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KRÓNIKA (1986. jan.-ápr.)

Januárban nem ülésezett a Vezetői Tanács. Február II-én napi ügyeket tárgyalt /I986. 
jan. l-l hatályú bérkorrekció irányelvei/ és elfogadta a tudományos bizottság döntését 
az OSZK tudományos dolgozói és az 1986-ra kutatóidővel támogatott témák jegyzéke tárgyá
ban. A február 17-i Vezetői Tanács tárgyalta a bérkorrekcióra és a főmunkatársi átsoro
lásokra tett javaslatokat. A Vezetői Tanács március I8—i ülésén az 1985-ös évről szóló 
beszámolót és az 1986-os tervet tárgyalta meg és változtatásokkal elfogadta. Mindkét doku
mentum párttaggyüIés és bizalmi testületi ülés témája is volt. ÁpriIis 22-én a VT elé két 
előterjesztés került: Középtávú kutatási beszámoló az Országos Széchényi Könyvtárnak - 
mint az MTA által támogatott kutatóhelynek - az 1981-1985. években végzett kutatómunká
járól cimü és a középtávú kutatási tervjavaslat az Országos Széchényi Könyvtárnak - mint 
az MTA által támogatott kutatóhelynek - az 1986-1990. években végzendő kutatómunkájáról 
cimü. A VT mindkét előterjesztést - kisebb változtatásokkal - elfogadta.
A VT ápriIis 29-én meghívott szakértők részvételével tárgyalta az Allományapasztás, fö- 
löspéldány-gazdálkodás, tárolókönyvtár /Tézisek/ cimü előterjesztést, amely tervezete egy 
- az OKT számára készülő - előterjesztésnek. Kiegészítések után az anyag az OSZK álláspont
jaként kerül az OKT elé. ^

Február 13-14-én tudományos konferencia volt könyvtárunkban a kódex-kiállítással kapcsolat
ban. A kiállítás február 28-án zárt be. Az egyedülállóan gazdag kiállítás igen sok látoga
tót vonzott. b'ÍÁ&kAft* g* \

Február 18-19-én könyvtárunk rendezte meg az IFLA előkészítő konferenciát a szocialista or
szágok) ti sztségvi se lői számára. ^^2

r&i-djJkjdt ^
ApriIis 23-án könyvtárunk adott otthont a Magyar Könyvtárosok Egyesülete által szervezett 
Safiai Sebestyén emlékülésnek.

ApriIis 26-án a Magyar Rádió és az OSZK közös rendezésében emlékmüsort rögzített a rádió 
Fáy András születésének 200. évfordulója alkalmából.

ÖsszeáII.: Iliyés Kata Iin



SZEMÉLYI HÍREK ÉS VÁLTOZÁSOK

/I986. március l-április 30./

UJ DOLGOZÓINK
Bora Zsolt szakaik. IV. Olvasószolgálat; Dömötör Istvánná bm. I. GI MFO; Horváth Mária 
szakaik. IV. Zeneműtár; Lente Zsuzsanna szakm. II. Rest. Láb.; Petrás Györgyné ügyviteli
1. Kötelespéldány; Puskás Bertalanná bm. I. GI MFO; Subicz Ferenc bm. I. Raktári oszt.; 
Szakái János szakm. I. GI MFO; Szücsné Nagy Adrienné szakaik. IV. Olvasószolgálat

eltávozták a könyvtártól
Nyugdíjazással:
Kassai Lajos bm. I.; Nagy Ferencné ügyviteli I.; dr. Somkutí Gabriella osztályvezető 

Áthelyezéssel:
Erdőkürti Zsuzsanna szakm. I. FŐFOTÓ; Haász Erzsébet szakaik. IV. Néprajzi Muzeum; 
Kassánszky Zsombor szakaik. IV. Semmelweis Orvostörténeti Intézet

EI hunyt:
Holczmüller József bm. I.

Munkaviszony megszűnt:
Futó Ágnes ügyviteli II.; Hajmássy Éva ügy int. II.; Komár Júlia ügyviteli II.; ifj. Németh 
Béla bm. II.; Püspöki Erika bm. II.

1986. március 8., a Nemzetközi Nőnap alkalmából a művelődési miniszter a következő kitün
tetéseket adományozta:

Szocialista Kultúráért: Balassa Jenőné, GI.
Horváth Tiborné, I. Katalogizáló Oszt.

Kiváló Munkáért: Kovács b. Istvánná, GI
Morvái Zsuzsanna, I. Retrospektív Bíbliog.
Reísenleítner Lajosné, GI

Miniszteri Dicséret: Gazdag Istvánná, GI
Varga Lászlóné, I. Plakát- és Klsnyomt.

A kitüntetéseket Dr. Havasi Zoltán mb. főigazgató adta át. Minden kitüntetettnek gratulá
lunk és további jó munkát kívánunk.

Sg9
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Az április 4. alkalmából tartott ünnepségen az Országos Széchényi Könyvtár kitüntetéseit 
és törzsgárda jutalmait DR. HAVASI ZOLTÁN mb. főigazgató a következőknek adta át.:

A közművelődésben végzett kiváló munkájáért a művelődési miniszter a SZOCIALISTA KULTÚRÁÉRT
kitüntető jelvényt adományozta
Barnaföldi Gábornak
dr. Losonci Andrásnénak
dr. Maróthy Jánosnénak,

a KIVÁLÓ MUNKÁÉRT kitüntető jelvényt adományozta
Bánfi Szilviának
Fazekas Gábornénak
Ferencz Ibolyának
Kökössy Gabriellának
Lőrinczné Juhász Mártának
Rétháti Jánosnak
Révay Ritának
Tóthné Székely Ágnesnek,

eredményes munkájáért DICSÉRETBEN részesítette 
Ádám Ágnest
Horváthné Solymár Ildikót 
Sárkány Mihálynét.

A Polgári Fegyveres őrség Központi Irányító Parancsnok a társadalmi tulajdon védelmében 
kifejtett eredményes munkájának elismeréséül a 
KIVÁLÓ POLGÁRI FEGYVERES ŐR JELVÉNYT adományozta 
Nádas Lászlónak,

a KIVÁLÓ POLGÁRI FEGYVERES ŐR OKLEVELET adományozta 
Pistik Ti bornak.
A KISZ I. kerületi Bizottsága javaslatára 
dr. Elekes Péter
Aranykoszorus KISZ Jelvény kitüntetésben részesült. A kitüntetést a kerületi ünnepségen 
adták át. A kitüntetéshez az OSZK pénzjutalommal járult hozzá.

A törzsgárda tagság fokozatait elért dolgozókat az intézmény pénzjutalomban és emléklapban 
részesítette.
A törzsgárda I. fokozatát érte el

Ákom Márta
Bánfi Szí Ivia
Both Magdolna
dr. Csecserits Istvánná
Fazekas Gáborné
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Hermány Csabáné 
Haydené Kiss Zsuzsanna 
Homor Ferenc 
dr. Horváth Mária 
dr. Maróthy Jánosné 
Murányi Mihályne 
Németh Gábriel la 
Nikodémuszné Nagy Mária 
Ribáné Bászler Katalin 
Rohács Ervin 
Sándor Ernő
dr. Sebokné Chapó Gertrud 
Tárcsái Gáborné 
dr. Tremkó Györgyné 
Zarnóczkiné dr. Héjjas Eszter 
dr. Zámborszky Ilona

A törzsgárda li. fokozatát érte el

Borsányi Ferencné 
dr. Iliyés KataIin 
Kaibinger Károlyné 
Samkóné Patyi Julianna 
Takács Béláné 
Zahoray Gyuláné

A törzsgárda Ili, fokozatát érte el

Froemel Károlyné 
Hegyi Andrásné 
dr. Horváth Istvánná 
dr. Kovács Ilona 
Sínké Pál né 
Tatai András 
Véli eh Sándorné 
Vén Tiborné

A Könyvtártudományi és Módszertani Központ kitüntetéseit és törzsgárda jutalmait SZENTE 
FERENC igazgató adta át.

A közművelődésben végzett kiváló munkájáért a művelődési miniszter a SZOCIALISTA KULTÚRÁÉRT 
kitüntető jelvényt adományozta 
Szilágyi Tibornak,

a KIVÁLÓ MUNKÁÉRT kitüntető jelvényt adományozta 
Kovács Árpádnénak,
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eredményes munkájáért DICSÉRETBEN részesítette 
Szabó Gábornét.

A törzsgárda I. fokozatát érte el

dr. Csapó Edit 
Gereben Ferenc 
Kovács Kata Ií n

A törzsgárda II. fokozatát érte el

Jávori Ferencné

A közösségért végzett munkájáért, a társadalmi szervek javaslata alapján részesült juta
lomban
dr. Batári Gyula 
Borsányi Zsuzsanna 
Csúcs Dal ma 
Dányi Éva 
dr. Elekes Péter 
Fi i lérné Érdi Mariann 
Horváth Tiborné 
11Iy Lászlóné 
Jenei Anna 
Juhász Lászlóné 
dr. Kenyéri Katalin 
Kiss Gábor
dr. Losonci Andrásné 
Mihály Józsefné 
Mürschberger Ferencné 
óvári Sándor 
Papp Andrásné 
Pappné Farkas Klára 
Radics Lajos 
Rákóczy Csabáné 
Samkóné Patyi Julianna 
Stroh Tamásné 
Szilágyi József 
Tatai András
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Dr. Dán Róbert 
1936-1986

Szerencsés embernek tartották, - 6 is annak érezhette magát. Mindig azt csinálhatta, 
ami érdekelte. A munkája a kedvtelése volt. Szinte mindent elért, amit célul tűzött ki 
magának.

Alig nyolcévesen, Budapest rombadöntésekor, az üldöztetés tetőfokán, amikor az ő 
gyermekélete is pillanatok szeszélyén múlott, jegyezte el magát a "nagy szenvedéllyel": 
a könyvvel. A család egy hajdani kölcsönkönyvtár helyiségében találván menedéket, búvó
helyet, ő nyomban biztonságban érezte magát a könyvek között és a borzalmak éjszakáiból 
átolvasta magát a béke, az uj élet hajnalába. A könyv, a tudás, majd felnőttként a tudo
mány életelemévé vált. Tudományos pályájának indítása, az erdélyi szombatosok históriájá
nak kutatása is gyermekkori élményből, apjának elbeszéléseiből sarjadt. Gimnazistaként 
mindennapos látogatója lett a főváros nagyobb könyvtárainak, ahol az érdeklődési körébe 
illő történelmi és vallástörténeti müveket olvasta. Diplomájának megszerzése után az Or
szágos Széchényi Könyvtár munkatársa lett. A Nemzeti Könyvtár hagyományokat őrző szelleme 
és nem utolsó sorban a "testközelbe" került páratlan állomány tágította érdeklődési kö
rét és uj összefüggések kutatására ösztönözte. 1964-ben, nyomtatásban megjelent legelső 
dolgozata egy XV. századi héber kurzív Írásmóddal foglalkozott, - az ugyanabban az évben 
közreadott második cikke már az OSZK feladataihoz kapcsolódva a héberül megjelent magyar 
szépirodalmi alkotásokat ismertette és filológiai igényességgel elemezte a fordításokat. 
Negyedik tanulmánya /Benczédi Székely István ZsoItároskönyvének forrásaihoz/ már jelezte, 
hogy megtalálta a szálat, amely összefűzi hebraisztikai érdeklődését a magyar irodalom és 
művelődéstörténet addig kevésbé kutatott kérdéseivel. A Magyar Könyvszemle és más akadémi
ai folyóiratok hasábjain sorra tárta fel a reneszánsz- és reformációkori magyarországi 
ideológiatörténet és vallástörténet addig ismeretlen lapjait, a magyar reformáció és anti- 
trinitarizmus nagyjainak országhatárokon túlnövő munkásságát, a XVI. századi Erdély kedve
ző viszonyai között menedéket lelt idegen tudósok tevékenységét és kapcsolatait. Nagy 
nyelvismeretével a könyvtár több osztályának munkáját segítette. Az OSZK-ból való kiválása 
után is gyakran kereste fel a katalógusokat, az olvasótermeket, a munkaszobákat. Külső mun
katársként továbbra is számíthattunk tudására.

Miután nemzetközi hírnevű tudósként az Eötvös Loránd Tudományegyetem Könyvtártudományi 
Tanszékének élére került, minden alkalmat megragadott, hogy az OSZK presztízsét növelje, 
a könyvtáros hivatás méltó elismertetését szorgalmazza. A könyvtárszak az ő irányítása 
mellett valóban tudomány lett; a könyvtárosképzés színvonalát az általa megálmodott magas 
mércéhez közelítette. Nemzetközi tudományos konferenciákon itthon és külföldön megjelent 
publikációival a magyar tudomány hírnevét öregbítette. Több könyvet Irt, repertóriumokat 
állított össze, két sorozat jelent meg az ő szerkesztésében. Az OSZK katalógusában, 22 év 
terméseként, 42 tétel jelzi az utat, amelyet a magyar tudomány területén bejárt. Fényes 
ívelő pályáját 1986. március 27-én oly korán és váratlanul törte ketté az alattomos betegség. 
Julius 26-án lett volna 50 esztendős.

Borsányi Ferenc 
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KÖZLEMÉNY
Az 1985. évi Keresztury-páIyázatra beérkezett pályaművek díjazásáról

Az Országos Széchényi Könyvtár Tudományos Bizottsága 1986. április 21 — i ülésén 
számba vette és értékelte a Keresztury-páIyázatra beadoTt pályamüveket és a 7 beérkezett 
tanulmány közül 5 értékes és magas színvonalú munkát talált díjazásra érdemesnek.

A bizottság alapos és körültekintő mérlegelés után úgy döntött, hogy az I. díj
ban MPIutarkhosz: Szókratész daimonjan /Válogatta, görögből fordította és az utószót irta 
W. Salgó Ágnes/ cimü pályaművet részesíti, és a díj összegét 12.000 forintban állapítja 
meg.

A pályázatra beérkezett további pályaművek közül a bizottság kiemelkedő és azo
nos értékű teljesítménynek minősítette és II. díjban részesíti a következő pályamüveket, 
a díj összegét 10-10.000 forintban állapítja meg:

- tanulmányok az agathyrsosokról11 /Irta Maurer Zsuzsa/
- MCenzura és színház a reformkorban" /Irta Somorjai Olga/

A bizottság megállapítása szerint II. díjban részesülnek az alábbi pályaművek, 
amelynek összege 5-5.000 forint

- "Babits Mihály: Aki kékes égbe néz" /A szöveget válogatta, gondozta, az 
utószót és a jegyzeteket irta Melczer Tibor/

- "Kuncz Aladár: Levelek /1907-1951/" /A jegyzeteket összeálIitóttá Juhász 
András/

Az OSZK Tudományos Bizottsága
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MUNKÁNKRÓL
KÉRDÉSEINKRŐL

SOKSZOROSÍTÓ ÜZEMÜNK JÖVÓJE
üzemünk a Budavári Palotán kívül, a Guszev utcában van. A várba helyhiány miatt nem 

kerülhetett. Neve is mutatja, hogy sokszorosító és nem nyomda. Mi a különbség a kettő kö
zött? - kérdezhetik sokan. A nyomda szöveget Is szed, megrendelőink jelenleg fotózásra 
kész /?!/ kéziratot adnak le.

Mint már bizonyosan sokan hallották, a Belvárosban az üzletek a jövőben nem használ
hatók rendeltetésellenesen, ezért 1986-ban helyet kell keresnünk magunknak. A helykeresés 
azt Is jelenti egyben, hogy meghatározzuk üzemünk jövőjét.

x

Minden tudományos anyag-úgy ér valamit, hogyha nem a fiókban raktározzuk, hanem köz- 
zétesszük. Tehát elvitathatatlan, hogy szükséges a kiadványok megjelentetése. Utána már 
csak az a kérdés, saját üzemünk legyen, vagy inkább ál Ijuk az egyre borsosabb nyomdai szám
lákat? Azt hiszem, egyértelműen olcsóbb a saját üzem, határidőben pedig a legtöbb esetben 
kedvezőbb. így tehát szükséges a sokszorosító fenntartása. Akkor nézzük a fejlesztés kér
dését.

A mennyiségi és minőségi igény egyaránt több, mint amennyit jelenleg teljesíteni tu
dunk. A kiadványok külső nyomdában történő megjelentetésére az intézménynek rendkívül szű
kös a pénze, és azonos összegből is egyre kevesebb kiadványt lehet megjelentetni a drágu
lás miatt. Szövegszedésünk nincs. Képfeldolgozást sem tudunk /egyes eseteket kivéve/ vé
gezni .

Mindezek alapján szerintem nem kétséges, hogy akkor döntünk jól, ha fejlesztünk meny- 
nyiségi és minőségi téren egyaránt.

Mit hozhat a közel jövő? jelenlegi helyiségünket és a volt Restauráló labort együtt el
cserélnénk egy legalább 600 négyzetméteres helyiségre. Elképzelésünk szerint akkor a pa- 
pirraktár is hozzánk tartozik majd, létszámunkat is növeljük, a kibocsájtott termékmennyi
ségünk majdnem háromszorosára nőhet, miközben a minőséget javítanánk.

Bevezetnénk a szövegszerkesztős szedést, composeres bérszedést, az igényesebb munká
kat a szövegszerkesztőnkön bevitt anyag fényszedéssel történő megjelenittetésével oldanánk
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meg /műszaki szerkesztőség/. A xeroxszal /Pyloris/ készített nyomólemezeket megszüntetnénk, 
ofszétfőliáról, a jelenlegi Agfa lemezekről, és hazai előérzékenyitett ofszetIemezekről 
történne a nyomtatás. Az előérzékenyitett ofszetIemezekhez bevezetjük a fIImmontirozást, 
és az árnyalatos képvisszaadást is meg tudjuk majd valósítani. Színes képek feldolgozásá
ra nem gondolunk, de képesek leszünk a máshol szinrebontott filmről megfelelő négyszinnyo- 
matot szükség esetén létrehozni.

Nyomógépeink nemcsak számban fognak növekedni, hanem formátumban és teljesítményben 
is. Az eddigi kötészeti munkánkat a nagyfokú kézi munka jellemezte. Ezt is gépesíteni fog
juk, hajtogatógépet, lap- és ivösszehordógépet, melegragasztós brossurakötőgépet szeret
nénk. Megnövekedett papír és karton vágási igényünket két vágógéppel elégítjük ki, amely 
közül az egyik feltétlenül automata kell hogy legyen.

Megnövekedett gépparkunk karbantartására és javítására önálló műszerészt kívánunk fog
lal koztatni.

x

Eddig tart az elképzelés vázlatosan. Az elkövetkező év feladata a megfelelő helyiség 
megtalálása, a csere jogi lebonyolítása, tervezés, műszaki kialakítás, esetleg a költözés, 
a rákövetkező években pedig a fejlesztés.

Burány Tamás

KIÁLLÍTÁSOK 1986-BAN AZ OSZK-BAN 

Tisztelet a magyar tipográfiának -
500 év szép könyvei az OSZK-ban junius 24 - augusztus 31

Borsos Miklós könyvillusztrációi szeptember 8 - október II

K.G. SAUR KG. NSZK könyvkiadó bemutatója november elejétől végéig

Szirmay János könyvkötőmüvész /Hollandia/
és kötéstörténeti bemutató december közepe - 1987. január vége

F. M.
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Külföldi el ismerés

Czigler Mária, a Restauráló Laboratórium munkatársa 1986. január 15. és március 31. között 
Párizsban az École Norma le Supérieure könyvtárának restauráló Iaboratóriurnában dolgozott 
meghívott szakemberként. Részben 17-18. századi könyveket restaurált, részben - mint a le
vélből is kitűnik - tapasztalataira támaszkodva abban segített, hogy a könyvtár kötészete 
restauráló műhellyé fejlődjön. Munkája eredményességét bizonyítja az École Normale 
Supérieure igazgatójának köszönő-e Iismerő levele:

"dr. Havasi Zoltán 
mb. főigazgató részére 
Budapest 
Országos Széchényi Könyvtár

Tisztelt Főigazgató ur,

Czigler Mária a múlt héten indult vissza Magyarországra, és ma már a szokott munkáját vég
zi az Önök intézményében. Megragadom az alkalmat, hogy elmondjam, mennyire meg voltunk elé
gedve azzal a segítséggel, melyet nekünk nyújtott azalatt a három hónap alatt, míg az 
École Normale-ban volt. Nagyon jól beilleszkedett a mi kis könyvtárunk közösségébe, s nagy 
tapasztalata hozzájárult ahhoz, hogy a restauráló Iaboratóriumunk lábra álljon. Magam Is 
meggyőződhettem munkájának kiváló minőségéről, s azt kívánom, legyen meg egyszer még az a 
lehetőségünk, hogy újra eljöhessen sokkal kedvezőbb anyagi feltételek mellett.

Egyelőre nincs lehetőségünk, csak olyan státuszra, mint Czigler Máriáé volt. Ha Önök gon
dolják, hogy az Országos Széchényi Könyvtár munkatársai közül érdekelne valakit hasonló 
feltételek mellett egy itteni tartózkodás, megbíznám Petltmengín urat, hogy közvetítsen a 
könyvtárunknak megfelelő munkalehetőséget. Természetesen tekintetbe véve az anyagi és az 
adminisztratív nehézségeket, ez egy elég hosszú Időt vesz igénybe.

Nagyon köszönöm az École Norma le nevében barátsága jelét, mely lehetővé tette, hogy három 
hónapra kölcsönadjon egy ilyen kitűnő munkatársat, s kérem fogadja tiszteletemet

Georges Poitou
École Normale Supérieure 
75230 Paris Cedex 05 
45 rue d'Ulmw

P. G.
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SZÍNHÁZTÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS AZ OSZK BUDAVÁRI KIÁLLÍTÚTERMEIBEN

Az OSZK kiállítótermeiben megrendezett, végül "Szinháztörténeti emlékek - Iskolai, 
főúri és német nyelvű színjátszás Magyarországon” című kiállításunk témája, terület- és 
korszakhatárai, s hosszúra sikerült megnevezése is némi magyarázatra szorul. A magyaror
szági hivatásos színjátszás páratlanul gazdag dokumentumai közvetlenül kiemelhetők a Szín
háztörténeti Tár gyűjteményéből; célkitűzésűnk viszont az volt, hogy a xVIII. század végén 
kialakuló hivatásos magyar nyelvű színjátszás előzményeit kell elsőként bemutatnunk. Korai 
színi kultúránk hagyományainak irodalmi, zenei vonatkozásai a szakma és a nagyközönség 
előtt is jobban ismertek, mint a színháztörténeti, képzőművészeti, művelődéstörténeti do
kumentumok és nemzetközi összefüggések.

A három kiál II tóteremben egy-egy jellegzetes, eltérő szinháztipust mutattunk be, mely 
nek korszakhatárai, nyelvi sokfélesége és intézményrendszere is különbözik.

Az első teremben a XV. század végétől a XVIII. század végéig terjedő időszakból, a 
reneszánsz színi kultúrától a felvilágosodás hazai kezdetéig mutattunk be régi magyar drá
mai emlékeket, a protestáns és a katolikus iskolai színjátszás dokumentumait. A kiállított 
szövegeket: ősnyomtatványokat, nyomtatványokat, kéziratokat, az iskolai színjátszás prog
ramfüzeteit, a metszetek egy részét az OSZK gyűjteményeiből válogattuk: a XVII—XVMl. 
századi városképeket, portrékat a Magyar Nemzeti Muzeum Történelmi Képcsarnoka kölcsönözte 
Nemzetközi viszonylatban is páratlan értéket képviselt a soproni jezsuiták XV1I•—xVtII. 
század fordulójáról származó díszlet-, jelmez- és színpadi gépezet terveinek együttese. A 
jezsuita színjátszás pompájáról, lenyűgöző vizuális élményéről sokat írtak és tudunk, ere
deti tervek azonban nagyon kis számban maradtak fenn. A terveket a Magyar Színházi Intézet 
kölcsönözte.

A második teremben a magyarországi főúri színjátszás legjelentősebb centrumait mutat
tuk be. A XVII-XVMI. század Európa-szerte az udvari színjátszás és az olasz opera virág
kora. Uralkodók, fejedelmek, árisztokraták egymással versengve az udvari és főúri reprezen 
táció szolgálatába állították a képzőművészeteket, zenét, táncot, színjátszást komplex él
ménnyé varázsoló nagyszabású ünnepségsorozatokat, opera- és szinielőadásokat. A számos ma
gyarországi kastélyszinház közül az Esterházyak kismartoni és eszterházi színházát, a po
zsonyi Erdődy-operát, Patachich Ádám nagyváradi latin nyelvű operáját, Festetich György 
keszthelyi kerti színpadát és a Brunszvik család színház- és zenepártolását Idézte egy-egy 
együttes. A nemzetközi élvonalat Esterházy Fényes Miklós herceg eszterházi operája képvi
selte, melynek élén több évtizeden keresztül Haydn állt. A mecénásokat és kastélyokat áb
rázoló metszetek, Girolamo Le Bon és Pietro Travaglia, Kari Maurer eredeti díszlet- és 
jelmeztervei, Haydn autográf kottái, a színház kitünően szervezett művészi és adminisztra
tív ügyvitelének iratai, a meghívottak számára nyomtatott finoman díszített kis librettók, 
hangszerek idézték az előadások atmoszféráját.

Az utolsó teremben a XVIII. század végétől a XIX. század első feléig terjedő időszak
ból középpontban Pest-Budával, a magyarországi német nyelvű színjátszás dokumentumait aIIi
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PIETRO TRAVAGLIA JELMEZTERVEI
Joseph Haydn Armida c. operájához. Eszterháza, 1784. febr. 26. 
Toll, akvarell.

Rinaldo jelmeze

Armida udvarhölgyének jelmeze
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PIETRO TRAVAGLIA DÍSZLETTERVEI. Eszterháza, 1780-as évek. 
Toll, akvarell.
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tottuk ki. Ez volt a hivatásos magyar nyelvű színjátszás mintája, iskolája. KI tudja ma 
már, hogy a Vörösmarty téren, háttal a Vígadónak, hatalmas 3500 férőhelyes színház állt, 
a német kultúra fellegvára, amelyet 1849-ben Hentzi bombái pusztítottak el szimbolikusan 
is. Az 1820-as 30-as évek biedermeier színházi világát, feledésbe merült bohózatait, tün
dérjátékait, rémdrámáít, népi életképeit, vonzó és szórakoztató színpadtechnikai tudását 
színezett jelenetképek sora képviselte. Az !8IO-es évekből eredeti jelenet- és szerepkép 
csak néhány lap maradt fenn, Petrich András kedves zsánerképei, amelyeket a Magyar Tudo
mányos Akadémia Kézirattára kölcsönzött. A bemutatott szín lapkötetek, rendező- és sugó- 
példányok, zsebkönyvek, iratok, színházépület- és szerepképek egyben a színháztörténeti 
kutatások jellegzetes forrástipusaira is utaltak.

A rövid beszámolót köszönettel szeretném befejezni. A Magyar Színházi Intézet, a Ma
gyar Nemzeti Muzeum Történelmi Képcsarnoka, a Magyar Tudományos Akadémia Kézirattára, a 
Magyar Nemzeti Galéria Régi Magyar Osztálya, a Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi 
Intézete és a Műemléki Felügyelőség vezetőinek és munkatársainak expressz segítsége tette 
lehetővé, hogy a kiállítás anyagát a szűk intézményi kereteken túllépve korszak-kiállítás
sá bővithessük. Végül, de nem utoljára az OSZK összes részlegét és munkatársát Is felsorol
nám, amelyek kölcsönöztek és akikkel közvetlen kapcsolatba kerültünk. Velük, az ő segítsé
gükkel készültünk el, amelyet többnek éreztem a munkaköri kötelességek teljesítésénél.

A kiállítás anyagának összeállítása, megrendezése, fogadtatása rengeteg tanulsággal 
járt. Intellektuálissal, gyakorlatival, emberivel. Hogy ezek után mi a veszteség? Presz
tízs és talán a könyvtárosok számára is igényelt szakmai babér. A rendelkezésre álló rövid 
idő miatt a pontos címleírásokat és háttérinformáclókat tartalmazó katalógus megjelente
tése.

Belitska-Scholtz Hedvig
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rólunk írták

tt HEVESKEDŐ HITVITÁZÓK 
A Széchényi Könyvtár uj szerzeményei

Szinnai Tivadarné, dr. Karsay Orsolya és dr. Soltész Zoltánné tájékoztatása szerint 
1985-ben számos történelmi becsű uj szerzeménnyel gazdagodott az Országos Széchényi Könyv
tár. Az év kétségtelenül legjelentősebb kézirattári szerzeménye egy német kódextöredék. A 
pergamenlapok három oldalon miníaturákat tartalmaznak, hármon pedig a miniaturák által áb
rázolt Minnesángerek dalai találhatók, köztük a híres Kürenbergi lovagköltő eddig egyetlen 
kódexből ismert, uj szövegvariánst adó versei. E lapok a német irodalom, sőt az egész ger
manisztika számára az "évszázad szenzációját” jelentik.

A 19. századi uj források sorában első helyen említendő Frankenburg Adolf albuma. Az 
Életképek szerkesztőjének levelezését egybegyüjtő albumok közül a most felbukkanó kötet 
mintegy száz író, költő, politikus - köztük a századközép nagyjai: igy Petőfi, Jókai, 
Eötvös, Kossuth - fontos, adatközlő, jórészt ismeretlen leveleit szerepelteti. Kossuthnak 
öt, az emigrációból irt levelével gyarapodott a tár, közülük kettő küI földre szakadt hazánk
fiai adománya. Mikszáth saját "különös házassága" viszontagságait tükrözik feleségéhez, 
Mauks Ilonához írott levelei.

Az 1958-ban a Régi Nyomtatványok Tára gyűjteményeit gyarapító uj szerzemények közül 
legfontosabbnak azokat a köteteket tartjuk, amelyekről a magyar könyvkiadás legrégibb em
lékeit szisztematikusan feltáró Szabó Károly-féle bibliográfiában sincs említés. Ilyen 
Sidérius János most megvásárolt müve, amely magyar nyelvű munka, és magyarországi nyomda 
eddig ismeretlen kiadványa, a szikszói születésű Siderius János Wittenbergben szerzett 
teológiai képzettséget, majd hazatérve előbb lelkészként, végül az abauj-tornai egyházmegye 
espereseként működött.

Mösch Lukács "Vita poetica" cimü müvét a nagyszombati nyomda adta közre szép nyolcad- 
rét kötetben 1695-ben. A szerző Mainzban született, de élete nagy részét Magyarországon 
töltötte. Előbb előkelő családok gyermekeit oktatta, majd Buda ostromakor - most 300 éve - 
mint kiváló hadmérnök működött, és sikeres tervet készített a tábor első elhelyezésére. 
Tavaly megvásárolt "Vita poeticá"-ját könyvnek szánta; a címlap szövege szerint olyan mü
veket adott közre e kötetben, amelyeket az iskolai színjátszás során a tanulók prózában 
vagy énekelve előadhattak.

Tartalmi szempontból értékes könyvritkaság az Augustana confessio magyar fordítása, 
amely nyomdahely feltüntetése nélkül 1692-ben jelent meg. A magyarul ágostai hitvallásként 
ismert szöveget az 1530-ban Augsburgban tartott gyűlésen Luther vezetésével szász teoló

59



gusok állították össze; 21 cikkelyben fogalmazták meg a reformáció alapvető hittételeit. 
Ezt a Melanchton által revideált és stilizált szöveget terjesztették azután a császár elé, 
mint a lutheri reformációhoz csatIakozottak hitvallását.

A világnyelveken kiadott külföldi segédkönyvek és kézikönyvek közül is állományba ke
rült néhány. Ezeket adatok után kutatók, és a szakmunkák szerzői haszonnal forgathatják.

ESTI HÍRLAP Csorna Béla**
1986. ápr. 10.

• iiiur

h>m

Az OSZK KISZ-alapszervezetének 1986. évi
beszámolója

Eltelt egy év, újra számot kell adnunk munkánkról.
Jelentős politikai események történtek a világban és hazánkban egyaránt.
Talán még soha nem vetődött fel ilyen súllyal a világbéke kérdése, mint most. A genfi 

tárgyalások reméljük, hogy elindítottak egy olyan folyamatot mely gátja lehet a fegyverek 
megszólalásának.

1985-ben volt az MSZMP XIII. kongresszusa. Érthető, hogy a legtöbbet a gazdasági kér
désekkel foglalkoztak. Természetesen a jövő nemzedékéről, a fiatalokról is esett szó, hi
szen mi még érzékenyebben reagálunk a társadalmi problémákra. A kongresszus is megállapí
totta, mi pedig amit saját magunk Is érzünk, hogy legnagyobb problémánk a lakáskérdés. 
Egyértelműen kimondhatjuk, hogy ma a fiatalok lakáshoz jutása a szülők anyagi hátterétől 
függ. Ennek kiegészítésére vagy pótlására azonban a fiatalok is sokat vállalnak. Az állan
dó túlórák, mellékfoglalkozások éppen a legfogékonyabb korban lévőnek veszik el az ener
giáját a továbbfejlődéstől. Ugyanakkor a szocialista erkölcsöt bántja, hogy az aránytalan 
jövedelmek mögött nem mindig több és tisztességes munka áll.

Sokakat foglalkoztat - korosztályunkból adódóan - a továbbtanulás kérdése is. A fel
vételi reformok ellenére ma még mindig a lexikális tudás van előtérben, nem vizsgálják az 
alkalmasságot, a rátermettséget.
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Talán ez is az oka, hogy egyre növekszik a pályaelhagyók száma. A diplomás, pályakez
dő fiatalok nem érzik anyagi megbecsülésüket, s nem mindig kapnak értelmes feladatokat sem. 
Pályakezdésük egybeesik a családalapítás összes szépségével és gondjával.

Könyvtárunk életében is különleges volt az elmúlt év. Nehéz és hosszantartó munka ered
ményeként a várban fogadja már olvasóit könyvtárunk. Sikerült azt is bebizonyítanunk, hogy 
ha értelmes munkát kapunk szívesen dolgozunk a kelleténél többet.

SZERVEZETI ÉLET

Az 1985/86-os mozgalmi év kezdetén /I985. februárjában/ alapszervezetünk létszáma 34
fő volt. Jelenleg 40 fő. Ennek megoszlása 1985-ben 21 nő 13 férfi, jelenleg 27
férfi. Párttag volt 5 fő és a változások ellenére jelenleg is 5 fő.
KISZ tagjaink megoszlása:

1985. febr. 1986. febr.

30 év felett 15 fő 18 fő
25-29 év között 10 fő 10 fő
20-24 év között 5 fő 7 fő
20 év alatt 4 fő 5 fő

KISZ tagjaink tagságának időtartama:
1985. febr. 1986. febr.

20 év felett 1 fő 3 fő
10-19 év 19 fő 19 fő
5-9 év között 8 fő 12 fő
5 év alatt 6 fő 6 fő

Legmagasabb állami iskolai végzettség szerint:
1985. febr. 1986. febr.

érettségizett 17 fő 21 fő
főisko1 ai végzettség 8 fő 10 fő
egyetemi végzettség 9 fő 9 fő

Ebből a néhány számadatból kitűnik, hogy fiataljaink nem Is annyira fiatalok. Mig 
1985-ben a KISZ tagok közül 25 fő volt 25 éven felüli, 1986-ban ez az arány 28 főre emelke
dett. Iskolai végzettség szerint egyértelműen értelmiséginek minősíthető KlSZ-szervezetünk. 
Ez meghatározza munkánkat, akcióprogramunk elkészítését.

Az 5 fős vezetőségből Pusztai Istvánné szervező titkár tavaly családi ok miatt lekö
szönt. A tagság uj vezetőségi tagnak Zádoczky Irént választotta meg, aki a kulturfelelősi 
tisztséget látja el.
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Taggyűléseink napirendjén az alábbiak szerepeltek:
- tájékoztatás a nyelvtanfolyamokról, történelem előkészítőről
- pártajánlás
- módosított akcióprogram megvitatása
- KISZ-en kívüli fiatalokkal fiatalokról történő beszélgetés
- "Az OSZK 30 éven aluli középfokú végzettségű, valamint fizikai állományban lévő dolgozó

ival folytatott beszélgetések tapasztalatai" című felmérés megbeszélése
- a KISZ megújulásáról szóló kongresszusi levél ismertetése
- aktuális kérdések megbeszélése.

1985. áprilisában vettük fel a kapcsolaloi az I. kerületi KISZ Bizottsággal. Az 
I. kerületi KISZ Bizottság felújította Instruktor! hálózatát, ennek kapcsán keresett meg 
bennünket 1986. februárjában Szilas Ádám, aki a Magyar Villamos Müvek Trösztnél dolgozik. 
Gyakorlatilag majd csak 1986. évi munkánkban tud segíteni.

A pártszervezet részéről az eddigi évekhez hasonlóan Kastaly Beatrix foglalkozott az 
ifjúsági ügyekkel. A költözés, az uj környezetbe való beilleszkedés nehézségei miatt zök
kenők voltak a KISZ vezetőségi értekezletekre való meghívásánál. A KISZ vezetőség május
ban beszámolt munkájáról a pártvezetőség elő*lt. Május 27-én párttaggyülésen ismertette a 
KISZ-titkár a problémás kérdésekkel is foglalkozó, kibővített akcióprogramunkat /II./. Az 
első akcióprogramot a február 14-i beszámoló, vezetőség-választó, akcióprogramot megvita
tó KISZ taggyűlésen tárgyaltuk meg. Szeptember közepén a pártvezetőség összeült a KISZ 
vezetőséggel, ahol ötleteket kaptunk munkánkhoz, akcióprogramunk színesítéséhez. Javasla
taik figyelembevételével /szept. 19-ére/ elkészítettük uj /harmadik/ akcióprogramunkat. 
Ezután ennek megvalósítására törekedtünk. A pártvezetőség tagjai figyelemmel kísérték mun
kánkat, többször részt vettek KISZ vezetőségi üléseken, taggyűléseken és rendezvényeken, 
ezért köszönetét mondunk. Az intézmény pártszervezete segíti ideológiai munkánkat. Aktívan 
részt veszünk az általuk szervezett szemináriumokon, szabad pártnapokon, szervezésükben is 
segítünk. A pártszervezet által készített felméréshez - "Az OSZK 30 éven aluli középfokú 
végzettségű, valamint fizikai állományban lévő dolgozóival folytatott beszélgetések tapasz
talatai" - észrevételeinket az OSZK Híradóban közöljük.

Az intézmény szakszervezetéveI szorosan együttműködünk. Az OSZK-ban dolgozó kb. 300 
35 év alatti fiatal érdekelt közösen képviseljük. 1985-ben szakszervezeti választások vol
tak, melynek lebonyolítása során különböző munkafolyamatokból /szavazatszedő bizottság, 
rendezőség stb./ aktívan kivették részüket fiataljaink. Ezen a választáson uj ifjúsági fe
lelős került a szakszervezeti bizottságba Szilágyi József személyében. Elhatároztuk, hogy 
az 1986. évben meghívjuk őt minden KISZ vezetőségi értekezletre, rendezvényeinkre. Ezzel 
elő kívánjuk segíteni, hogy tájékozott legyen az ifjúság helyzetéről, hiszen mindkét szer
vezet számára egyaránt fontos a fiatalok érdekvédelmének ellátása, és a SZOT határozatok 
végrehajtása érdekében szükséges is szoros együttműködésünk. Nagy reményeket füzünk a 
Szakszervezetek Országos Tanácsának határozatához, amely a szakszervezeti ifjúsági munka 
továbbfejlesztésének feladatairól szól. Fölmerül azonban a kérdés, hogy mennyire tud majd 
a KISZ versenyképes maradni a szakszervezet megalakuló ifjúsági tagozatával szemben. Ennek 
automatikusan tagja lesz minden 35 éven aluli szakszervezeti tag. Nem lesznek kötelezett

62



ségeik, érdekvédelmük főleg ezen a szervezeten keresztül fog megoldódni - ezért talán ke
vesebben fognak 1987-től évi 120,- Ft-os tagdíj mellett a KISZ-hez csatlakozni, ahol még 
plusz munkát Is végezniük kell.

Felvettük a kapcsolatot a várbeli múzeumok, illetve a kerületi intézmények KISZ veze
tőivel. Programjainkról tájékoztatjuk okét, meghívókat küldünk, igényeik szerint szakszerű 
intézménybemutatást nyújtunk nekik.

AGITÁC1ÓS ÉS PROPAGANDA MUNKA

A pártszervezet által meghirdetett három szemináriumon vesznek részt fiataljaink:
- Irodalompolitikánk időszerű kérdései
- Aktuális nemzetközi kérdések
- Müvelődésszociológia, olvasszociológia 

Fiataljaink közül többen ott voltak a szabad pártnapokon:
- 1985. március 18. Nagy Emese előadása a vár történetéről
- 1985. október 17. Makó Csaba pártkongresszusi élménybeszámolója
- 1986. február 10. Iván Ivanovícs Begun: "A Szovjetunió a XXVI1. pártkongresszusra 

készülM
- 1986. február 24. Juhász Gyula: Nemzettudat - magyarságkutatás című előadásokon. 
KISZ tagjaink közül 8-an vesznek részt állami oktatásban. Ebből egyetemen 4 fő, főis

kolán 3 fő, középiskolában I fő.

Politikai rendezvényeken való részvételünk

Részt vettünk a Forradalmi Ifjúsági Napok programjain:
- Március 15. - Ifjúsági naggyülés és műsor a Muzeum kertben

21. - Koszorúzás
28-30. - Tavaszi Fesztivál rendezvénysorozata.

- Április 4. alkalmából Borsányi Zsuzsanna és Szeles! Rózsa Miniszteri Dicséretben 
részesüIt.
Bögöly József az Eötvös Kollégiumban végzett munkájáért a KISZ KB-tól Aranykoszorus 
KISZ jelvényben részesült.
Társadalmi munkájukért dr. Elekes Péter, Pusztai Istvánná és dr. Szente Péter ré
szesült pénzjutalomban.

- Május I. - Felvonulás, majális
- Szeptember - Borsányi Zsuzsanna a KISZ KB-tól Aranykoszorus KISZ jelvényt kapott a 

júniusi VIT kiállításhoz nyújtott segítségéért
- November 7. - A Nagy Októberi Szocialista Forradalom ünnep, koszorúzás 

Pusztai Istvánná a KISZ KB-tól Aranykoszorus KISZ jelvényt kapott
- 1986. február 13. - Koszorúzás a gél Iérthegyi Felszabadulás emlékműnél

63



1985. júniusában BaIatonszemesen Agitációs és propaganda titkárok továbbképző tanfolyama 
volt, melyen Hargitai Péter vett részt. /Jelenleg sorkatonai szolgálatát tölti./

Az I. kerületi KISZ Bizottság által szervezett tatai KISZ-vezető továbbképző táborban 
3 KISZ-vezetőségi tag vett rész /Borsányi Zsuzsanna, Csúcs Dalma, Zádoczky Irén/.

Szintén az. I. kerület által ajánlott "Menedzser képző tanfolyam"-ra /I0 hetes kész
ségfejlesztő tréning a Danuvia Gorkij Művelődési Központ rendezésében/ 3 fő jár /Borsányi 
Zsuzsanna, Dömötör Judit, Tüske Emil/.

Tagfelvételi tevékenység

A pártvezetőség javaslatára a raktáros és más fiatalokkal elbeszélgettünk. Közülük 
néhányan a KISZ-munka iránt is érdeklődnek, remélhetőleg az elkövetkező évben bekapcsolód
nak szervezetünk munkájába is, annak ellenére, hogy egy kellemetlen tendencia is kezd ér
vényesülni. Miután minden programunk nyitott, ez nem ösztönzi a fiatalokat, hogy a KISZ 
tagjai legyenek, ahol társadalmi munkát kell végezni a tagság megtartásáért és kötelező 
taggyűlésekre eljárni.

Intézményünkbe, a vári épületbe sok fiatal került, ezekre a fiatalokra oda kell fi
gyelnünk, meg kell nyernünk őket. 1985-ben aktív, érdeklődő fiatalok igazoltak át alap
szervezetünkbe /Dömötör Judit, Tüske Emil/.

Párttagajánlási munka

Rendkívüli év volt az 1985-ös, mert 2 régóta jelentkező fiatalunkat vették fel a 
pártba /Papp Andrásnét és Szel esi Rózsát/. Mind a ketten évek óta vezetőségi tagok, egyik 
ajánlójuk a KISZ-alapszervezet volt.

Ugyanakkor elgondolkoztató az a tény, hogy éppen az ő párttagfelvételük után nagyon 
erős kritikát kapott KISZ-alapszervezetünk - de főleg a vezetőség - munkájára. Bár a KISZ 
KB három tagunk tevékenységét is magas kitüntetéssel ismerte el, hogyan alakulhatott ki 
intézményünk pártaIapszervezetében rossz vélemény rólunk? Felvetődik az a kérdés Is, hogy 
éppen akkor alakult ez a vélemény ki, amikor az uj épületbe költözéssel a szervezés, a kap
csolattartás másfajta gondjai a KISZ számára is csak fokozatosan oldódhattak meg.

ÉRDEKVÉDELEM

Az intézményben főosztályi szinten érdekvédelmi hálózat működik. Alii. Főosztályon 
az a gyakorlat, hogy osztályonként van egy-egy érdekvédelmi felelős, így a fiatalok érde
keit hatásosabban, közvetlenül tudják képviselni.

Érdekvédelmi hálózatunkban a Gazdasági Igazgatóságon és a KMK-ban válik időszerűvé uj 
érdekvédelmi felelős választása. Rákóczy Csabáné és Ortutayné dr. Léces Melinda kiválik a 
hálózatból. Munkájukat lelkiismeretesen látták el, segítségüket nagyon köszönjük.

Bizakodunk abban, hogy a szakszervezeti Ifjúsági tagozat létrehozásával erősödni fog 
a fiatalok érdekvédelmi képviselete. Sok reményt füzünk Szilágyi József munkájához is, aki 
már eddig is aktívan bekapcsolódott rendezvényeinkbe, részt vett vezetőségi üléseinken.
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KULTURÁLIS MUNKA

Fájó pontunk, hogy az uj épületben nincs olyan helyiség; amelyrfölött a KISZ-alapszer
vezet diszponálna. A VII. szinti előadótermet megkapjuk rendezvényeinkre, de nem érezhet
jük sajátunknak. Elképzeléseinket, terveinket nem engedélyezték, bár azok semmilyen anyagi 
vonzatot nem jelentettek volna. Tanfolyamaink elhelyezése pedig állandó gondot jelent.

1985-ben megvalósított programjaink

- Folytatódik a történelem előkészítő tanfolyam, melynek vezetését dr. Elekes Pétertől 
3 kollégánk vette át: Bánocsi György, Bóra Zsolt, Csúcs Dalma

- Folytatódnak a nyelvtanfolyamok: angol haladó - Balogh Judit, kezdő angol - Borsányi 
Ferenc, haladó francia - Zarnóczklné dr. Héjjas Eszter, kezdő eszperantó - Fajszí 
Károly vezetésével.

- Az OSZK Híradó Ifjúsági rovatában rendszeres tájékoztatást adunk a KISZ életről /a 
beszámolót, akcióprogramot közöljük, rendezvényeinkről, KISZ táborokban hallottakról 
irunk/

- Folytatódik a folyóirat- és hirlap-körözés a várban és a külső épületekben /1986-tól 
a Gyarapítási Osztály kérésére csökkentett példányszámban/.

- 1985. február 22-én volt a Pollack Mihály téri Díszteremben a bucsubál
- Elkezdődtek a filmvetítések a VII. emeleti előadóteremben /nov. - A tanú, jan. - 

Kabaré, febr. - A hét mesterlövész, márc. - Szigorúan ellenőrzött vonatok/.
- Az OSZK tárainak gyűjteményét bemutató sorozatot indítottunk /okt. - Térképtár, 

febr. - Plakát- és Kisnyomtatványtár/.
- Sikeres volt az elsősorban KISZ-en kívüli fiatalok számára szervezett Mikulás-est 
/1985. december 6./

- Felvettük a kapcsolatot a Szovjet Kultúra és Tudomány Házával. Együttműködési terv 
alapján sikeresen lezajlott az ismerkedési est /1985. szeptember 16./, novemberben 
pedig a Kulturális Fórum keretén belül könyvtáros találkozóra került sor. Más ren
dezvényei nkre, filmvetítésekre Is gyakran kapunk meghívót és éltek is vele fiatalja
ink /Egy élet muzsikája, vagy a moszkvai Nemzetközi Filmfesztivál aranyérmes filmje 
a Jöjj és lásd c. film vetítése, Zsana Bicsevszkaja érdemes művész előadóestje/.

- Január 20-án Fodor András költővel ismerkedhettek meg az érdeklődők
- Március 8-án kerül sor a nőnapi bálra
- Fiatal kutatóink xerox Igényét anyagilag támogatjuk
- Az Énekkar tevékenységét Is támogatjuk anyagilag
- Szervezés alatt van az őrségi kirándulás

TÁRSADALMI MUNKÁNK ÉS SPORT TEVÉKENYSÉGÜNK

- Részt vettünk a vári ügyeletekben
- Fiataljaink költöztették a Szakszervezeti Könyvtárat
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- 50 fiatal vett részt a könyvtár megnyitása körüli ünnepségsorozaton a rendező gárdá
ban. Többen jutalmat kaptak munkájukért.

- Fiataljaink közül jó néhányan részt vesznek a csoportos látogatók könyvtár-bemutató 
vezetésében.

- 1985. júniusában intézményünkben rendezték meg az ifjú iparművészek VIT kiállítását. 
A kiállítás megnyitásának, nyitvatartásának és előkészítésének zavartalanságát, a 
hétvégi ügyeletet fiataljaink biztosították.

- Néhány fiatal jár kondicionáló tornára, ill. a Természetjáró Szakosztály kirándu
lása i ra.

A beszámoló is tükrözi, hogy bár sokat dolgoztunk, van még mit javítani munkánkon.
Jobb szervezéssel, nagyobb propagandával talán sikerült elérni, hogy minél többen láto
gassák programjainkat.

A KISZ kongresszusi levélnek megfelelően igyekszünk a fiatalabb, 18-25 éves korsztályt 
bevonni szervezetünk, vezetőségünk munkájába, a szervezésbe.

Budapest, 1986, február 27.
Országos Széchényi Könyvtár 

KISZ-vezetősége

FEBRUÁR - MÁRCIUS 
FEBRUÁR 14.

22.
28.

MÁRCIUS 4.

7.

15.
18.

21 . 
28-30.

ESEMÉNYNAPTÁR
1985-1986.

/melléklet az 1985. évi beszámolóhoz/

Költözés a Várba
KISZ taggyűlés- Beszámoló és vezetőségválasztó, KISZ akció- 
program I. ismertetése /megjelent az OSZK Híradó 1-2. számá
ban/
Párttagajánlás /Papp Andrásné/ Jelen volt: Kastaly Beatrix 
Bucsubál
Pártvezetőségi értekéz Iet 
Meghívottként jelen volt Szel esi Rózsa 
Párttaggyülés
Papp Andrásné felvétele KISZ ajánlással
Feljegyzés a Gazdasági Igazgatóságnak a VII. szinti előadóterem 
világításának módosítására.
Ifjúsági naggyülés a Muzeum kertben 
Szabad pártnap:
Nagy Emese előadása a Várról 
Koszorúzás
Tavaszi Fesztivál rendezvénysorozata
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folyamatosan

Április

2.
3.

9.
II.

MÁJUS I .
24.
27.

JUN I US 2-4.

folyamatosan

17.

JULIUS 16.

22.

24.

AUGUSZTUS 26-27. 
SZEPTEMBER 4.

12.

16.

19.

folyamatosan

A megnyitással kapcsolatos ünnepségsorozat zavartalan lebonyolí
tását segítő rendezői gárda szervezése /50 fiatal aktív részvé
tele/
Sajtótájékoztató - külföldi vendégek érkezése /50 fos rendező
ség/
Megnyitó ünnepség /50 fős rendezőség/
Hazánk felszabadulásának 40. évfordulója alkalmából ünnepséget 
szervezett a pártvezetőség /rendezőség/

A könyvtár megnyitása az olvasóknak /rendezőség/
Az I. kerületi KISZ Bizottsággal felvettük a kapcsolatot 
Felvonulás - majái is
Pártvezetőségi értekezlet - KISZ-vezetőség meghívása 
PárttaggyüIés - KISZ akcióprogram II. ismertetése és szétosztása 
a pártvezetőségi tagok között /megjelenik az OSZK Híradó 9-10. 
számában/
BaIatonszemes: Agitációs és propaganda titkárok továbbképző tan- 
foIyama
VIT Művészeti pályázat kiállítás a KISZ KB rendezésében /rende
zőség/
Az illusztrált olyasz tudományos könyv a 15-19. században c. 
könyvkiálIitás megnyitása /rendezőség/
Tatjána Ivanovna látogatása az OSZK-ban /Jelen volt: Maczika Bé
la/
A Szovjet Kultúra és Tudomány Háza rendezvény tervének egyezteté
se az OSZK igényeivel /Jelen volt: Maczika Béla/
A SZKTH-ban egyeztetjük terveinket Iván Ivanovics Begun Kulturá
lis osztályvezetővel /Jelen volt: Maczika Béla/
Magyar Könyvtárosok II. Tudományos Találkozója /rendezőség/
Havasi Zoltán mb. főigazgató elvtársnál Tatjána Ivanovna látoga
tása /Jelen volt: Somogyi Pál né/
KISZ taggyűlés - párttagajánlás /Szelesi Rózsa/, -nyelvtanfolya
mok, - történelem előkészítő, - egyéb aktuális kérdések /Jelen 
volt Kastaly Beatrix/
Pártvezetőségi - beszélgetés a KISZ munkájáról - ötleteket kap
tunk a munkánk javításához
SZKTH-ban ismerkedési est /Jelen volt: Kastaly Beatrix, Maczika 
Béla, Sonnevend Péter és KISZ tagjaink/
KISZ vezetőségi értekezlet - Kibővített uj akcióprogram tervezet 
III. ismertetése és elfogadtatása /Jelen volt: Kastaly Beatrix, 
Maczika Béla/
Az újonnan belépett fiatalokkal elkezdődött a beszálgatás sorozat. 
A KISZ részéről Frank Ágnes és Zádoczky Irén. /A Raktári Osztály 
fiataljait Maczika Béla mutatta be a KISZ vezetőségnek/
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20-22.

23.

24.
föl yama fosa n

OKTÓBER I .
3.

7.

15.
17.
18. 
21 .

24-25.

NOVEMBER 5.

6.

12.
18.

28.
DECEMBER 5.

9.

12.

KISZ tábor Tatán 3 fő részvételével
Kapcsolatfelvétel a várbeli intézmények KISZ titkáraival 
Párttaggyülés - pártoktatási program az OSZK-ban. Szemináriumok 
a KISZ tagjaink jelentkezésével
Megtörtént az újonnan belépett fiatalok névsorának összeállítása 
Európai Kulturális Fórum keretében rendezvények, látogatások 
egész hónapban /rendezőség/
Az egyetemi előkészítő történelem tanfolyam el kezdődött - hetente 
KISZ taggyűlés - módosított akcióprogram II elfogadtatása, /meg
jelenik az OSZK Híradó 9-10. számában/, - beszélgetés a raktáros 
KISZ-en kívüli fiatalokkal /Jelen volt: Nagy Zoltán/
Eszperantó nyelvtanfolyam beindult - hetente 
Angol haladó nyelvtanfolyam beindult - hetente
Látogatás a Térképtárban az OSZK tárainak kincseit bemutató soro
zat keretében /A rendezvényről tudott Kastaly Beatrix 
Angol kezdő nyelvtanfolyam beindult - hetente 
Szabad pártnap: Makó Csaba: Kongresszusi élménybeszámoló 
Nemzetközi könyvtári pIakátkiáIIitás - fiataljaink megtekintették 
Francia haladó nyelvtanfolyam beindult - hetente 
Szakszervezeti választások. KISZ tagjaink a szavazatszedő bizott
ság tagjaiként és rendezőként is munkálkodtak.
A Nagy Októberi Szocialista Forradalom 68. évfordulójának megün
neplése a Főosztályokon
Pusztai Istvánná a KISZ KB-tól Aranykoszorus KISZ jelvényben ré
szesült.
SZKTH-ban: A könyvtár szerepe a kulturális kapcsolatok erősítésé
ben című találkozó. Előadók: Kartasov professzor és dr. Havasi 
Zoltán mb. főigazgató /Jelen volt: Sonnevend Péter és a KISZ 
vezetőség 3 tagja/
A NOSZF alkalmából koszorúzásokon való részvétel 
Kódexek a középkori Magyarországon c. kiállítás /rendezőség/ 
Párttaggyülés - tagfelvétel, - KISZ akcióprogram Ili. szétosztá
sa a pártvezetőségi tagok között /megjelenik az OSZK Híradó 9-10. 
számában/
Filmklub - A tanú c. film vetítése 
Felnőtt Mikulás-est
Párttaggyülés - a határozati javaslatokban módosították a KISZ 
szervezet munkájáról írottakat
KISZ taggyűlés - MAz OSZK 30 éven aluli középfokú végzettségű, 
valamint fizikai állományában lévő dolgozóival folytatott beszél
getések tapasztalatai" c. párt felmerés megvitatása, - a KISZ 
kongresszusi anyag megvitatása /Jelen voltak: Elekes Péter, 
Kastaly Beatrix, Maczika Béla/
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1986.

JANUÁR

FEBRUÁR

6. Menedzser képző tanfolyam - 10 hetes készségfejlesztő tréring a
Danuvia Gorkij Müve^dési Központban’3 fő részvétele 

20. Beszélgetés Fodor András költővel - Frank Ágnes
29. Fi'mklub - Kabaré c. film vetítése
6. Látogatás a Plakát- és Kisnyomtatványtárban
10. Szabad pártnap - Iván Ivanovics Begun: A Szovjetunió a XXVII.

pártkongresszusra készül c. előadás /rendezés, szervezés/
13. Budapest felszabadulásának 41. évfordulója alkalmából koszoruzási

ünnepség a Gellérthegyi Felszabadulási Emlékműnél - részvétel 
24. Szabad pártnap - Juhász Gyula: Nemzettudat és magyarságkutatás
27. KISZ taggyűlés - Beszámoló és vezetőségválasztó /szétosztása a

pártvezetőségi tagok között/
Filmklub - Hét mesterlövész c. film vetítése

Budapest, 1986, február 27.
Országos Széchényi Könyvtár 

KISZ-vezetősége

Az OSZK KISZ-alapszervezetének 1986-os 
akcióprogramja

SZERVEZETI ÉLET

1986. május 22-24. között ül össze a KISZ XI. kongresszusa. A már kiadott előzetes 
kongresszusi levelet olvasva, szóbeli tájékoztatásokat kapva felfigyelhettünk arra, hogy 
ez a kongresszus a KISZ megújulásával foglalkozik. Ennek értelmében alapszervezetünk is 
törekszik a legfiatalabbak fokozottabb bevonására mind a vezetőségbe, mind a mozgalmi élet
be, ezért főleg a 18-25 éves korosztályra kell odafigyelnünk. Az arra alkalmas fiatalok
nak pedig meg kell adnunk a lehetőséget arra, hogy ötleteiket, észrevételeiket esetenként 
KISZ-vezetőségi ülésen is elmondhassák. Törekednünk kell arra, hogy a taggyűlések ne le
gyenek hivatalosak, formálisak, így is ösztönözve a vitakedvet, ötletek kibontakozását. 
Mindez nagyon szükséges azért is, hogy a fiatalítás zökkenőmentesen valósuljon meg.

Márciusi taggyűlésünkön a kongresszusi levelet vitatjuk meg, majd júliusi KlSZ-tag- 
gyülésünkön tervezzük a kongresszus határozatának ismertetését. Ekkor újra át kell majd 
tekinteni az akcióprogramunkat, és ha szükséges, kiegészítjük.

Rendszeresen, kéthavonként fogunk KISZ-taggyülést tartani. Vezetőségi ülésekre kéthe
tenként kerül sor. Ezekre meghívjuk mindig a párta lapszervezet, az SZB képviselőjét, vala
mint a csoportbizaImi kát.

Folytatjuk, illetve folyamatosan bonyolítjuk le az újonnan belépett fiatalok felkere
sését. A csoportbizalmiak kisérjék figyelemmel a pályakezdő fiatalok szakmai, mozgalmi 
munkába való beilleszkedését, segítsék őket ebben.
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A párta lapszervezet, a szakszervezet vezetőségével továbbra is jó kapcsolatra törek
szünk. /Ezt a kölcsönös informálódást szolgálja az is, hogy a KISZ-vezetőségi megbeszélé
seinken állandó meghívott vendégeink. /Szeretnénk azzal a jogunkkal élni, hogy a KISZ- 
titkár megjelenhessen minden pártvezetöségi értekezleten, amint ez több intézménynél be
vett gyakorlat./

Az I. kerületi KISZ bizottsággal állandó kapcsolatot tartunk, KISZ titkárunk rendsze
resen részt vesz a kerületi titkári értekezleteken, bekapcsolódunk rendezvényeikbe /pl. 
Budavári Fesztivál/. Az I. kerületi KISZ Bizottság felújította ínstruktori hálózatát. A 
mi alapszervezetünk instruktora Szilas Adám, aki a Magyar Villamos Müvek Trösztnél dolgo- 
zí k.

A KISZ-titkár állandó meghívottja a Vezetőségi Tanács üléseknek, ahol az intézmény 
összes fiatalját képviseli.

Az 1986. február 27-ei taggyűlésen megválasztott KISZ-vezetőség:
Titkár: Szelesi Rózsa
Vezetőségi tagok: Borsányi Zsuzsanna

szervező titkár 
Dömötör Judit

ágit. prop. titkár 
Zádoczky Irén

Kulturfelelős
Dányi Éva

gazdasági felelős 

.AGITACIÓS ÉS PROPAGANDA MUNKA

Fiataljaink jelentkezhetnek a pártszervezet által szervezett szemináriumokra. A sza
bad pártnapokon és a FIN rendezvényeken aktívan részt veszünk.

Tagfe1véte1i tevékenység

Figyelmet keli fordítani a pályakezdőkre, illetve a hosszabb távoliét /GYED, katonai 
szolgálat/ után visszatérő fiatalokra. A Személyzeti Osztály segítségére továbbra is szá
mítunk az újonnan belépő fiatalok beszervezésénél.

Párttagajánlási munka

A kerületi KISZ Bizottsághoz beküldött párttagfelvételi tervünk alapján foglalkozunk 
az abban szereplő fiatalokkal, figyelemmel kisérjük tevékenységüket a pártszervezet útmu
tatása alapján. Az 1986-87. évi pártépitési tervünket egyeztettük az MSZMP alapszervezet 
vezetőségével.
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Káderfejlesztésl és képzési tevékenység

A tervnek megfelelően gondoskodunk az utánpótlásként számításba vett fiatalok beisko
lázásáról, továbbképzéséről, fokozatosan bevonjuk okét a vezetőség munkájába, illetve egyé 
ni feladatokat kapnak.

ÉRDEKVÉDELEM

Az érdekvédelmi hálózatot továbbra Is aktívan kívánjuk működtetni. Ehhez az szükséges 
hogy két régi érdekvédelmis /akiknek eddigi munkáját ezúton Is köszönjük/ helyett uj fele
lősöket kerestünk.

Érdekvédelmi felelősök

I. főosztály
II. főosztály
III. főosztály 
Főigazgatóság 
Gazdaságl lgazgatóság 
KMK

- Frank Ágnes
- Csúcs Dal ma
- Szeles! Rózsa
- Borsányl Zsuzsanna
- Dömötör Judit
- Dányl Éva

Az I., a II. főosztály és a Főigazgatóság esetében az érdekvédelmisek egyben a KISZ- 
csoportblzalmiak Is. A III. főosztályon csoportbizalmi: Mázul a Károlyné.

KULTURÁLIS MUNKA

Ebben az uj épületben sajnos nincs önálló KISZ klubunk. A társadalmi szervek szobájá
ban /53I./ tarthatjuk meg az egyetemi előkészítő tanfolyamainkat, a nyelvtanfolyamokat, a 
vitaköreinket. Kulturális rendezvényeink színhelye a VII. szinti előadóterem.

Kulturális programjaink

~ nőnapi bál
részvétel a Budavári Fesztiválon /márc. 22-23./

- tár-, illetve osztály látogatások /kéthavonként/
- filmvetítések /havonként/, esetleg ősztől filmklub keretében
- folytatjuk az egyetemi előkészítő, valamint a nyelvtanfolyamokat /hetenként/
- tagjainkat ösztönözzük szakmai pályázatokon, szervezetben való részvételre /Keresztury 

pályázat, MKE/
“ az OSZK Híradó Ifjúsági rovatában rendszeres tájékoztatást adunk a KISZ életről 
“ beszélgetések OSZK dolgozókkal /kéthavonként/
~ továbbra Is tartjuk a kapcsolatot a Szovjet Kultúra és Tudomány Házával 
~ uj sorozat: Tánc és lllemoktatás /Dr. Elekes Péter és Tüske Emil szervezésében/.
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TÁRSADALMI MUNKA ÉS SPORT TEVÉKENYSÉG

Fiataljaink közül többen könyvtár bemutatást tartanak az OSZK-ba látogató csoportok

nak.
Április 25-27-ére őrségi kirándulást szervezünk, amit az OSZK dolgozóinak meghirdet

tünk.
Ha módunk lesz rá, júliusban 2-3 napos kirándulást teszünk Szentendre környékére.
Az SZB által szervezett külföldi tanulmányútra is jelentkezhetnek majd fiataljaink. 
Az I. kerületi KISZ Bizottság által szervezett társadalmi munka akciókban is részt 

kívánunk venni.

Budapest, 1986. március 13.
Országos Széchényi Könyvtár 

KISZ-vezetősége

ESEMÉNYNAPTÁR
1986-1987.

/melléklet az akcióprogramhoz/

MÁRCIUS 8. - Nőnapi Bál - Borsányi Zsuzsanna 
II. - Kerületi titkári értekezlet - Szeles! Rózsa 
13. - KISZ - taggyűlés /I./ - Szelesi + Borsányi

/Az 1986. évi akcióprogram és a kongresszusi anyag megbeszélése/
- Filmvetítés - Csúcs Dalma + Zádoczky Irén 

15. - Disz téri ünnepségen részvétel /5 fő/
17. - Pártvezetőségi ülés: A KISZ helyzete, Ifjúságpolitikai állásfoglalás 
21. - Koszorúzás - Borsányi Zsuzsanna

22-23. - Budavári Fesztiválon részvétel, segítség a propagandához - Szelesi + 
Borsányi

- Tárlátogatás - Borsányi Zsuzsanna
24. - Párttaggyülés: Felmérés a fiatal fizikai dolgozók körében - Kastaly 

Beatrix
Ifjúságpolitikai állásfoglalás - Kastaly Beatrix 
KISZ - akcióprogram ismertetése - Szelesi Rózsa

Április 4. - Ünnepségek, koszorúzás - Borsányi Zsuzsanna 
15. - Kerületi titkári értekezlet - Szelesi Rózsa 
17. - Filmvetítés - Zádoczky Irén + Kiss Gábor 

18-19.- Kerületi küldöttgyűlés - Szeles! Rózsa 
25-27. - őrségi kirándulás - Mazula Károlyné + Zádoczky I. 

- Beszélgetés Dr. Havasi Zoltánnal - Borsányi Zs.
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MÁJUS

JUN1US

JULIUS

AUGUSZTUS

SZEPTEMBER

OKTÓBER

I. - Felvonulás, majális - Borsányi Zsuzsanna 
24. - Filmvetítés a Gyermeknap alkalmából - Zádoczky I.

- Kerületi titkári értekezlet - Szel esi Rózsa 
29. - KISZ - taggyűlés /2./ - Szelesi + Borsányi

Meghívottak: Dorogi Sándor a kerületi ÉFT vezetője
Budai né Simon Mária a kerületi Kulturális Munkabizottság 
vezetője
Szílas Adám instruktor

/Tájékoztató a kerületi küldöttgyűlésen, titkári értekezleten hallot
takról, kapcsolattartás a vári KISZ-vezetőkkel, ismerkedés a kerületi 
munkabizottságok munkájával, az ifjúságpolitikai határozatok érvénye
sítése./

- Tárlátogatás - Borsányi Zsuzsanna
- Szabad pártnap: VII. ötéves terv művelődéspolitikai vonatkozásai
- Párttaggyülés: A KISZ kongresszus határozatainak megvitatása — Kastaly 

Beatrix /vagy egy későbbi Időpontban/

- Beszélgetés OSZK dolgozóval
- Kerületi titkári értekezlet - Szelesi Rózsa

- Kerületi titkári értekezlet - Szelesi Rózsa
- KISZ - taggyűlés /3./ - Szelesi + Borsányi

/A KISZ kongresszusi határozat megbeszélése, beszélgetés igényes embe
ri kapcsolatokról, barátságról, szereimről, családról./

- Filmvetítés - Zádoczky Irén + Kiss Gábor
- Szentendre környéki kirándulás hétvégén - Borsányi

- Tár látogatás /a hónap végén/ - Borsányi Zs.

- Kerületi titkári értekezlet - Szelesi Rózsa
- KISZ-taggyülés /Aj - Szelesi + Borsányi
/meghívott előadóval: az OSZK ötéves káderutánpótlási terve 1986-90./

- Filmvetítés - Zádoczky Irén, Kiss Gábor
- Beszélgetés OSZK dolgozóval
- Nyelvtanfolyamok megszervezése és beindítása a pártszervezettel közö

sen /Rigó u./
- Egyetemi előkészítő megszervezése és beindítása - Csúcs Dal ma
- Szabad pártnap: A szocialista országok pártkongresszusai után
- Párttaggyülés: A pártdemokrácia időszerű kérdései /külső előadó/; 
Párthatározat a káder és személyzeti munkáról /Maczika Béla/

- Kerületi titkári értekezlet - Szelesi Rózsa
- Ifjúsági Fórum - Kastaly Beatrix, Szelesi Rózsa + IB titkára
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NOVEMBER

DECEMBER

1987.

JANUÁR

FEBRUÁR

Budapest,

- Filmvetítés - Zádoczky Irén, Kiss Gábor
- Tárlátogatás - Borsányi Zsuzsanna
- PárttaggyüIés: Az értelmiségpolitika időszerű kérdései - Arató 

Antal; A pártoktatás beindítása

- Kerületi titkári értekezlet - Szeles! Rozsa
- Koszorúzás
- KISZ - taggyűlés /5./ - Szelesi + Borsányi

/A Fórum tapasztalatainak megbeszélése/
- Filmvetítés - Zádoczky Irén, Kiss Gábor
- Beszélgetés OSZK dolgozóval

- Mikulás-est fiataloknak - Tüske Emil
- Kerületi titkári értekezlet - Szelesi Rózsa
- Filmvetítés - Zádoczky Írén, Kiss Gábor

- Kerületi titkári értekezlet - Szelesi Rózsa
- KISZ -taggyűlés /6./ - Szelesi, Borsányi
/meghívott vendégek az SZB-bol: Dr. Illyés Katalin és Szilágyi 
József/
/Tájékoztató az OSZK-ban megalakuló ifjúsági tagozatról, a szak- 
szervezet ifjusági munkájának továbbfejlesztéséről/

- Tárlátogatás - Borsányi Zsuzsanna
- Filmvetítés - Zádoczky Irén és Kiss Gábor

- Kerületi titkári értekezlet - Szelesi Rózsa
- KISZ - taggyűlés /7./ - Szelesi, Borsányi
/I986• évi beszámoló és vezetoségválasztás/

- Beszélgetés OSZK dolgozóval
- Filmvetítés - Zádoczky Irén, Kiss Gábor
- Uj sorozat: Tánc és Illemoktatás - Elekes + Tüske

1986, március 13.
Országos Széchényi Könyvtár 

KISZ-vezetosége
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HÁMORI CSABA LÁTOGATÁSA AZ OSZK-BAN

1986. március 12-én Hámori Csaba, az MSZMP PB tagja, a -KISZ KB első titkára megláto
gatta az I. kerületet. Fogadása az MSZMP I. kerületi Bizottságán volt, ahol találkozott a 
kerület vezetőivel. Tájékoztatást kapott a kerületi dolgozok, a lakosság politikai köz
hangulatáról, a kerületi pártéletről, közéletről, a KISZ XI. kongresszusára való felkészü
lés kerületi tapasztalatairól.

Látogatásának további programja az OSZK megtekintése volt. Dr. Havasi Zoltán mb. 
főigazgató és Sonnevend Péter főosztályvezető tartott könyvtárismertetést, bemutatást. 
Ezután a Tanácsteremben találkozott a kerület értelmiségi fiataljainak képviselőivel. A 
beszélgetés a kerületben dolgozó, lakó fiatalok munkahelyi, társadalmi helyzetéről, poli
tikai, közéleti szerepéről, aktivitásáról folyt. A kerületi vállalatok, intézmények fiatal
jait 15 fő képviselte. A fórumon részt vevő fiatalok műszaki értelmiségiek, közgazdászok, 
társadalomtudományi kutatók, bírók, táncművészek, közgyűjteményekben dolgozók, pedagógusok, 
közéleti tisztségviselők voltak.

A fórum Kotán László, a KISZ Bizottság titkárának vitaindítójával kezdődött. Beszélt 
a pályakezdés gondjairól és a fiatalok közéleti szerep léséről . Elmondta, hogy a KISZ-tagok 
jelentős része értelmiségi, átlag életkoruk 30 év körül van. Ezek az alapszervezetek a 
Iegaktivabbak, a külső hatásokra érzékenyen reagálnak. Az értelmiségi fiatalok tudatosan 
vállalják a közéleti munkát.

A vitaindító után az értelmiségi fiatalok egymás után mondták el gondjaikat, prob
lémáikat. Kulcskérdések: az innováció, a pályakezdés, a szakma presztízse, a nyelvtanulás, 
a lakás, a családalapítás gondjai, az anyagi megbecsülés, a vezetővéválás, a tudósképzés, 
az elismerés, a perspektíva, és a közelgő kongresszus kapcsán KISZ-es problémákról is 
esett szó: van ahol megszűnt a KISZ-aIapszervezet; a rétegtanácsok helyzete, az ÉFT szere
pe a kerületben; fiatalítás kérdése a KISZ-ben, a szakszervezet Ifjúsági Tagozatának vár
ható hatása az ifjúsági mozgalomra.

Ezután Hámori Csaba adott rövid kül- és belpolitikai tájékoztatót és válaszolt a 
fiatalok által felvetett problémákra. Beszélt a szocializmus jelenlegi helyzetéről, a vi
lág béke fontosságáról, a magyarországi társadalmi folyamatokról, az ifjúság pályakezdési 
és lakás gondjairól, a KISZ-ről. Elmondta, hogy május 23-25. között lesz a KISZ XI. kong
resszusa. Ezen beszélnek majd az ifjúság tagoltságáról: - lefelé - biológiai: 14 éves 
kortól felső korhatár nélkül tag lehet mindenki, felfelé - társadalmi: tovább kell támo
gatni a fiatalokat. - A KISZ célja a Szakszervezet Ifjúsági Tagozatával az együttműködés 
megteremtése és a feladatok megosztása.

A jó hangulatú beszélgetés után Hámori Csaba elbúcsúzott a kerület értelmiségi fia
taljainak képviselőitől. Jó munkát és további aktív közéleti szereplést kívánt nekik. Ezzel 
az MSZMP PB tagjának az I. kerületben tett látogatása befejeződött.

Szel esi Rózsa
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KÖNYVTARUNK 
E LÉTÉRŐL

Egy bucsuzkodó téli napon megjelent vidáman, hivogatón a plakát:

KIRÁNDULÁS AZ ŐRSÉGBE!

Áprilisi nyár volt, 25-e, Kossuth tér, reggel 7 óra. Kedélyes nyüzsgéssel helyezked
tünk el az autóbuszban s búcsút intve az ébredő Pestnek és a Várhegynek, elindultunk.

A tavasz meleg simogatása életre keltette a rügyeket, daloItatta a madarakat, s üde 
zöldbe borította a Dunántúl dombjait.

Rövid veszprémi pihenő után utunk első állomására, Csempeszkopácsra érkeztünk. Mél- 
tóságos arányaival bűvölt el bennünket a r.k. templom, amely homlokzati tornyos, egyhajós, 
félkörives szentélyű, téglából épült. A falusi román kori építészet egyik legnevezetesebb 
alkotása. A jáki templom déli kapujának stílusa ismerhető meg a déli bejáraton. Belépve a 
templomba, jobbra az 1961-ben feltárt román, gótikus és XVII. századi barokk alakos fes
tésben gyönyörködhettünk. Balra, szűk és meredek fa lépcső vezet a karzatra, ahol megszólal
tatható a régi még lábfujtatóvaI működtethető kicsiny orgona.

Visszalépve a XX. századba, ismeretekkel gyarapodva folytattuk utunkat Jákra. Alacsony 
dombon áll Árpád-kori művészetünk Európa-szerte is ismert értéke, a díszes román stilü XIII. 
sz. első felében épült háromhajós, két homlokzati tornyos bazilika. Főkapuja figurális 
díszítésekben a leggazdagabb alakos diszü késő román kapuzatunk. A közelében álló négy- 
karéjos kápolna a templommal egykorú alkotás. /Jelenleg felújítás alatt áll./ A nagy érté
kű müemlékegyüttes építése az Árpád-kori bencéseknek köszönhető. A monostort a Ják nembeli 
Marton /Jáki Márton gróf/ alapította. 1256. május 2. szentelték föl.

E kitérő után - amely meglepetés volt - Körmend következett. A helységet először az 
1238-ban kelt oklevél'így említi: flregis de villa Curmend". - A tatárjárás után IV. Béla 
király kiváltságokkal ruházta fel a várost. A XIII. sz. közepéről származó oklevél megemlí
ti a várat is, amelynek leírását 1605-ből ismerjük.

Eszerint a vár szabályos négyzet alaprajzú, négy sarkán egy-egy sarokbástyával, egyet
len kettős kapuval, csapórácsos belső kapuval és a kapu feletti toronnyal. Az egészet mo
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csár vette körül, amely megnehezítette a megközelítését. Az udvaron ásott kút látta el a 
vár népét vízzel. 1650-ben Körmend - amelynek ekkor gróf Batthyány Adám a földesura - 
végvár lett. 1652-ben a várat tűz pusztította, helyreállítási munkálatai 1654-ben kezdőd
tek meg és 1657-ben fejeződtek be. 1707-ben - a török kiűzése után I. Lípőt király rendele
tére a várat lerombolták, és köveinek felhasználásával a XVIII. sz. elején felépítették a 
ma is látható kétemeletes, hengeres saroktornyos, manzárdtetős Batthyány-kastélyt. A je
lenlegi állapotában barokk és klasszicista stílusú épület. Az 1960-64 között helyreállí
tott kastélyban jelenleg Mezőgazdasági Főiskola működik.

A főbejárattól balra az első emeleten lévő helytörténeti kiállítás adott villanásnyi 
átfogó képet a Batthyány uradalomról és környékéről is. Az emeletes későbarokk melléképü
letekben cipőgyár és kulturház van; az egyik helyreállított melléképületben időszaki kiál
lításokat rendeznek. Mi Olcsay Kiss szobrászművész alkotásait néztük meg.

A kastélyt elhagyva különös hangra lettünk figyelmesek. Alig hittünk szemünknek-fü- 
lünknek! Gólyák! Sok-sok fészek majd mindegyikén kelepeltek.

Élmény-tarisznyánkban még rengeteg hely volt; irány Szentgotthárdi Útközben megáll
tunk Csákánydoroszlón. A nagycsákányi Batthyány kastély egyemeletes középtornyos épülete 
a XVI—XVII• századból való; 1728-ban barokk stílusban átalakították, bővítették; a közel
múltban azonban súlyos tűzkár érte. Felújítását a múlt év novemberében fejezték be. fővá
rosi Szociális Otthonként" működik. Az épület előtt a kertben teljes pompájában rózsaszínű 
magnóliafa fogadott.

Szentgotthárdon rövid sörözéses-ejtőzés után frissebben baktattunk a Rába folyó jobb 
partján, a Lap les torkolata közelében fekvő nagyközség utcáin, az 1748-64 között Anton 
Pilgram által épített barokk stílusú kéttornyos cisztercita templomhoz. Belső tere moz
galmas, oszlopokkal tagolt. Kupolafreskóit Dorfmeister István /I784/ és Gusner Mátyás fes
tette. - A szentgotthárdi apátságot III. Béla király alapította még 1184-ben.

A nap még nem járt túl alacsonyan az égen, így Szalafő és Pityerszer következett. 
/Szerfalu, szegfalu: olyan közigazgatási egység, amely egymástól elhatárolódó dombhátak
ra vagy domboldalakra települt kis házcsoportokból, szerekből, ilt. szegekből áll, amelyek 
mindegyikén egy rokonság él. Magyarországon ezt a településformát másutt nem ismerik. A 
szeres települések többségét kisnemesek lakfák, akiknek ősei határőrök voltak a középkor
ban/. A Iegarchaíkusabb őrségi település, őriszentpétertől 6 km távolságra északnyugatra 
fekszik, ahol eredeti helyén falumúzeum formájában látható a népi építészet több jelleg
zetes emléke: kerített ház, emeletes kástu: szín, présház, kamra egy kétszintes épületben, 
kontyos ház stb. A településhez tartozik a ”tókan, tehát ásott vízgyűjtő állatok Itatására.

Alkonyodott már, amikor visszatérva Körmendre elfoglaltuk szobáinkat a tiszta, de 
éjjel kissé zajos "Rába Hotelban".

Hét órára, az étteremben farkaséhesen a sertésbordára várva, idéztük fel a nap élmé
nyeit. A főétel után sütemény és üditoital következett. Aki egyéb italokkal is üdíteni 
óhajtotta magát, magánakciókhoz folyamodott. /Folyamodtunk./ A meleg, napsütéses, kelleme
sen eltöltött nap után néhányan felfedeztük az esti Körmendet, a Rába-partot és a kis 
Rába hídon átkelve Nepomuki Szent János szobrát. Mindkét esténk kedves zarándokhelyévé 
vált a művészettörténeti becsű, hatoszlopos épületben elhelyezett XV11I. századi, barokk
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stilusu Rába-partí szobor. A folyó innenső oldalán hangulatos vendéglőt találtunk, ahol 
borozgattunk, majd visszatérve a szállodába, vidám perceket töltöttünk még együtt. Nemso
kára visszavonult ki-ki a szobájába pihenni.

Halkan neszezett a város. A szinte nyárias estén, nyitott ablaknál tértünk nyugovóra. 
A budapesti ember számára szokatlan csöndben, szinte Ijesztő volt egy-egy autó-ajtó csa- 
pódás. Jóleső volt azonban a madárdal s a vidéki város halk hajnali ébredése.

Reggeli után, nyolc órakor elindultunk, hogy felfedezzük Hegyhátszentjakabot, őri- 
szentpétert és a Belső-őrséget.

Hegyhátszentjakab határában a Vadása-tó partján időztünk keveset, utána egy templomot 
néztünk meg. Továbbutazva a Pankaszon lévő 1730-ban épült, alul széles sátorszerü kikép
zésű szalmatetős haranglábat láttuk. A Zala /régi módon: Szál a/ patak partján húzódó dom
bokon festői fekvésű nagyközség, az őrség központja, őriszentpéter következett. Megtekin
tettük a helytörténeti kiállítást, majd az ut másik oldalán a fákkal körülvett 1783-ban 
épült református templomot. A környező parkban sétálva patakra, kedves hídra, s a patak
ban apró szigetre bukkantunk.

Szívesen időztünk volna még, azonban indulnunk kellett. A jeles szépfekvésü román-ko
ri, a közelmúltban renovált falusi építményeink egyikét a XIII. század első feléből szár
mazó r.k. templomot kerestük fel. Gazdagon díszített déli kapuja - amely az egyetlen 
bejárat - a "jáki műhely11 munkája. Egyhajós román stilü templom, melynél a szentély fél
kör íves, apszisa egyenlő széles a hajóval és tulajdonképpen annak a folytatása. A nyugati 
homlokzat előtt, félig abba olvadva áll a templom tömegéhez mérten karcsú, alacsony to
rony. Az épület déli oldalfalát támpiIlérekkel erősítették. Szintén a déli falon, kívül, 
egy freskótöredék látható.

Utunkat az igazi Belső-őrségbe folytattuk: Magyarszombatfa, Gödörháza, Velemér. Jeles 
a vidék kerámiája. Egyszerűségéről, barna-okker színeiről, karcolt mintáiról és harmoni
kus arányairól ismerhető fel.

Magyarszombatfán kerámiamühelyt és égetőkemencét néztünk meg, majd hangulatos sörö
zés után Gödörházára érkeztünk. Itt ismét láthattunk egy a XVIII. századból való fazsin
delyes harangtornyot.

Rövid utunk számtalan élménye közül talán egyike a legszebbeknek: Velemér. Virágzó 
fák közt rejtőzködő a XIII. század második feléből származó kora gótikus stilusu egyhajós, 
homlokzati tornyos falusi templom. Templom a természet templomában. Belsejét Aquila János 
radkersburgi művész festette 1378-ban. Finom alakos falfestményei lenyügözőek. - Szép 
délutánt töltöttünk a környéken. A csoport egyik része a templom történetét olvasta-haII7 
gáttá, néhányan virágot szedtek, beszélgettek, sétáltak, élvezték a festői környezetet. 
Gyalog ereszkedtünk lefelé. A helybéliek a földeken dolgoztak. Körös-körül virágoztak a 
fák s a pacsirták énekeltek.

A második nap utolsó előtti állomása, Csesztreg felé haladtunk. A plébános ur örven
dett jöttünknek, s részletes előadást tartott a község XIII. századi román kori templomá
ról. A XV. században gótikus, a XVIII. sz.-ban barokk stílusban átalakították. Belsejében 
Dorfmeister János falképei.
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Mielőtt Körmendre visszatértünk, időnk engedte, s megnéztük a - sajnos igazán res
taurálásra szoruló - egyébként szép szentgyörgyvölgyi református templomot.

Hét órakor tálalták a hortobágyi palacsintát. A vacsora, az esti kellemes séta és 
beszélgetés után aludni tértünk.

Harmadnap reggel nyolc órakor - már minden holminkkal Zalaegerszeg felé folytattuk 
utunkat. A KisfaIudy-Stróbl Zsigmond Muzeum megtekintése - és a kiáIIitásvezető meghallga
tása után - a Göcseji falumúzeumot jártuk fégíg, kicsit úgy érezve, mintha - a kapun be
lépve - elmúlt századok falvai között járnánk.

Fantasztikusan meleg időben érkeztünk Keszthelyre. Gyönyörködtünk a Festetics Kas
télyban, szobáinak pompás berendezésében és a park sétányaiban. Megtekintettük, a kastély
ban elhelyezett, s a közelmúltban megnyílt Windischgrátz herceg által Magyarországnak ado
mányozott trófeákat. Keszthely központjában a parkosított előtér mögött álló gótikus plé
bániatemplomhoz mentünk. 1386-ban építtette Laczffi István nádor; tornya sokkal újabb, a 
múlt század végén emelték. Szentélyében az alapitó sirlapja látható, vele szemben Feste
tics Kristóf szép késő barokk síremléke.

Badacsonyban a Kisfaludy házat kerestük föl. A házhoz vezető ut mentén egy elhanya
golt épületet láttunk. Szegedy Róza házát. Reméljük, rövidesen helyreállítják. A Kisfalu
dy házban hangulatos étterem működik, kerthelyiséggel. Ritkaszép kilátás nyílik a szőlők
kel teleültetett szelíd hegyoldalakra, és a Balatonra.

Az ébredő tópart felé sétáltunk. Jóízűen falatoztunk, természetesen halat, kihör- 
pintettük borainkat és már indultunk ís Budapest felé.

Végigröhögtünk az északi oldalon, késődélutáni fény simult a tájra.
Rövid érdi pihenő után, este pontosan nyolc órára megérkeztünk indulásunk színhelyé

re a Kossuth térre.

Ezúton mondunk köszönetét az intézet vezetőségének a kapott szabadnapért, és az uta
zás szervezőinek fáradozásaikért.

Bálint Nagy Tünde
Fel használt irodalom:

Magyarország*
Panoráma Útikönyvek 5. átd.klad. Bp. 1973.
Kiss Gábor: Várak, várkastélyok...
Panoráma Bp. 1984.
Magyar Néprajzi Lexikon 5. kötet. Bp. 1982.
Dercsényi Dezső: Románkori építészet Magyarországon /Bp. 1975./
Entz Géza: Gótikus építészet Magyarországon. /Bp./ 1974.
Genthon István: Magyarország művészeti emlékei. 1-3. Bp. 1959.
Levárdy Ferenc: Magyar templomok művészete. Bp. 1913.
Szabó László: Az Arpádkori magyar építőművészet. Bp. 1913.
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LEVÉL AZ OSZK HÍRADÓ SZERKESZTŐSÉGE RÉSZÉRE

OSZK Szerkesztősége részére 

T. C.!

Bp., 1986. IV. 17.

Családunk nevében megköszönöm az OSZK Híradó 1985/7-8. sz. példányát, amely
ben nekrológ jelent meg férjemről.

Egyúttal köszönetünket szeretnénk kifejezni a megemlékezés írójának - /a 
P. Gy. monogram szerint feltehetően/ dr. Pajkossy Györgynek.

Havassy Pál né
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