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1986. május 15-én Köpeczi Béla művelődési miniszter Juhász Gyula akadémikus, egye
temi tanárt, a Magyarságkutató Csoport igazgatóját az Országos Széchényi Könyvtár főigaz
gatójává, Szente Ferencet, a KMK igazgatóját főigazgató helyettessé nevezte ki. Az ünne
pélyes beiktatás az OSZK tanácstermében történt. Jelen voltak: Köpeczi Béla művelődési 
miniszter, Pusztai Ferenc miniszterhelyettes, ViMangó István MM főosztályvezető, Juhász 
Jenő MM osztályvezető, dr. Ficze Ildikó főosztályvezető és Paár Pál, az MM szemelyze+1 
főosztályáról, az I. kerületi pártbizottság részéről dr. Fehér Józsefné első titkár, 
Pálmai Vilmos titkár és Jelinek Istvánné munkatárs.

SZEMÉLyi HÍREK ÉS VÁLTOZÁSOK

(1986. május 1 - június 30-ig)

Uj dolgozóink:

Dr. Czellár Katalin szakaik. IV. MNB Szerkesztőség; Dombeqyházi Judit szakaik. IV. Mikro
filmtár; Pénzes Éva ügyintéző II. Magyarságkutató Csoport; Dr. Szepes Gézáné szakik. IV. 
KFKK; Szücsné Nagy Adrienné szakaik. IV. Olvasószolgálat;
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Eltávoztak a könyvtártól:

Nyugdíjazással:

Eqyüd Istvánná bm II. Gl MFO; Szerdai Tiborne bm I. GI MFO;

Áthelyezéssel:

Mi hál ka Valérné ügyintéző 1 1. Főigazgatóság;

Munkaviszony megszűnt:

Horváth István ügyviteli M. Zeneműtár; Radnóti György szakaik. I. Nemzetközi Csere; 
Szabó Zoltán bm I. Raktári osztály
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EMLÉKÜLÉS

Sallai István és Sebestyén Géza 
tiszteletére

8®

1986. április 23-án délelőtt zsúfolásig megtelt a Széchényi Könyvtár 200 személyes 
nagy előadóterme. A Magyar Könyvtárosok Egyesülete a szocialista magyar könyvtárügy kiemel 
kedő képviselői, Sallai István születésének 75. és Sebestyén Géza halálának 10. évfordu
lója alkalmából emlékülést rendezett. Az elnökségben helyet foglaltak: Juhász Jenő, a Mű
velődési Minisztérium Könyvtári osztályának vezetője, BiIIed! Ferencné dr. a Magyar Könyv
tárosok Egyesületének elnöke, dr. Havasi Zoltán, az OSZK mb. főigazgatója, Szente Ferenc, 
az OSZK-Könyvtártudományi és Módszertani Központ igazgatója.

Az emlékülést megnyitó Billédi Ferencné dr., az MKE elnöke bevezető szavaiban emlékez 
tetett arra, hogy a magyar könyvtárügy e két kiemelkedő alakja tudásban is, emberségben 
is példát adó alakjai voltak közelmúltunknak, akik fáradhatatlanul küzdöttek szakmánk 
fel lendítéséért.

Mielőtt az elhangzott előadásokat - hacsak jelzésszerűen is röviden ismertetnénk, az 
OSZK egészen fiatal könyvtáros-nemzedéke kedvéért felidézzük Sallai István és Sebestyén 
Géza életútjának főbb állomásait.

Sebestyén Géza /I912-1976/ magyar-német szakon szerzett középiskolai tanári okleve
let, majd doktorált. 1937-1944 között az Országos Könyvforgalmi és Bibliográfiai Központ 
munkatársa volt. A felszabadulás után a Közoktatásügyi Minisztériumban dolgozott, előbb 
mint a Művelődéspolitikai osztály, később mint a könyvtári osztály vezetője. 1948/49-ben 
az Országos Könyvtári Központ, 1949-1958 között a Budapesti Műszaki Egyetem Könyvtárának 
osztályvezetője, 1952/53-ban egyetemi előadó á Könyvtártudományi tanszéken, 1958-tól ha
láláig az OSZK főigazgatóhelyettese.

Sallai István /I911-1979 / tizenkét évi tanyai tanítóskodás után, 1949-ben kezdte 
könyvtárosi pályáját. Kezdetben a Népművelési Minisztérium Könyvtári osztályának előadó
ja, majd az általa megszervezett Népkönyvtári Központ vezetője. 1958/59-ben - Sebestyén 
Gézával együtt - életrehivója a Könyvtártudományi és Módszertani Központnak, amelynek ha
láláig munkatársa, szellemi vezetője volt.

A könyvtárosi hivatásnak mindketten elkötelezettjei voltak: azonos művelődéspolitikai 
alapállásuk, azonos céljaik közös erőfeszítésekre sarkallták mindkettőjüket. Nélkülük a 
felszabadulás utáni magyar könyvtárügy nem érte volna el azokat az eredményeket, amelyek 
a mai fejlődés biztos alapját képezik.
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Bereczky László, a Könyvtáros c. folyóirat főszerkesztője Sallai István és Sebestyén 
Géza - a felszabadulás utáni magyar könyvtárügy meghatározó képviselő! e. előadásában azt 
mondotta, hogy e két ember mintegy Ikeresi I tagként vezette, Irányttotta azt a folyamatot, 
amelynek eredményeképpen, szinte a semmitől,a mai jó középmezőnybe jutottak el honi könyv
táraink, Sebestyén Gézától származik a tervezet, amely a hazai közművelődési könyvtárak 
rendszerét a hálózati elv alapján kívánta felépíteni, Sallai Istvánnak adatott meg a küz
delem ennek gyakorlati megvalósításáért. S közben tanítottak, neveltek mindketten: több 
könyvtáros-generáció vallja őket mesteréül. Együtt írták A könyvtáros kézikönyvét, a szo
cialista világ könyvtárügyének első európai szintű könyvtártani monográfiáját. /Első 
kiadása 1956-ban, 2. jav. bőv. kiadása 1965-ben jelent meg./ Együtt hozták létre a Könyv
tártudományi és Módszertani Központot: Sebestyén Géza érdeklődése ekkor már a tudományos 
könyvtárak felé fordult, azok együttműködési készségét igyekezett alakítani, Sallai István 
a sokszerü közművelődési könyvtári szemlélet kialakításáért küzdött. A KMK jó keretéül 
szolgált mindkét törekvésnek.

Az előadást ekkor magnó-bejátszás szakította félbe: Sallai István előadásrészlete a 
hetvenes évek elején hangzott el Tatabányán, a Sebestyén Gézával készült interjú-részlet 
röviddel halála előtt készült és a Könyvtáros c. folyóirat 1976. 5. számában jelent meg.

Az előadó ezután feltette a kérdést: vájjon jól sáfárkodtunk-e Sallai István és Se
bestyén Géza gazdag szellemi hagyatékával, vájjon megtettünk-e minden lehetségest a to
vábbfej lődésért?

Somkutl Gábriel la, az OSZK ny. osztályvezetője Sebestyén Géza és a nemzeti könyvtári 
koncepció c. előadásának bevezetőjében szólt a nemzeti könyvtáraknak az információ robba
nás korában és a nemzeti információs rendszerekben betöltött szerepéről. Sebestyén Géza 
éppen e változó korszakban volt 18 éven át - 1958-1976 között - az Országos Széchényi 
Könyvtár szakmai vezetője. Működése alatt a könyvtárból szervezetten működő könyvtári 
nagyüzem lett, amely archiválís feladataira alapozottan, módszeresen kezdhette meg szol
gáltatásainak kibontakoztatását. A könyvtárügy egészében Sebestyén Géza világosan látta 
a nemzeti könyvtár helyét és szerepét: a mindenre kiterjedő szakosodás korában a nemzeti 
könyvtár a régi egyetemességet nem gyűjteményeivel, hanem szolgáltatásaival valósítja 
meg. A nemzeti könyvtár sajátosan kétarcú intézmény: gyűjteményeivel a nemzeti Irodalmi 
termésért vállaI felelősséget, szolgáltatásaival /központi katalógus, könyvtárközi köl
csönzés stb./ az egyetemes emberi kultúra hozzáférhetőségét biztosítja. Az előadó kiemel
te Sebestyén Gézának a könyvtári fejlesztés nemzetközi tendenciáiban való tájékozottságát 
és azt a törekvését, amellyel a Széchényi Könyvtárat - és rajta keresztül az egész magyar 
könyvtárügyet - a nemzetközi színvonalhoz kívánta közelíteni. Elég itt az OSZK uj vári 
épületének tervezési munkájában és a számítógépesítés hazai meghonositásában való szere
pére utalni. Életének utolsó éveiben élénk figyelemmel kísérte a NATIS /National Informa
tion System/ koncepcióját; ő maga is meg volt győződve arról, hogy a nemzeti könyvtár 
meghatározó szerepe múlik azon: milyen mértékben sikerül megtalálnia helyét az ország in
formációs rendszerében és bekapcsolódnia a nemzetközi információs rendszerekbe. MAIIg 
van olyan fontos eredménye a Széchényi Könyvtár elmúlt tizenöt évének, amelyik nem az ő 
kezdeményezésére vezethető vissza. Az általa második könyvtár-alapításnak nevezett vári
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beköltözést ugyan már nem érhette meg, de az előkészítés nagy munkáját elvégezte. A követ
kező nemzedék feladata folytatni a munkát azzal az igényességgel, azon a színvonalon, aho
gyan azt ö megszabta."

Utalt az előadd Sebestyén Gézának arra a javaslatára, hogy a Széchényi Könyvtárat a 
várba költözés után Magyar Nemzeti Könyvtárnak nevezzék el. Számára ez elvi kérdés volt; 
meggyőződése szerint a névnek fednie kell a lényeget s a Nemzeti Könyvtárnak éppúgy foga
lommá kell válnia a nemzet tudatában, mint vált fogalommá a Nemzeti Muzeum vagy a Nemzeti 
Színház, ő maga szívesen nevezte - s nyomában ma már annyian nevezik - nemzeti könyvtárnak 
a Széchényit s ezzel talán a legjobb megoldás született meg: az Országos Széchényi Könyv
tár név a latt/u tán ott áll az érteImezo/megjelölő: Magyar Nemzeti Könyvtár.

Fügédi Péterné, az OSZK ny. főosztályvezetője Sebestyén Géza és a nemzeti könyvtári 
szolgáltatások. A nemzeti könyvtár szerepe a hazai és a nemzetközi információs rendszer
ben c. előadásában hangsúlyozta, hogy az 1958-ban a Széchényi Könyvtár szakmai vezetésének 
élére került Sebestyén Gézát hazai könyvtári tapasztalatai és nemzetközi könyvtárügyi tá
jékozottsága egyaránt arra késztették, hogy "az OSZK megújítását ne egyszerűen a bajok tü
neti orvoslásában, a restanciák felszámolásában" hanem a tradicionális nemzeti könyvtári 
feladatok korszerűbb ellátása mellett a központi szolgáltatások ... fölvállalásában ke
resse." Ez azonban igen sokrétű feladatot jelentett. "Ahhoz, hogy a gyűjtemény univerza
litását felváltsa a szolgáltatások egyetemessége - mondotta Fügédi Péterné - hogy a köz
ponti szolgáltatásoknak a könyvtárügyben valóban koordináló, a széttagolt intézmények kö
zött közvetítő, azokat uj egységbe foglaló szerepe legyen, ... a részfeladatok elméleti 
tisztázására, gyakorta jogi rendezésre, a szervezeti keretek megteremtésére és legalább 
a minimális munkafeltételek megteremtésére, végül, de nem utolsó sorban, egy központi 
szervező erőre, a Sebestyén Géza megtestesítette vezetésre, az ő, szellemi erőinket mozgó
sító irányítására volt szükség."

Az előadó ezután ismertette e szívós, és rendkívüli igényességgel vezetett munka 
egyes fázisait: a szabványosítás munkaterületét, a jogi rendezést, majd később a központi 
szolgáltatások nemzetközi vonatkozásait. És talán ez az a terület, ahol a Széchényi Könyv
tár - s rajta keresztül az egész magyar könyvtárügy - a legtöbbet köszönhet Sebestyén Gé
zának: ő ugyanis már a hetvenes évek elején tudta és merte a könyvtári szolgáltatásokat és 
a számitógépesitési törekvéseket abba az irányba fejleszteni /ISBN, ISSN, ISBD, MARC-II, 
UBC, ISDS/, amelyek a nemzetközi együttműködés, az elkerülhetetlen jövő irányába hatottak. 
"Álmodozó volt? Próféta volt? Meglehet. De azokhoz az álmodozókhoz tartozott, akik hosszú 
évekre kijelölik a teendőket, meghatározzák környezetük munkaprogramját, gondolkodásmód
ját."

Szénte Ferenc, a KMK igazgatója Sál Iai István és a Könyvtártudományi és Módszertani 
Központ c. előadásában SaMai István emberi alakját idézte meg: bölcs humorát, realitás- 
érzékét, szókimondó bátorságát. Mondásai, a Sallaiádék, késhegyig menő szakmai vitákat 
döntöttek el, leleplezve a nagyképűséget, a realitás talajára szállítva le a fel|eng£ üres
séget. Hivatali szobája minden munkatársa előtt nyitva állt: mindig kész volt baráti be
szélgetésre, mindenhez értő szelleme sziporkáinak szétosztására. Környezetet teremtő egyé
niség volt: olyan légkört teremtett, amelyben véleményszabadság, szólásszabadság és gyüle
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kezési szabadság volt. A ‘tanítói es a könyvtárosi pályát igy ál I itóttá párhuzamba: !,A 
könyvtárosoknak és a pedagógusoknak fél kel Iné fedezniök egymást, A tanító a társadalom 
kulcsembere, az iskola a társadalom kulcs intézménye. Ennek a kulcsnak sokak számára kell 
kinyitni a könyvtár kapuját."

Takács Miklós, a szombathelyi Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár igazgatója Sál laí Ist
ván és a közművelődési könyvtárak c. előadásában személyes élményei felidézésével bizonyí
totta azt a közvetlen hatást, amit SaMai István útmutatásai, tanácsai a hazai közművelő
dési könyvtárak gyakorlatában jelentettek. Ma szinte lehetetlen lemérni azt a horszakos 
változást, amit a zárt raktár-terű kiskönyvtáraktól a nagy olvasói térrel rendelkező, sza
badpolcos közművelődési könyvtári modellig a hazai könyvtárügy megtett. "Számomra különö
sen maradandó élmény - mondotta Takács Miklós - a már említett szabadpolc bevezetésen kí
vül, az a hevület és szakmai előrelátás, amellyel a 60-as évek elején felvetette a megyei 
és városi könyvtárak gyűjteményeinek alakítását, a megőrzés és apasztás helyes arányainak 
szükségességét." Szabó Ervinre hivatkozva mondotta Sállai István, hogy "a radikális for
dulat a modern könyvtári politikában éppen az, hogy a könyv megszűnt a könyvtár célja, a 
gyűjtés, a mindenáron megóvás a könyvtár funkciója lenni." Emlékeztetett az előadó Sállai 
Istvánnak arra az 1968-as nagyjelentőségű előterjesztésére, amelyben a közművelődési könyv 
tárügy hazai fejlődésének, ill. fejlesztésének irányát jelölte meg, máig ható érvénnyel. 
Végezetül Takács Miklós megkísérelte az akkori és a mostani könyvtári viszonyok közötti 
mérleget megvonni. "Hajlamosak vagyunk arra - mondotta - hogy viszonyításainkban anyagi
lag is gazdagabbnak higgyük az indulás évtizedeit, a korszakot, amikor - jelképesen minden 
kép - a határ a csillagos ég volt. Ez azonban tévedés. ... Azt gondolom, hogy ez a korszak 
nem pénzben, hanem emberi és szakmai minőségben, hittel teli lelkesedésben volt gazdagabb.

Sállai István és Sebestyén Géza alakja ezt az emberi és szakmai minőséget, ezt a hit
tel teli lelkesedést állítja elénk követendő példának.

Az emlékülés helyszínén néhány tárlós kiállítás mutatta be Sebestyén Géza és Sállai 
István életútját, szakmai működését.

Az emlékülés résztvevői közül sokan mentek el a farkasréti és a rákoskeresztúri teme
tőbe és vettek részt Sebestyén Géza és Sa Mai István sírjának koszoruzásí ünnepségén.
Az MM Könyvtári osztálya, az MKE és az OSZK, ill. OSZK-KMK képviselői helyezték el a sí
rokon a kegyelet koszorúit.

Somkuti Gabriella
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Holczmüller József (1930-1986)

Tisztelt gyászoló Család, kedves Munkatársak és drága Holczmüller kollégánk!

Szinte hihetetlen, hogy már nem vagy, és nem lehetsz közöttünk. Immár tiz esztendeje dol
goztunk együtt, könyvtárunk, osztályunk és gyűjteményünk mondhatjuk talán legviszontagsá
gosabb évtizedében. Ebben a szakaszban Te maradandó értéket képviseltél. Példás hűséggel, 
becsülettel és derekasan mindig és mindenütt megálltad a helyed. Csupán az utolsó öt hó
nap szakított el tőlünk, amikor a gyógyíthatatlan kór betegállományba kényszeritett és vé
gül elragadta életedet.
A szenvedéseidet megváltó halálra már számítanunk kellett, mégis nagyon lesújtott a hir 
mindnyájunkat, a bekövetkezett vég, amely már visszavonhatatlan. Egy éles belső villanásra 
hirtelen mégegyszer megjelent lelki szemeim előtt az élő, életerős Holczmüller József. Há
rom szó tolult hirtelen a nyelvemre, némán soroltam az őt jellemző szavakat, de egy pilla
natra meglepődtem az all iterációk kicsengése miatt. Mintha csak stiláris erőitetettség len
ne. Pedig nem az, nem az, ha rá vonatkoztatom! Reá jellemző volt a harmónia, jellemzőinek 
összecsengése. Nem mesterkéltség tehát, ha azt mondom, amilyen valójában volt: szerény, 
szolid és szolgálatkész. S ez még nem is minden: tiszta ember volt, 1e1küIetében, megje
lenésében egyaránt. Pedáns önmagára és munkájára.
Kedves Jóskám, engedd meg most nekem, hadd elevenítsek fel néhány epizódot az életünkből, 
úgy, mintha még most is egy társaságban, együtt lehetnénk. Könyvtárunkhoz 1977-ben szegőd
tél, de hogyan? Nálam jelentkeztél raktárosnak, s én alkalmaztalak. Néhány mondat-váltás 
elegendő volt közöttünk és máris kezetráztunk a tartós együttműködésünkre. Egy-két hét múl
va azonban a sors furcsa fintora megtréfált Téged. Kissé megszeppenten mutattad nekem egy 
reggelen az Országos Széchényi Könyvtár udvariasan elutasító levelét, miszerint nem tarta
nak igényt a raktárosi szolgálatodra, időközben az állást betöltötték. Mint kiderült, Te 
a Gazdasági Igazgatóság raktárost-kereső újsághirdetésére tévedtél be hozzám, tehát az 
intézményünk nemleges levelének kézhezvétele előtt már rég az OSZK dolgozója voltál. - 
Am egyszer Te is megtréfáltál egy lakásomra küldött képes levelezőlappal. Ezen a nyári üd
vözlő kártyán Ibolya, Erika és Jocó aláírások szerepeltek. Nejemmel sokáig gyanúsan töp
rengtünk, kik lehetnek a feladók? A véletlen fejtette meg a rejtvényt. Egy kollégádnak me
séltél nyaralási élményeidről, s én fülelve csevegésedet, felfigyeltem a helység- és sze
mélynevekre. Leesett bennem a tantusz, Te voltál a tettes! Be nagyot kacagtál a sikerült 
turpisságodon, magam pedig mennyire örültem játékos kedvességednek. Attól kezdve Jocónak 

becéztelek.
Kitűnő ember voltál. Mint elöljáród, méltán nagyrabecsüI hettem Benned a katonai előéleted
ből eredő fegyelmezettséget, korrekt magatartásodat. Ha kértelek, lett légyen az más szol
gálati beosztás, telephely-változtatás, hét végi inspekció, még ha nem is volt ínyedre, 
készségesen teljesítetted. Ha bármiben szükség volt Rád, számíthattunk a segítségedre. Egy
formán voltál jó kolléga és jó barát.
Sokra értékeltünk, hidd el, többre, mint amennyire azt kifejezhettük volna. Ha fizetésemé-
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lés, jutalmazás volt napirenden, az illetékes szakmai vezetők és társadalmi felelősök kivé
tel nélkül mindig és egyhangúan melletted voksoltak. Szerettek és becsültek. A Könyvtár a 
maga szakmai elismerését éppen az idén, augusztus 20 -án szándékozta nyomatékosan kifejez
ni azzal, hogy átnyújtotta volna ünnepélyesen Neked a Kiváló Munkáért miniszteri kitünte
tést.
Kedves Jóskám! Még most is fülembe cseng a nap mint nap szinte elmaradhatatlan, kissé 
élcelodo érdeklődésed: Milhoffer kartárs, közérzet? Milyen a közérzet? Ha most ís megkér
dezhetnéd, hallanád válaszomat: Pocsék Jocókám! És láthatnád, mennyire megtörtén állunk 
itt mindannyian a koporsód előtt! Eltávoztál, de Te még távozásoddal Is segítesz nekünk. 
Segítesz, hogy tanuljuk meg jobban becsülni és tisztelni az élőket, a társainkat, ha má
sért nem, hát azért, mert őket még lehet!
Elragadott tőlünk a kegyetlen halál, ám mi mégis kegyelettel megőrizzük emlékedet, akarva- 
akaratlanul is mindig csak az élő Holczmüllerre emlékezünk.

NyűgödjáI békében.

1986. május 13. Mi Ihoffér AIajós
/Elhangzott a temetésen/
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MUNKÁNKRÓL
KÉRDÉSEINKRŐL

AZ "ORAL HISTORY" KÉZIRATTÁRUNKBAN

1986. januárjától uj dokumentumtípussal bővült a Kézirattár gyűjtőköre: megkezdtük a mag
nószalagon őrzött történeti hangzóanyag, az un. órai history beszerzését, őrzését és kuta
tói használatba bocsátását. Ezzel a lépéssel hazai viszonylatban mintegy 20 éves lemaradást 
hoztunk be, nemzetközi szinten viszont közel félévszázadét. Magyarországon évek óta gyűjt 
hanganyagot a Petőfi Irodalmi Muzeum, a Párttörténeti Intézet és a Szakszervezetek Elméle
ti Kutató Intézete, felsőoktatási intézménynek és tudományos műhelynek van ma már több 
évtizedes hagyományra visszatekintő, történeti, irodalmi vagy kultúrtörténeti szempontból 
forrásértékű hangtára.

A magnószalag vagy kazetta révén teháf a forrásoknak uj műfaja született meg és önállóso
dott. Az újszerűség elsősorban a forrás hordozóanyagát, médiumát tekintve nyilvánvaló, de 
vannak tartalmi újdonságai is a hagyományosan - Írásban - rögzített forráscsoportokhoz ké
pest. A hagyományos források - a kéziratok - mindig az "örökkévalóságnak” születnek, szer
zőjük végleges4 formát igyekszik adni nekik, melyen aztán változtatni nem lehet. A magnó
szalagon viszont, akár egyetlen személy monológszerü elbeszéléséről vagy önvallomásáról, 
akár két személy dialógusáról vagy többek beszéIgatéséről legyen szó, a hanganyag legfel
tűnőbb tulajdonsága az élőbeszéd jellegéből fakadó spontaneitás, a közvetlenség, a pilla— 
natszerüség. A szóbeli emlékezés során - /mert így lehet legmegfelelőbben magyarítani az 
órai history-t/, az elszálió szó kerül rögzítésre, mégpedig úgy, ahogy az emlékező akkor 
és ott átéli a saját személyes történetét, azt, amelyet egykor maga végigélt, amelynek 
szemlélője vagy szemtanúja, sőt részese, szereplője, esetleg alakítója volt: úgy emléke
zik vissza, ahogy a felvétel pillanatában, sokszor az interjút készítő kérdéseinek hatá
sára mindezt látja és érzi. Ez a körülmény nem azt sugallja, hogy a szóbeli emlékezés 
nem objektív történeti forrás, hanem épp a szubjektivitásból eredő különleges jellegére, 
másként nem megfogható érzelmi telítettségére hívja föl a figyelmet.
Első nagy vételünk Kubinyi Ferencnek, a Magyar Rádió nyugalmazott főmunkatársának hang
anyagából való, aki évtizedek óta készít interjúkat egykori főhivatásának aktualitásán 
messze túlmenő szenvedélyességgel a jövő számára. Az interjúk kérdései mind századunk 
40-es, 50-es éveinek nagy problémáit boncolgatják, a válaszolók erre reagálnak saját törté
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netükön keresztül, egyéni nézőpontjukból, a kortárs és az átélő hitelességével, s gyakran 
el fogultságával.

Tekintsük át röviden, kik azok a jelentős személyiségei ennek a nagy történelmi korszak
nak, akikkel a mélyinterjúk készültek. Habsburg Ottó. Zita királyné, Varga Béla, a Nem
zetgyűlés egykori kisgazda elnöke, Kérv Kálmán vezérkari ezredes, Pártav Tibor kisgazda 
képviselő, Bollobás Béla professzor, a polgári ellenállási mozgalom egyik vezetője, Pataki 
Mihály autókereskedő, a Horthy-család barátja, alkalmi gépkocsivezetője, ponáth Ferenc.
Dr. Arányi Sándor orvosezredes, a katonaperek egyik életbenmaradt koronatanúja, Dr. Tombor 
Tibor, a VKF sajtó-propaganda osztálya egyik vezetője, Szilágyi József, a párizsi Magyar 
Figyelő szerkesztője, Kővágó József. Budapest kisgazdapárti polgármestere, Almásv Pál 
tábornok, Kosárv Domokos történész. Dr. Lupkovics György, az Igazságügyi Minisztérium nem
zetközi osztályának vezetője, aki a Gestapoval tárgyalt a magyar foglyok átadása ügyében, 
Ráth Károly, a spanyol polgárháború harcosa, Vásárhelyi Miklós újságíró, államtitkár saj
tótörténész, Pálffv Györgyné. végül a koronaőrség tagjai. Összesen 50 kazetta, studíómi- 
nőségü felvételen.

Párhuzamul bemutatjuk egy régóta működő, jól szervezett n0ral History Collection" ajánló 
listáját, mégpedig a Columbia University /New York City/ KeIet-közép-európaí Intézete 
/Institute on East Central Europe/ egyik szakemberének, Rose Stein "órai historian,f-nek az 
összeállításában, hungarikákról. Zenetörténeti memoárok: Carelli Gábor tenorista, pever 
György zongorista. Herz Ottó zongoraművész, Jel 1inek György zenekritikus, La.jtha Ábel édes- 
apjárói, Lajtha László zeneszerzőről, Sándor György zongoraművész, Seholz János zenész 
stb. Női szóbeli emlékezések szerzői: Beöthy-Steiner Anna festő. Marton Erzsébet könyvki
adó, Varró Margit zongoraművész, ZiIahy Lajosné. az író özvegye stb. Pszichoana1ítIkusok 
vallomásai és róluk szóló beszélgetések: Alexandra Adler, Anna Freud, Sigmund Feud.
Michael Bálint. Margaret Mahler. Sándor Radó stb.

Amint ezek a jegyzékek is mutatják, az uj médium adta lehetőségek végtelenek, de végtele
nek az általa kijelölt feladataink is. A Kézirattár számára ez azt jelenti, hogy a nem 
hagyományos könyvtári anyag gyűjtési és feltárási munkájának kidolgozása keretében - az 
1986-os munkaterv B.02 pontja értelmében - részt kell vennie a hangzó dokumentumok gyűj
tésének szabályozására kijelölt bizottság munkájában. További gyűjtési lehetőségeink nem 
korlátozódnak pusztán a vásárlásra, cserélhetünk is más intézményekkel, sőt - meghatáro
zott program alapján - magunk is készíthetünk interjúkat-. Ami a kérdés gyakorlati részét 
illeti, a Kézirattár megkezdte saját stúdiójának felállítását, már beszerzett egy kazet
tás magnetofont és ígérete van egy orsós készülékre is. Ez azért is fontos, mert pl. az 
MTA Soros-alapítvány támogatásával mélyinterjúkat készítő munkacsoport kezdte meg működé
sét és munkája eredményéből 1 példányt rendelkezésünkre bocsát, hogy átjátsszuk vagy legé
peltessük anyagukat.

Végezetül csak annyit, hogy a Kézirattáron belüli hanggyűjtemény létrehozásával megtettük 
a kezdeti lépéseket ahhoz, hogy ez a hangtár majd a Kézirattártól leszakadva önálló Fonoté- 
kává váljon. Az Intézetvezetőség további szándékainak szellemében pedig kilátásaink vannak
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arra is, hogy a videotechnika forradalmi fejlődését figyelembe véve - a közeljövőben meg
kezdjük a film- és videoanyag tervszerű és szervezett gyűjtését és ezzel megalapozzuk a ha
gyományos forrásoktól még jobban elütő, de azokat lényeges uj szempontokkal gazdagító 
Videotékánkat.

Karsay Orsolya

A SIKLÓRÓL
Budapest többi lakójával együtt mi is nagyon vártuk már, hogy végre újból meginduljon a 
budavári sikló, vártuk de nemcsak úgy, mint egy idegenforgalmi látványosságot, vagy egy 
technikatörténeti emlék megújulását, amely külföldieket és kiránduló iskolásokat szállít, 
hanem úgy is, mint az OSZK valamint a Budavári Palota múzeumai munkatársai jelentős részé
nek lehetséges közlekedési eszközét.

Maga a budavári sikló, vagy ahogyan annak idején hívták Budai Hegypálva 1870. március 
2-án indult először útjára menetrendszerűen. Létesítését Széchenyi Ödön - Széchenyi István
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fia - javasolta. A gőzenergiávaI működő egykori siklót Wohlfarth Henrik tervezte és 16 
hónap alatt készült el, magát a gőzgépet az alsó állomásnál helyezték el. Egyébként a 
pálya hossza 98 méter, a szintkülönbség a két végpont között 50 méter és a lejtése 30 fok 
volt. A sikló annak idején nem csak kiránduló forgalmat bonyolított le, hanem elsősorban 
a várbeli minisztériumok és egyéb hivatalok alkalmazottainak a gyorsabb közlekedését szol
gálta több mint 70 évig. A mindvégig kiválóan működő berendezést sajnos a második világhá
ború ideje alatt bombatalálat érte, de nem pusztult el, viszonylag könnyen felújítható 
lett volna szakértők megállapítása szerint. Azonban a siklót érthetetlen okok miatt 1949- 
ben lebontották.

Ez év májusában az eredeti működési elvek - és az eredeti külső megtartása mellett 
építették újjá a siklót, a gőzgép helyett azonban már villamos hajtást alkalmaztak.

A síkló újjáépítésének őszintén örülünk, ám örömünkbe üröm is vegyül, mert úgy gon
doljuk, hogy a könyvtár és a múzeumok munkatársainak azon része, akiknek közlekedését meg
könnyítené, lényegesen lerövidítené, azok joggal elvárhatnák, hogy munkahelyi fényképes 
igazolványuk bemutatásával, vagy BKV igazolványukhoz egy betétlapot csatolva munkanapokon 
reggel és este igénybe vehessék a siklót. Feltehetően ez a napi néhány tucat utas nem za
varná túlságosan az idegenforgalmat. Persze most is utazhatunk siklóval a munkába, de 
ezért a nem egészen két perces oda-vissza utazásért egy kicsit soknak érezzük a napi 20 
forintot - arról nem is beszélve, hogy ez egy hónap alatt mennyit tenne ki.

Akiket a dolog érint még reménykednek, hogy kezdeményezésünkre az illetékes szervek 
számunkra kedvező intézkedéseket Mfoganatosítanak11 e tárgyban, ezzel is javítva a Buda
vári Palota dolgozóinak közérzetét.

B. Gy.

ÚJ MUNKAÜGYI SZABÁLYZATUNKRÓL

"Az Országos Széchényi Könyvtár munkaügyi szabályzata az 1986-1990. évekre." - ezt a címet 
viseli az uj munkaügyi szabályzat, amely a dolgozók megbízásából eljáró bizalmi testület 
által történt megtárgyalása és ennek eredménye szerinti elfogadása után 1986. június 30 - 
án a Könyvtár főigazgatója és SZB titkára részéről jóváhagyásra, aláírásra, ezt követően 
pedig kihirdetésre került.

Nem túlzottan merész vállalkozás-e, gazdasági életünk, munkajogi és pénzügyi szabályozá
sunk nap mint nap tapasztalható újabb változásai közepette 5 évre szóló munkaügyi szabály
zatot alkotni? - kérdezhetné valaki.
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A válasz: a jogszabály általában az 5 éves tervidőszakra vonatkozóan írja elő a munkaügyi 
szabályzat elkészítését. Ma is tudjuk az uj munkaügyi szabályzatról, - talán még inkább 
tudtuk elődjéről, az 1981-85 évekre szólóról: öt év alatt nem maradhat változatlan; nép
gazdaságunk, munkajogunk és ezen belül könyvtárunk sajátos követelményeihez kell igazod
nia. Az előző szabályzat megalkotása után rövidesen alapvető változás történt, 1982-től be
vezetésre került az ötnapos munkahét. A továbbiak során könyvtárunk végre a régóta megter
vezett és várt uj épületébe költözött. Már ezek az alapvető tények is - a fel költözés meg
valósulásával kapcsolatosan fokról-fokra - megkérdőjelezték, illetve megmásították az 
1981-85. évekre szóló korábbi szabályzatot /szolqálati rend és követelmények, étkezési le
hetőség stb./.

Uj szabályzatunk szükségszerűen a jelenleg ismert helyzet körülményeiből indul ki, azokhoz 
igyekszik Igazodni. /Nem adja egyébként az általánosan kötelező jogszabályi rendelkezések 
teljes vagy részleges ismertetését, hiszen az előírások szerint ez nem Is lehet célja, er
re tehát nincs is mód./

Még csak annyit: jelenlegi szövegében - amint ez a hirdetőtáblán is olvasható - a szabály
zat a szervezeti egységeknél /osztályok stb./ és a bizalmiaknál, főbizalmiaknál egyaránt 
az érdeklődők rendelkezésére áll.

Hernády Dénes

AZ OSZK ÚJ MUNKAÜGYI SZABÁLyZATÁRÓL

Nehéz körülmények között tettünk eleget kötelességünknek, amikor a könyvtár 1986-1990. 
évekre szóló Munkaügyi Szabályzatát készítettük. Az uj MSZ kiadásának határideje junius 
30 -a volt, rendkívül kevés idő állt az uj SZB rendelkezésére az előkészítő munkálatokhoz. 
Magam is először álltam szemben munkaügyi kérdésekkel az SZB reszortfelelőseként. Kár, 
hogy ennek a fontos szabályzatnak a kidolgozásakor gazdasági igazgatónk nem volt, az intéz
mény uj vezetőit pedig nemrég nevezték ki. A legfelső szakmai vezetés kontrollját és tá
mogatását nélkülöznünk kellett. Az MSZ olyan lett, amilyennek a körülmények engedték. Va
lójában csak az előző évekre szóló szabályzatot igazítottuk az uj rendeletekhez, a sok 
tekintetben megváltozott vári viszonyokhoz, követelményekhez. Ha nem szorít igy az idő, 
esedékes lett volna az egész szöveget stilárisan közérthetőbbé tenni, hiszen nemcsak munka
ügyi szakembereknek szól.
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Néhány változásra fehivom a figyelmet: A dolgozókat anyagilag közvetlenül érintő kérdések
ben - a lehetőségekhez Igazodva - több helyen előreléptünk:
- A szakirányú képesítések körét kibővítettük, remélve, hogy így több értékes munkatárs jön 
az OSZK-ba dolgozni. Ezentúl minden olyan diplomát, szakirányú középiskolai végzettséget 
elfogad a könyvtár, amit az illetékes szakvezető megfelelőnek tart /MSZ mell. 5/b./;
- Kiterjesztettük a munkaruhára jogosultak körét, osztályvezetők és főosztályvezető-helyet
tesek is igénybe vehetik azt. A munkaruha térítést 250,- Ft-ról 400,- Ft-ra, a formaruháét 
500,-Ft-ra emeltük a mai árakra való tekintettel /MSZ mell. 9/a./;
- A kihordási időt egyes kategóriáknál 18-ról 12 hónapra csökkentettük /MSZ mell. 9/b./;
- Az OSZK gépkocsijait magáncélra az eddigi gyakorlathoz képest - a céltól függően diffe
renciáltan - kisebb téritás ellenében vehetik igénybe a munkatársak /MSZ mell. 10./;
- A fedezet előzetes biztosítása esetén a könyvtár szakalkalmazottal számára is kifizet
hető a túlmunka dija /eddig csak az ügyviteli és a fizikai dolgozók számára volt lehetsé
ges/ /MSZ. I l/a./;
Felhívom a figyelmet a készülő Munkavédelmi Szabályzatra, amely a védőruhákról is Intézke
dik. Ezzel együtt világos lesz dolgozóink számára a munka-, forma-, védőruha rendszere.
Ha kiállja az uj MSZ az 5 éves ciklus próbáját - s csak az uj rendeletekhez és lehetősé
gekhez kell esetenként igazítani -, dr. Hernády Dénes gazdasági igazgatóhelyettes partne
reként nem dolgoztam hiába.

Jenei Ildikó

A Aala A A>Ié
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Szép könyvek kiállítása
Tulajdonképpen hálás és szép feladat a szép könyvekből kiállítást rendezni. így a 

szép magyar könyvekből is, hiszen minden esztendő bőven meghozza azt a termést, amellyel 
büszkélkednünk lehet külföldi látogatóink előtt is. A televízió kihívására a nyomdászat 
szerte a világon a szép könyvekkel igyekezett megtalálni az adekvát választ, csábitó 
illusztrációkkal, Ízléses külsővel - a mondanivaló meghittebb és maradandóbb értékei mel
lett.

Lényegesen nehezebb feladat azonban nem a friss termés, hanem retrospektive ötszáz 
esztendő szép könyveit bemutatni. Miből induljunk ki? Azokból a könyvekből, amelyeket mai 
szemmel tartunk szépnek, vagy keressük meg minden korban azt, amit akkor tartottak annak?
A könyv, iparművészeti alkotás lévén, sokkal inkább alá van vetve a divat változásainak, 
mint a képzőművészet maradandó remekei. Ha a könyvművészetnek lenne is Michelangelója, az 
sem tudna e téren oly időtlent alkotni, mint a sixtusi kápolna freskói, vagy Dávid szob
ra. Jellemző példaként említhetjük Márai Sándort, aki a harmincas években izlésficamnak 
tartotta a szecessziót. Egy polgár vallomásai cimü müvében arról ir, hogy ez a stilus nem
zedékek szépérzékét fertőzte meg. És a harmincas évek gondolkodását tekintve tökéletesen 
igaza volt. Akik elég öregek vagyunk ahhoz, hogy ezt a kort már értő szemmel néztük, jól 
emlékszünk, hogyan dobtuk el ócska kacatként a szecessziós vázákat, dobtuk ki a szecesz- 
sziós bútorokat. Megmosolyogni való tehát, amikor a televízió szecessziós betűkkel és dí
szekkel idézi a két világháború közötti korszakot. Ha nosztalgia, legyen szecesszió, gon
dolják.

És Íme, ez a stílusirányzat ma reneszánszát éli. Reneszánszát kiáIIitásunk rendezői
nek lelkében is. Simogatva vettük kézbe ennek a nyomdászattal nagy affinitást érző stílus
nak termékeit, melyek előtt a kiállítás látogatói is áhítattal állnak.

Ilyen kétoldalú megközelitóssel kellett tehát eljárnunk a kiállítandó könyvek keresé
sében. Dr. Wix Györgynével együtt mikben is válogattunk? íme: hasonló jellegű, száz éves 
múltra is visszatekintő régi kiállítási anyagok; a korabeli könyvtermés szépnek tekintett 
darabjai; könyvek, amelyekben a kortársak a lakásszépités elemeit keresték; évszázadokkal 
ezelőtt elhunyt tipográfusok szépkereső törekvésének emlékei; könyvészet bibliofil jelle-
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gü kiadványokról az egyes korszakok bibliofil beáIIitot+ságának váltakozó szempontjai 
szerint; művelődéstörténeti munkákban bemutatott jeIIemzo darabok, és nem utolsó sorban 
dr. Wix Györgyné emlékezete ama nagy mennyiségű anyagra, mely keze alatt a Gyarapítási 
osztályon töltött évtizedei során megfordult. Nagyjából ezeken a nyomokon haladva állt 
össze kiállításunk, s éppen e szempontok miatt helyesebbnek tartottuk focimét megváltoz
tatni: Tisztelet a magyar tipográfiának.

Természetesen a bemutatott anyagnál lényegesen többet kellett kézbe vennünk. Címle
írás mögött éppen úgy rejtőzhet félrevezető információ, mint a szakbibliográfiák tételei
ben, nem is szólva arról, hogy meg lévő példányaink között olykor bizony egyetlen sem volt• -
kiállításra méltó állapotban. Mindez hónapok munkáját vette igénybe, míg végre nekilát
hattunk a kiállítási katalógus kéziratának elkészítéséhez.

A nyomtatott katalógus elkészülte a Magyar Biblofil Társaságnak, közelebbről főtit
kárának, Szántó Tibornak köszönhető. Nélküle a szokásos nyomdai átfutási Idő miatt kiállí
tásunk bezárásáig aligha készült volna el az ízléses, bőven illusztrált kiállítási vezető.

A kiállítás bezártáig. Tehát augusztus végéig. Elgondolkodtató, hogy mindössze két 
hónapig áll fenn ez a kiállítás. A 221 tételt felölelő katalógusi sorszám mögött a könyvek 
közel kétszerese rejlik, s bátran mondhatjuk, hogy ennek tízszeresét vettük az előkészí
tés során kézbe. Ezernyi könyv kiírása, a raktárakból való ide-oda száII1tgatása közel fél 
évig: ugyancsak sok munkát, nagy raktári apparátust igényelt. Mindehhez hozzávéve a 68 
lapos, bőven ;nU5ZfráH* katalógust - úgy érezzük ennyi munka gyümölcsének Maratásához kevés 
két hónap. Hiszen általában az is időbe telik, míg egy kiállítás elérkezik a közönség tu
datáig, időbe az is, amíg elszánják magukat a megtekintésre, vagy várnak egy kedvező al
kalomra .

A raktári osztályon kívül a megnyitás közeledtével egyre többen kapcsolódtak be a 
munkába. A Régi Nyomtatványok Tára, a Zeneműtár, a Plakát- és Ki snyomtatványtár éppen úgy 
hozzájárult a kiállítás sikeréhez, mint a Restauráló laboratórium és a Kötészet, s termé
szetesen a Nemzetközi és Közművelődési Osztály. Feladatának megfelelően ez utóbbinak veze
tője, Szentmihály Andrea fogta össze az egész munkát, két munkatársa, Förster Miklós és 
!IIy Lászlóné pedig mind a szervezés, mind a felállítás terén éppúgy kivették részüket, 
mint a berendezésben már számos alkalommal lelkesen segítő Kocsy Lászlóné a Katalogizáló 
osztályról. E felsorolt nevek mindegyike hozzájárult ahhoz is, hogy különböző múzeumokból 
kölcsönkért tárgyakkal a könyvek egyhangúságát kissé fellazítsuk - amit tapasztalatunk 
szerint a látogatók oly lelkesen fogadnak.

Kelecsényi Gábor
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Szép könyvek - szép emberek

Szeretem a szépet. Állítólag érzékem is van hozzá. E banális tulajdonságom által ke
rültem a "team"-be, amely immár harmadszor állt össze, hogy vitrinbe zártan közszemlére 
bocsássa, minden korok alkotó elméjének termékeit, néhány saját ötlettel tűzdelve. Köny
vet kiállítani hálás, de nem könnyű feladat. Fontosak az arányok, a szemet pihentető tár
gyak stiI belisége, aránya a könyvhöz, amelyet hol kiemelni, hol cifraságát tompítani hí
vatott. Hogy szép-e ez a kiállítás, megfelel-e céljának, vagy a Bibliofil Társaság elkép
zeléseinek? - Nem lehetek bírája. Arról írjon szakavatott személy! Engem leginkább nem a 
könyvek szépsége, ritkasága fogott meg, habár nem tagadom, nem kis meghatottsággal vettem 
kezembe Hess András Cronica Hungarorumát vagy a Vizsolyi Biblia kéziratát stb. A magamfaj
ta kurrens címleíró számára ritka ünnepi pillanatok voltak ezek is. Mégis a legszebb él
ményt számomra - immár harmadszor - a két "Mester" személye, lelkesedése, imponálóan nagy 
tudása jelentette, és mindemellett még valami, egy ritka emberi jó: a szakmai féltékenység 
teljes hiánya. Az ember úgy tanulhat tőlük, hogy néha önmagát is mesternek tekintheti. Kis 
ötleteinket úgy, olyan lelkesedéssel tudják fogadni, hogy a parányi ötlet parányi szülője, 
máris óriásnak érezheti magát pillanatokra. Ma, a szerzés korában, mikor mindenki őrizni 
igyekszik amije van, ők folyvást adnak. "Okos ember még életében ajándékozza el javait" - 
szokta mondani a "Tanár ur" - és ok valóban nem fukarkodnak. Adják tudásukat, ismeretei
ket és amit még ezen túl adhatnak: dicséretüket, elismerésüket a "segédeknek". "Mircikém, 
ez csúcs" - mondja Bori ka és ez számunkra olyankor mindennél többet ér. Tudásuk morzsái 
mellett, így önkéntelenül csipegetnünk kell emberségükből, szakmai alázatukból, ügyszere
tetükből. Wíx Györqyné és Kelecsényi Gábor mellett érdemes és szép dolgozni!

Máskülönben is jó ilyenkor dolgozni! A könyvtár tele van "szép" emberekkel, akik nem 
fukarkodnak ötleteikkel, kölcsön-ajándékaikkaI és nem utolsó sorban "külön" munkájukkal.
A külön kasztnikban, de egy épületben munkálkodó gárda, igazi csapattá kovácsoIódik. 
Igenis, a kiállítás az egész könyvtár ügye, ahogyan valamennyi kiállítás valamennyiünké. 
Kár, hogy ez az egész könyvtárra kiterjedő lelkesedés és ügybuzgalom a külső szemlélő szá
mára láthatatlan, alkotó partnereinket pedig hidegen hagyja.

Kocsy Anikó

mm
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NEMZETKÖZI EX LIBRIS KIÁLLÍTÁS 

AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁRBAN

1986. junius 9-én Bálványos Huba grafikusművész, a Magyar Képzőművészek és 
Iparművészek Szövetségének aIelnöke nyitotta meg a könyvtár budavári épületében 
rendezett első ex libris kiállítást. A tárlatot a Könyvtártudományi és Módszer
tani Központ valamint a hazai gyűjtőket összefogó Kisgrafika Barátok Köre ren
dezte.

Kiállításunk nemcsak a könyvkultúrától elválaszthatatlan exl i bris-müvészet világába 
kívánt bepillantást nyújtani, hanem tisztelegni kívánt egy jeles bibliofil, dr. Semsey An
dor emléke előtt is oly módon, hogy a bemutatott lapokat az ő gyűjteményéből válogattuk.
Dr. Semsey Andor hosszú évtizedeken keresztül szinte egy kisebb /valójában máig is hiány
zó/ intézmény munkáját végezte, amikor fáradhatatlan gyűjtőmunkája révén egy, az egész vi
lág exlibris-müvészetét reprezentáló gazdag gyűjteményt hozott létre s tett hozzáférhetővé 
lakásán, vagy az általa rendezett/kezdeményezett kiállítások sokaságán. Mindettől elvá
laszthatatlan volt sokrétű szakirodalmi, kutató munkája, a kisgrafika hazai és külföldi 
népszerűsítéséért végzett önzetlen tevékenysége. Különböző vezető tisztségeket töltött be 
a Kisgrafika Barátok Körében, egy ideig elnöke volt az Ex Libris Barátok Egyesületeinek 
Nemzetközi Szövetségének is, szerkesztette a Kisgrafika című folyóiratot.

Gyűjteményéből, amelyet mintegy 50.000 lapra becsülhetünk /s amely jelentős régi anya
got is tartalmaz/ elsősorban a kortárs művészek kisgrafikáit, könyvjegyeit mutatjuk be.
Az anyag válogatása során arra igyekeztünk lehetőséget teremteni, hogy a kiállítás egy
aránt tükrözze az ex libris napjainkban továbbélő hagyományait és korszerű törekvéseit, 
sajátos meg-megujuló kifejezési lehetőségeit. A külföldi alkotók közül válogatva utalni 
kívántunk egy-egy ország kisgrafikai művészetének nemzeti sajátosságaira is. E követelmé
nyeknek maradéktalanul természetesen csak egy jóval nagyobb bemutató tudna eleget tenni. 
Kiállításunk tehát nem a hazai és nemzetközi exlibris-müvészet összegező, rendszerező át
tekintésére törekedett, hanem arra, hogy a legfontosabb értékelt felmutatva változatos, 
színes képet nyújtson a grafikai művészetek egy sajátos területéről. S egyúttal bizonyít
sa: a könyvjeqy, akárcsak a könyv, nemcsak hirt visz eqv-eciv ország könvvkuitúrá járól. 
könyv- és képzőművészetéről, hanem szerte a világon párbeszédre, baráti kézfogásra is aj
kaimat teremt, hirdeti a könyv szeretetéhez, megőrzéséhez kötődő közösségi szándékainkat. 
/Ezt a célt szolgálta egyébként a Néhány mondat az ex librisről és gyűjtéséről című, a 
kiállításra kiadott tájékoztató is./

A kiállítás még egy évfordulóra emlékeztet. 1976-ban, tiz éve hunyt el Béliey Pál, 
könyvtárunk egykori munkatársa, aki az 1960-as években II ex libris kiállítást rendezett 
az intézményben. Galambos Ferenc igy ir erről a Kisgrafika 1976. évi 2-3. számában:
”... kiállításaival nemcsak egy könyvtári gyűjtési ág fokozottabb megbecsülésére hívta 
fel a figyelmet, de a könyvtárban megforduló tömegek /elsősorban egyetemisták/ körében
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tudatosította az ex libris mibenlétét, a kiállítások nemzetközi cserére került katalógusai 
révén pedig a külföldi nagy könyvtáraknak Is hírt adott a magyar ex libris művészet jelen 
állásáról.”

A közelmúlt hagyományai, az uj épületben kialakult kedvező kiállítási feltételek bi
zonyára jó lehetőséget teremtenek majd további ex libris bemutatók rendezésére Is.

Arató Antal

100+1 éves a magyar plakát

Érdekes, 100 évet átfogó kiállítás nyílt a Műcsarnokban május végén "100 + I éves a 
Magyar Plakát” címmel, amelyen körülbelül 900 db plakát tükrében 1885-től napjainkig tekint
hetjük át az elmúlt Időszak plakátmüvészetét. A kilenc teremben kiállított anyag három nagy 
korszakra osztható. 1885-1917-ig, a két világháború közötti és 1945-től napjainkig terjedő 
időszakokra.

Az első években a neves művészek- /pl.: Benczúr, Fényes, Vaszary, Rippl-Rónay stb./ 
alkotta remekműveken a forma kissé különválik a tartalomtól, az I. Világháború végefelé és 
Idején már előtérbe kerül a tartalom.

Az I9I8—19—es forradalmak kora történetileg és esztétikailag is az addigi plakáttör
ténet csúcspontja. Egyidejűleg megtalálható minden stílusirányzat. Romantikus és szecesz- 
sziós, tényközlőén kritikus és forradalmian mozgósító. A tanácsköztársaság bukása után a 
politikai plakát a perifériára szorult. A huszas évek második felében a kereskedelmi pla
kát virágkora kezdődött. Rengeteg ötlet, szójáték és groteszk elem teszi érdekessé és szó
rakoztatóvá ezt az időszakot. Viszont jóval konzervatívabbak ekkor a filmplakátok és a 
sportplakátok Is hagyományosabbak. Ebben az időszakban uj műfajként jelennek meg az idegen- 
forgalmi plakátok.

1945-től néhány évig ismét a politikai plakáté lett a vezető szerep, a történelmi 
körülményekből adódva. A plakátmüvészet vált ekkor az egész képzőművészet egyik lege lever 
nebb és leghatékonyabb műfajává, hasznosítva az előző áruhirdetések erényét, a tömör blick- 
fangos közlést.

Az ötvenes évek első felére a sematikus politikai plakátok és a fantáziátlan kultu
rális hirdetések a jellemzőek. Az évtized végétől, a hatvanas évek elejétől Ismét a keres
kedelmi és kulturális plakátok dominálnak, uj technikai és stiláris megoldásokkal. A pla
kátmüvészet eszköztárába ekkor tör be nálunk a fotózás, uj lehetőségeket adva a művészek
nek a mondanivaló gazdagabb kifejezésére. A plakátok elhelyezése a korhű díszítések és 
zene kellőképpen érzékelteti a megfelelő korok hangulatát.

A kiállított plakátokat különböző intézményektől /BTM, MNG, MMM, Szabó Ervin Könyvtár,
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BUDAPEST?
Öcs.és kinfcnscsscRUDOLF töhcrczes, trónörökös

PORSZAGOS^
ATALANOS KIÁLLÍTÁS

Májös2' Október végén^^
Feltüntetne-faldmioelés. erdészet, bunvuszut. ipunegészségügy közoktatásügy, képzőművészet. (Dj 

Pl Ezzel kapcsolatban nemzetközi nép.maoterménv-és állat kiállítás. Ünnepélyek. ||
So rsjatek, Fö nve re m en v JOö,000 ft. Egy sorsjegy áráéit.

Hatos tini lakás-közoetítö iroda az összes pályaudvarokon?

■P05NER K> L. muintezeféből BUDAPESTEN^

Benczúr Gyula: Országos Általános Kiállítás (Az első magyar grafikái plakát 1885.)
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Filmarchivum, Magyar Hirdető stb./ és magángyüjtőktől kérte kölcsön a Műcsarnok. A kiállí
táshoz az OSZK 350 darabbal járult hozzá.

Minket ért az a megtisztelő feladat, hogy a nagyon rossz állapotú, vagy a még nem 
kasírozott plakátokat kasírozzuk. Sajnos az idő rövidsége /február 7-én kezdtük/ és az 
anyagi keretek nem tették lehetővé, hogy az összes restaurálásra szoruló plakátot rendbe 
hozzuk. Az alapvető szempont az volt, hogy minden kiállított darab vásznazva legyen. Az 
anyag egy része már egy előző restaurálás nyomait viselte, de az idők viharában megsérült, 
porosodott és a rossz tárolás következtében elvált a vászontól. A másik része szakadt, 
gyürödt volt, többségükben átlátszó müanyagragasztószaIaggaI /cellux/ és egyéb ragasztós 
papírokkal lettek "restaurálva". A harmadik csoportba az aránylag újkori fílmplakátok tar
toztak, amelyeket kasírozni kellett, de ezek sokszor méreteik miatt jelentettek különle
ges feladatot. A legnagyobb méretű darab a Kulinyi István: Műanyag az igazi cimü plakát 
volt /280 x 200 cm/.

Sok problémát okoztak a háborús időszakok rossz paplranyagu alkotásai. Ezek közül a 
legnehezebb munkát az 1917-ből való Országos Hadigondozó Kiállítást hirdető piakát jelen
tette számunkra. A nagyon piszkos és savas plakát egy kartonlapra volt felragasztva. Ami
kor leáztattuk, akkor derült ki, hogy a plakátot kétféle selyempapir vastagságú papírra 
nyomták és később felkasirozása előtt az időközben keletkezett szakadásokat hátulról 
össze-vissza ragasztották különböző ragasztócsíkokkal. Az 1918-ból származó Tihanyi Lajos 
kiállítása cimü plakát volt hasonlóan rossz, kartonra kasírozott, töredezett, savas álla
potú. A kartonról való leáztatás és a savtalanitás után /nem túlzás!/ kb. 50 darabból rak
tuk össze.

A századfordulón is készítettek már nagyméretű plakátokat. Ezeket helyhiány miatt 
többszörösen összehajtva tárolták, így a hajtási éleknél a plakátok mind megsérültek, el
szakadtak. Többek között ilyen állapotú volt a "Brázay-féle sósborszesz" /I64 x 112 cm/ 
és a "Fővárosi sorföző" /250 x 190 cm/ reklámja. Az utánnyomásból vagy csak hírből ismert 
plakátok eredetiben egészen más hatást keltettek. Ilyenek voltak pl. a Tanácsköztársaság 
korából való, és szállóigévé vált reklámok, mint pl. a "Mondja marha mért oly bús" az 
"Unicum" és a "Diana sósborszesz" plakátok. Mi kivételes helyzetben voltunk, mivel össze
sen 538 db plakát ujult meg a kezeink alatt és így a kiállított anyagnak több mint a felé
ben közelebbről Is gyönyörködhettünk.

Aki végigjárja ezt a kiállítást, amely szeptember 14-ig tart nyitva, az színes, izgal
mas és sokszor ötleteivel szórakoztató képanyagon keresztül követheti végig az elmúlt 
100+1 év történéseit Magyarországon.
Mindenkinek sok szeretettel ajánlja,

Csillag Ildikó, Czigler .Mária, Kálmán Péterné



EGY KIÁLLÍTÁS TANULSÁGAI

Ez a szösszenet olyasféle, mintha azt mondanám, hogy van egy rossz hírem meg egy jó. 
Nekem is van egy megrovó és egy elismerő észrevételem, ill. tapasztalatom.

A rosszal kezdem: nem szabad a kiáIIitásokat úgy megtervezni, hogy rövid ideig legye
nek nyitva! Pontosabban: vannak olyan kiállítások, amelyek nem kívánnak hosszabb időt, sem 
előkészületükben, sem a megtekintők-érdeklődok előrelátható számát és körét tekintve.
Ilyen kiállítás azonban - véleményem szerint - kevés van, ill. csak olyasfajta esetekre le 
hét érvényes, mint pl. az olasz könyvki ál 1itás volt, ahol az anyagot és a katalógust nem 
nekünk kellett összeállítani, vagy megszövegezni. Ám amikor az előkészületek, az anyag ki
válogatása - többezer könyvet megnézni, hogy a megfelelő állapotú, szépségű, tartalmú 
mennyiség összeálljon - a katalógus megfogalmazása, kinyomtatása stb. komoly munkát Igé
nyel, ráadásul a nézők is kérik, hogy tovább tartsunk nyitva, ott bizony nagy energíapazar 
lás a rövid ideig való nyitvatartás.

A jó tapasztalattal folytatom: lelkesedésben és seqitőkészséaben fantasztikus tarta
lékokkal rendelkezik ez az intézmény. Zokszó nélkül, s a jutalmazás reménye nélkül /ebben 
nem is csalódtak!/ csinálták a rengeteg plusz-munkát a raktárosoktól a belső kölcsönzőkig, 
a könyvkötészet és a restaurátorok ügyesebbnél ügyesebb kezű munkatársaiig a kollégák. A 
teremfelügyelők sem maradtak el mögöttük, olyan lelkesen tudták dicsérni a látogatóknak a 
kiállítást, mintha ezért külön díjazást kaptak volna. Ez a segitőkészség különösen az 
utolsó napokban nyilvánult meg látványosan, amikor még villámgyorsan kellett könyveket ki
pofozni, passzpartukat gyártani stb., ahhoz, hogy minden időre kész legyen. A kiállítás 
rendezésében segítséget nyujfó III y Márta és Kocsy Anikó, meg Förster Miklós pedig jobbnál- 
jobb ötletekkel és otthoni tárgyaik lelkes bevetésével járultak hozzá ahhoz az összképhez, 
amelyre a sok-sok bejegyzés azzal reagált, hogy szeretettel megrendezettnek ítélte kiállí
tásunkat. Név szerint még Lónyayné kolléganőnket is szeretném megemlíteni, aki ugyancsak 
adott kölcsön tárgyakat, nem is akármilyeneket. Lehet, sőt bizonyos hogy még hagytam ki 
segítőket /például Szilágyi Józsefet, aki a Diszmüvek közül válogatott szép darabokat, vagy 
Nádor Istvánt, aki mindenféle cipekedésre mindig készen állt/, mindenesetre a lényeg az, 
hogy lelkesedésben és munkakedvben nincs hiány, csak értelmes legyen a feladat. Ám a hiva
talos köszönet sem ártana, ha lenne hozzá némi jutalmazási keret...

Wix Györgyné
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KÖNYVTÁRUNK
ÉLETÉRŐL

UTIJELENTÉS AZ OSZK ÉNEKKARÁNAK 

NDK-BELI VENDÉGSZEREPLÉSÉRŐL 

(1986. május 6-13)

Az |984-es Pécsi Nemzetközi Kamarakórusfesz+ivál alkalmával hallotta énekkarunkat dr. 
Wolfram Huschke, a Jénai Madrigál kórus vezető karnagya, és rövidesen a Kórusok Országos 
Tanácsán keresztül levelet jutatott el együttesünkhöz, amelyben cserekapcsolatot javasolt 
a két együttes között. Ezt követően megegyeztünk abban, hogy kórusunk I986 folyamán /a 
Liszt jubileumi évben/ látogat el az NDK—ba, mig a jénai együttes 1987—ben viszonozza a 
vendégszereplést. Mindkét esetben a két kórus együttesen is ad elő nagyszabású kompozíció
kat - saját önál ló műsora mellett.

Az OSZK Énekkarának vendégszereplésére I986. május 6-tól 13-ig került sor. Május 
5-én este /vonattal/ utaztunk el Budapestről. Első közös hangversenyünk május 7-én volt a 
Jénai Filharmónia "E" bérletének egyik hangversenyén /Id. a mellékelt műsort/ a Jénai 
Egyetem Aulájában. Mi adtuk a műsor teljes I. részét, és közösen énekeltük a 2. rész 2. 
felét. A koncert nagy sikert aratott.

Második - egyben legjelentősebb - koncertünket május 9-én, Weimarban adtuk az ünnepi 
Liszt-hét egyik zenei eseményeként. A Városi Templomban önálló müsorszámokon kivül Liszt: 
Missa choralis c. nagyszabású darabját énekeltük a jénaiakkal együtt. A hangverseny jelen
tőségét növelte, hogy ez volt a Weimarban máj. 9-IO-én rendezett Nemzetközi Liszt Konfe- 
rencia ünnepi koncertje.

Május 10-én Erfurtban ismételtük meg az előző napi programot a ma már csak múzeumként 
és koncertteremként használt Barfüsserkirchében. Mindkét hangversenynek jelentős közönsége 
és igen jó visszhangja volt. A wsimari koncertet vette a rádió is.

Május I2-én látogatást tettünk a Jénai Egyetemi Könyvtárban. Itt külön kis kiállítást 
készítettek számunkra, ahol eredetiben tanulmányozhattuk a Könyvtár legértékesebb hungari- 
ka dokumentumait, igy egy Corvinát, Liszt-leve leket, az 1853-ban alapított Jénai Magyar 
Egylet könyvtárát és zászlóját stb. A különleges bemutatót énekkel köszöntük meg.

A fentieken kivül vendéglátóink több kirándulást szerveztek számunkra; igy jártunk 
ThaIbürgelben, Leuchtenburgban, Eisenachban és a Wartburgban stb.

Vendéglátóink fenntartója a Jénai Filharmónia. Utunkat kiválóan szervezték, szállá
sunkról és el látásunkról magas szinten gondoskodtak. A két együttes igen jó baráti kapcso—
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latba került; a közös szereplések nagyban hozzájárultak, hogy közeledjünk egymáshoz. Alig 
várjuk, hogy ismét együtt énekelhessünk. Sokat tanultunk egymástól.

Kórusunk május 14-én de. érkezett haza /vonattal/.

Párka iné Eckhardt Mária karnagy

JENAER PHILHARMONIE

Spielzeit 1985/86

Mittwoch, den 7. Mai 1986, 20 Uhr, Aula dér Universitát

8. Konzerí Reihe E „Slunde dér Musik“
Mitwirkende: Dér Chor dér SzéchénYi-Nationalbibliothek Budapest (l. 3. Teil) 

Leitung: Mária P. Eckhardt 
Klavierbegleitung: Ágnes Gupcsó
Dér Jenaer Madrigalkreis (Kammerchor dér Jenaer Philharmo- 
nie) (2. 3. Teil)
Solisten: Lienhart Geuther, Flöte - Rolf Köhler, Gitarre 
Leitung: Wolfram Huschke

Ute Schilling, Sopran - Kerstin Haase, Alt

Filippo Azzaiolo 
(16. Jahrh.)

E me lévai d'una bella mattina 
Sento mi la formicula

Thomas Weelkes
. (1575-1623)

Somé Sirah Jack
Cease sorrows now
Lat in my rash accounting

Gregor Aichinger 
(1564-1628)

übi est Ábel

Franz Xavér SüBmayr 
(1766-1803)

Ave verum

Johann Michael Haydn 
(1737-1806)

Alleluja

Pál Járdányi
(géb. 1920)

Sonatine für Flöte und Gitarre

Franz Liszt 
(1811-1886)

O Roma nobilis
Ave maris Stella

Béla Bartók 
(1881-1945)

Vier slowakische Volkslieder

Lajos Bárdos 
(géb. 1899)

Tábortűznél (Beim Lagerfeuer, 
Volksliedbearbeitung)

Zoltán Kodály
(1882-1967)

Dér 114. Genfer Psalm

P A U S E
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ELSŐ GYERMEKNAPUNK AZ OSZK-BAN

Május utolsó szombatja a gyermekeké, hirdette az OSZK meghívója. Azonban a készülődés már 
hetekkel előbb megkezdődött, amelyből - mint külső szemlélő - kolleganőm jóvoltából én 
is kivettem a részem. /Ismét megbizonyosodhattam arról, hogy egy néhány órás program 
összeállítása a szervezőknek gyakran több napos fáradozását Igényli./ Mumsszal küszködő 
gyermekemnek jó előre beharangoztam a hirt, mely után gyors javulás következett. És elér
kezett a várvavárt nap. Természetesen késve érkeztünk, s csak fokozta ezt a késést ba
rangolásunk az épületben, de minden rosszban van valami jó is, hiszen igy bejárhattuk a 
VII. szinti olvasótermeket, ahová egy 6 éves gyermek még csak "vendégként" teheti be pi
ciny lábát.
Érkezésünkkor már nagyban folyt a munka, melybe mindketten azonnal bekapcsolódtunk. Hajto
gattunk hajót, repülőt, nyulat, madarat, több tucatot. Mesterünk és tanítónk - Tüske Emil 
- mindenkinek készségesen segített, bár velünk nem volt könnyű dolga.
A lázas tevékenység nemcsak a gyermekeket, de a szülőket is lekötötte.
A jól megérdemelt munka jutalmaként étel, ital, "s mi szem-szájnak ingere" várta az ünne
peiteket.
II óra körül kezdődött a "Dat és a kenguru" cimü ausztráliai film vetítése, amely csodá
latos tájaival, az ott élő állatokkal, az aláfestésként szolgáló vidám zenéjével megragad
ta és lekötötte a gyermekeket.
így telt el ez a szombat délelőtt, ahol a jelenlevők mind jól szórakoztak. Remélem jövőre 
ugyanitt találkozunk, és hajtogatunk majd ismét.

Sz. P.-né

A SZAKSZERVEZET MUNKÁJA 1986. ELSŐ FÉLÉVÉBEN

Bevezetőül talán ennyit: az események összeállításakor zavarban van a krónikás. Me
net közben ugyanis - és ez minden szervezet fondja - úgy tűnik, folyamatosan dolgozunk, 
mindig van "ügy", esemény, s mikor az összegezésre, leírásra kerül a sor, bizony vérsze
génynek tűnik. Ebből több tanulságot Is le kell vonnunk. Megkíséreljük rendszeresebbé ten
ni a tájékoztatást, amikor még frissebbek az élmények, talán jobban érzékeltethető a hát
tér-energiák mozgása. Ugyanakkor reméljük, a gyakoribb információ több napi probléma fel
vetését, s talán megoldását is elősegítheti.
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Az év első negyedében legfontosabb eseményeink voltak: a könyvtár 1985. évi beszá
molója és 1986. évi munkaterve, az SZB 1986. évi költségvetése és az évi üdülési lehetősé
gek biztosítása.

Apr i1ís 18-án a Szakszervezeti Bizottság főbizalmikkal kibővített ülést tartott, ahol 
meghívottként, Gerő Péter, a TT nyugdíjas-felelőse beszámolt arról, hogy bár teendőikről 
pontos elképzeléseik vannak, a munkát még nem kezdték meg. Munkahelyi elfoglaltsága, gya
kori távol létei miatt felmentését kérte, amit az SZB tudomásul vett. Felvetődött, hogy a 
nyugdíjasok problémáival olyan aktivistának kellene foglalkozni, aki már maga is a pihe
nés éveit élvezi. A nyugdíjas-találkozókkal kapcsolatos kérdés, kivel találkoznak nyugdí
jasaink, csupán egymássál-e, vagy a könyvtár aktív dolgozóival is - ez utóbbi viszont 
újabb szervezési kérdéseket vet fel.

Ffcdics Lajos előterjesztése alapján, megvitattuk a május l-i felvonulás előkészítésé
nek teendőit.

Az SZB véleményezte az 1987. évre beérkezett nyugati ösztöndíjas utak pályázatait. 
Szomorúan kellett megállapítani, hogy a könyvtár szakképzett munkatársainak létszámához 
viszonyítva a jelentkezők száma elenyészően kevés, pedig nyitásra, világlátásra, nemzet
közi tapasztalatokra valamennyi területen égetően szükség lenne.

Illyés Katalin ismertette a május 16-án életbe lépő uj vári közlekedési rendet. Le
hetőségünk van arra, hogy külföldi kirándulást szervezzünk Ausztriába vagy a Szovjetunió
ba. A főbizalmik egy hetes határidőt kaptak, hogy közvéIeménykutatást folytassanak, melyik 
lehetőség érdekli a munkatársakat.

Május 14-én az SZB-ülés fő feladata a Bizalmi Testületi ülés előkészítése volt. A BT napi
rendjén az SZB munkaterve szerepel és aktuális információk közzététele.
Illyés Katalin beszámolt a titkári értekezletről és szóba került a nyári zárvatartás, a 
büfé nyitvatartása, a közétkeztetési gondok.

Május 23-án Bizalmi Testületi ülés

Azt hiszem elmondható, hogy ez a BT-üiés, noha előre kitűzött időpontban és napirenddel 
ült össze, igencsak rendhagyónak minősíthető könyvtárunk életében. Időközben ugyanis, má
jus 15-ével kinevezték uj főigazgatónkat, dr. Juhász Gyulát és helyettesét, Szente Feren
cet, akik elfogadták az SZB meghívását, hogy elsőként ezen a fórumon találkozzanak a dol
gozókat képviselő szakszervezeti tisztségviselőkkel.

Juhász Gyula bemutatkozása különösen jól sikerült, első gesztusként ugyanis átadhatta 
dr. Illyés Katalinnak, az SZB titkárának a Közalkalmazottak Szakszervezete oklevelét és a 
könyvtár pénzjutalmát, kiemelkedő szakszervezeti munkája elismeréséül. Szente Ferenc 
szólt a bizalmi testülettel való kapcsolat fontosságáról, az együttműködés és az együtt 
gondolkodás jövőbeli feladatairól, az uj vezetés könyvtár-megismerő és javító terveiről.

A szakszervezet munkatervét - előzőleg a Kis Híradóban ismertettük, a testület elfo
gadta .

Illyés Katalin bejelentette, hogy a közvéleménykutatás eredményeként mind az ausztri
ai, mind a szovjet utat megrendeljük az utazási irodánál. Szervezésükre majd később kerül 
sor.

74



Május 28-án SZB-glás

A főbizalmikkal kibővített SZB-ülés meghívott előadója dr. Hernády Dénes volt. Napirenden 
a munkaügyi szabályzat-tervezet megvitatása szerepelt.
Nagy Zoltán vezetésével a főbizalmik előzetesen már tanulmányozták az anyagot, igy hasz
nos konkrét kérdések merültek fel, illetve kiegészítő javaslatok születtek. A módosított 
anyagot a BT tagjai időben megkapják, hogy a bizalmik csoportjaik tagjaival is meg tudják 
beszélni.

Juníus 27-én a Bizalmi Testület ülésén

meghívott vendégként részt vettek a könyvtár vezető munkatársai, előadóként pedig dr. Her
nády Dénes és dr. Tóth Lajos. Számos érdemi és részletkérdés merült fel, ezek módosításá
val iII. az anyagba való beépítésével a testület elfogadta a munkaügyi szabályzatot. Az 
ősz folyamán kerül sor a munkavédelmi szabályzat-tervezet megvitatására és hamarosan tár
gyalható lesz a könyvtár ügyrendje is.

Szí na i Ti vadamé

AZ OSZK SZAKSZERVEZETE 
TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI TANÁCSÁNAK 

1986. ELSŐ FÉLÉVI MUNKÁJÁRÓL

Az I986-os évben a TT a múlt év végén megválasztott tagjaival kezdte meg működését. 
Nem sokkal később azonban a nyugdíjasok gondját vállaló TT tag, aki egyben a nyugdíjas bi
zottság elnöki posztját is betöltötte, lemondott tisztségéről egyéb hivatalos tennivalói
nak sokasága miatt. A szakszervezeti bizottság javaslatára Pócsi Arpádné személyében olyan 
valakit sikerült megnyerni a sok odafigyelést, probléma-érzékenységet igénylő megbízásnak, 
akinek nyugdíjas személye és hosszú szakszervezeti múltja önmagában is garancia a sikeres 
működésre. Az igy újjáalakult nyugdíjas bizottság munkájának eredményei csak az év második 
felében várhatóak.

Az év első felében benyújtott segélykéréseket kénytelenek voltunk kissé keményebben 
elbírálni, mert - feltehetően a megduzzadt létszám miatt is - túl sok kérés futott be és 
a rendelkezésre álló keret nem nőtt ilyen mértékben.

Kedvezően alakult a nyaraltatási helyzet. Bár a kapott SZOT beutalókból több is el
kelt volna, a bérelt balatoni és leányfalui házakban történő üdültetéssel elértük, hogy 
minden igénylő kaphatott nyaralási alkalmat. Az idén először bérelt, egyszerre három csa-
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Iád beutalására alkalmas leányfalui üdülőből megelégedetten tértek vissza munkatársaink 
úgyszintén a baIatonszépIaki üdülőből, ahol a korábbi évekhez megszokottan kellemes a 
nyara I ás.

Kovács Lászlőné 
TT elnök
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A KISZ XI. KONGRESSZUSA

A KISZ Xi. kongresszusa 1986. május 23-25. között került megrendezésre az Építők 
Rózsa Ferenc Művelődési Házában. Az ifjúsági szövetség legfelsőbb fórumának tenácskozásán 
910 küldött vett részt.

A konaresszus napirendje:
1. A KISZ Központi Bizottságának beszámolója;javasiat a XI. kongresszus határozatára. 

Előadó: Hámori Csaba, a KISZ KB első titkára.
2. Javaslat a KISZ szervezeti szabályzatának módosítására. Előadó: Hámori Csaba.
3. A KISZ Központi Pénzügyi Ellenőrző Bizottságának jelentése. Előadó: Pongrácz Antal 

a KPEB elnöke.
4. A KISZ Központi Bizottságának, a Központi Pénzügyi Ellenőrző Bizottságnak és a KB 

irányításával működő rétegtanácsok tagjainak és tisztségviselőienk megválasztása.
Szandtner Iván, a KISZ Központi Bizottságának titkára elmondotta: a KISZ a jövőben 

az ifjúságot pai foto szemlelet erositesere, s arra törekszik, hogy növelje a fiatalokért 
érzett felelősséget a társadalomban. A kongresszus jó alkalmat nyújt az elmúlt évek ifjú
ságpolitikájának elemzésére, a közös gondolkodásra, s programot kíván adni majd az ifjúság 
nak a cselekvésre, a jövő formálására.

Hámori Csaba, a KISZ Központi Bizottságának első titkára, a Politikai Bizottság tag
ja beszámoló iában elmondotta:

Az elmúlt években épp a pályakezdő fiatalok, s a nyugdíjasok életkörülményei rosszab
bodtak. Két olyan rétegé, amely a magyar családok többségének anyagi helyzetét érzékenyen 
érinti.

Azt akarjuk, hogy a következő évek az élénkülés évei legyenek. Pártunk Vili. kongresz 
szusa ezt jelölte meg a gazdaságfejlesztés céljaként, s ez fogalmazódott meg a VII. ötéves 
tervben is.

Napjainkra a rend és a fegyelem kulcskérdéssé vált. Munkafegyelem és munkaerkölcs el
választhatatlan fogalmak. A társadalmi fejlődés, a gazdasági élénkülés s a reform sikeré
nek egyaránt ez az alapfeltétele.
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A társadalom legfontosabb építőkockája ma is a család, amelynek boldogulása, har
móniája az egyik legfontosabb nemzeti érdek. Mind gyakrabban előforduló jelenség a társa
dalmi beilleszkedés zavara. A fiatalok körében mind gyakoribb az alkohol izmus, és a narko
tikumok fogyasztása. Az ifjúsági szövetség is megpróbál segíteni, igazi si kerekre azonban 
csak akkor számíthatunk, ha az egész társadalom összefog.

Hámori Csaba ezután arról szólt, hogy a pályakezdés, az indulás szükségszerűen fe
szültségekkel teli időszak. A ma dolgozó fiatalok az utóbbi évtizedek legaktívabb nemzedé
két alkotják. Természetesen ők is azt szeretnék, hogy képességeiket, szorgalmukat elsősor
ban a fő munkaidejükben kamatoztassák, ott ahol teljesítményük jól mérhető, s munkájuk 
haszna számukra is jövedelmező.

A fiatalok többségének első igazi nagy erőpróbája az önálló otthon megteremtése, a 
lakásszerzés. Ifjúsági szövetségünk álláspontja egyértelmű ebben a kérdésben. Olyan hely
zetet kell teremteni, amely megfelelő nagyságú és idejű előtakarékossáQqa1 belátható időn 
belül otthonhoz juttatja az arra rászorulókat.

A KISZ KB első titkára a továbbiakban rámutatott: a szociaI1sta demokrácia kiteljesí
tése nem csupán a fiatal nemzedékek, hanem a társadalom egészének is érdeke.
A KISZ-nek még sok a feladata abban, hogy hatásosabban mutassa be a fiatalok érdekeit és 
elképzeléseit. Napjainkban jelentős értékátrendeződés folyik. Az értékátrendeződést mindig 
hangos viták kísérik. Szövetségünknek az a feladata, hogy felelősen politizáló útkereső 
fiatalok bennünk mindig biztos hátországra leljenek.

A Magyar Szocialista Munkáspárt épít és számit a magyar ifjúság tudására, tettrekész- 
ségére, elkötelezettségére. A KISZ a párt ifjúsági szervezeteként működő egységes politi
kai szövetség. A szövetség kapocs a párt és az ifjúság között. Közvetítője az MSZMP poli
tikájának, értelmezi törekvéseit a fiatalok körében, s egyben feltárja az ifjú nemzedék-’ 
re jellemző vonásokat, gondokat.

Az elmúlt öt évben demokratikusabbá vált szövetségünk belső élete. Arra törekszünk, 
hogy a tagság mind szélesebb körű részvételével történjék minden döntés-előkészítés, s 
maga a döntéshozata1 is nagyobb nyilvánosságot kapjon.

A KISZ politikair jellegét erősítve érdemben akarunk hozzászólni, javaslatot tenni a 
fiatalokat érintő kérdésekhez éppúgy, mint ahogy véleményt nyilvánítunk minden országos 
fórumon, ahol csak nemzedékeink sorsa kerül szóba.

A KISZ érdekvédelmi, érdekképviseleti munkájában nem akarunk visszalépni. A megszüle
tő ^zaJ<szer^eze1M_JjyjJsá£j^J^ozatokkaJ értelmes munkamegosztásra törekszünk, és politikai 
szövetségesi viszonyt akarunk kialakítani. 126 ezer 30 évesnél idősebb tagunk van.

Fiatalitási törekvéseinket élénk politikai vita kísérte az elmúlt hónapok során. A 
tagfelvételi korhatár egyben követelményt is támaszt: arra kényszerint, hogy 26 éves korá
ig mindenki döntse el: akar-e KISZ-tag lenni, vagy sem, vállalja-e követelményeinket, cél
jainkat, vagy sem.

A KISZ réteqpolitikájáról szólva Hámori Csaba leszögezte: Céljaink közösek, minden 
tagunkra érvényesek, ám más és más módon kell azokat a különböző korosztályokban és réte
gekben megvalósítani. Ifjúsági szövetségünk tagságának több mint felét a cjolgozd fiatalok 
alkotják. A gazdaság gyorsítása, a reformfolyamat továbbvitele, a VII. ötéves terv céljai
nak valóra váltása ifjúsági érdek.
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A jövőben Is különös figyelmet fordítunk az értelmiségi fiatalokra, hiszen pártunkkal 
együtt valljuk: e réteg jelentősége növekszik társadalmunkban. A KISZ-nek is tennie kell 
azért, hogy a pályakezdők képességeiket, felkészültségüket kipróbálhassák.

Németh Károly, az MSZMP főtitkár-helyettese, a Politikai Bizottság tagja beszédében 

elmondta:
A 80-as évek első felében - a kétségtelen eredmények mellett - nyilvánvalóbbá váltak 

munkánk gyengeségei. Társadalmunkban feszültségek keletkeztek. Romlottak egyes rétegek 
megélhetési lehetőségei. Nehezedtek a lakáshoz jutás feltételei. Ez érzékenyen érintette 
az ifjúságot is. Kedvezőtlen az is, hogy növekedett a felbomló családok száma. Ennek is 
szerepe van abban, hogy több fiatal került szembe erkölcsi normáinkkal, törvényeinkkel és 
terjednek köztük az egészséget, a személyiséget romboló szokások. A társadalom, az ifjúsá
gi szövetség nem mondhat le ezekről a fiatalokról sem, értük is küzdeni kell. Ezzel össze
függésben hangsúlyozom, hogy az if iuság nevelése az egész társadalom feladata. Kétségte
len, hogy ma Is feladatunk a szülői felelősségérzet erősítése, a család társadalmi megbe
csülésének növelése.

Az egyén és a közösség boldogulásának egyaránt feltétele, hogy érzékelhetően növel
jük az egyéni és a közösségi teIjesitményeket. A fiatalok is kapjanak felkészültségüknek 
megfelelő, képességüket próbára tevő feladatokat.

Hazánkban azok a fiatalok alkotják a többséget, akik jobbra törekszenek. Egyetlen nem
zedéknek a tagjai sem menthetők fel az alól a kötelesség alól, hogy a közösséget szolgáló 
jó ügyért küzdjenek, meggyőződésüket nyíltan hirdessék.

A párt helyes célnak és fontos törekvésnek tartja az ifjúsági szervezet politikai 
jellegének további erősítését, a fiatalabb korösszetétel kialakítását, a fiatalosabb stí
lus meghonosítását, az egyes rétegek és korosztályok sajátosságainak figyelembevételét, 
valamint a demokratikusabb működési rend megteremtését.

Természetesen az ifjusági korhatár, nem szabható meg mereven, hiszen az egyes rétegek 
helyzete eltér egymástól. Arra van szükség, azt kell elérnünk, hogy a mostaninál korábbi 
életszakaszban segítsük a fiatalok önállósulását, felelősségvállalását, és meghonosítsuk 
az ezt elősegítő szemléletet.

A korhatár körüli viták okát szerintem abban is keresni kell, hogy a fa ital ok számá
ra nehezen nyílik meg az ut a közélet más területei felé. A tömegszervezete.kben dolgozó 
kommunisták fontos feladata, hogy meggyorsítsák ezt a folyamatot.

Számunkra az a legfontosabb, ami az egész emberiség számára is létkérdés: a béke meg
őrzése. Nagyra értékeljük azt a szerepet, amelyet a Kommunista Ifjúsági Szövetség vállal 
a béke és a leszerelés, ügyének előmozdításában, a társadalmi haladásért harcoló erők támo
gatásában, a világ fiataljai barátságának és együttműködésének erősítésében.

A párt bizik a magyar ifjúságban, épit és számit elkötelezettségére, tudására, tett
re készségé re.

A Kommunista Ifjúsági Szövetség vállalja küldetését: járuljon hozzá a nagyobb anyagi 
és szellemi gazdagság megteremtéséhez, a társadalmi igazságosság érvényesítéséhez, a szo
cialista demokrácia fejlesztéséhez. Mindehhez bátorítást és támogatást kap a Magyar Szoci-
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alista Munkáspárt szerveitől és szervezeteitől - hangoztatta, azt kívánva, hogy a KISZ 
legyen a jövőben is a párt küzdőtársa, a közös gondolkodás és cselekvés részese.

A szombat délelőtti tanácskozáson Kádár János, az MSZMP főtitkára kapcsolódott be az 
ifjúsági szövetség legfelsőbb fórumának munkájába.

Hámori Csaba vita-összefoqlalója:
A tanácskozást tettrekészség, cselekvési vágy jellemezte. A 80-as évek ifjúságának a 

szocialista társadalom természetes életközege. A fiatalok a kongresszus munkájában érez
hették a párt figyelmét; az MSZMP főtitkárhelyettese e fórumon is hangoztatta, hogy a 
KISZ élvezi a párt bizalmát.

A továbbiakban hangoztatta: a kongresszus elfogadta és megerősítette a korábban java
solt főbb fejlődési Irányokat. Ezek közé tartozik a politikai jelleg erősítése. Az ifjú
sági mozgalomban olyan cselekvő, konstruktív magatartásra van szükség, amely nemcsak ta
gad, hanem tettekkel érvel is.

Elcsitult a vihar a fiatalitás kérdése körül. A véleménycserében markánssá vált az a 
felismerés, hogy a munkaerkötcs, a rend és a fegyelem nagyon fontos termelési tényező. Meg 
fogalmazódott a kongresszuson az is, hogy a sportP a testneve lés, az egészséges életmód 
váljék mindennapjaink szerves részévé.

A KISZ XI. kongresszusát élénk nemzetközi érdeklődés kísérte - mondotta a KISZ KB el
ső titkára.

A KISZ akar és fog is változtatni eddigi tevékenységén. Az előrelépéshez azonban más 
társadalmi szervezetek segítségére is szükség van.

Ezután határozathozatal következett. A küldöttek egy tartózkodással, elfogadták a 
KISZ XI. kongresszusának határozatát. A küldöttek egyhangúlag fogadták el a módosított 
szervezeti szabályzatot /a jövőben a rétegszekciók választják meg a rétegtanácsokat és 
azok elnökeit, s a kongresszus küldöttei közvetlenül választják meg a Központi Bizottság 
első titkárát és titkárait/, a KISZ KB beszámolóját, valamint a Központi Pénzügyi Ellenőr
ző Bizottság jelentését.

A tanácskozás soros elnöke, Rusznák András, a MÁV Záhonyi üzemigazgatósága KISZ-bi- 
zottságának titkára mondott zárszót.

A KOMMUNISTA IFJÚSÁGI SZÖVETSÉG TISZTSÉGVISELŐI

A Központi Bizottság első titkára:
Hámori Csaba

A Központi Bizottság titkárai:
Domonkos László, Ernőd Péter, Nagy Imre, Szandtner Iván, Szórádi Sándor, Varga-Sabján Lászl 

A Központi Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke:
Pongrácz Antal; titkára: Horváth Ágnes.

A 105 tagú Központi Bizottság - a kongresszusi választási rendnek megfelelően - első 
ülésén megválasztotta a KISZ KB Intéző Bizottságának nem delegált tagjait, valamint a KB 
titkárságának tagjait.
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Az Intéző Bizottság választott tagjai:
Bajsz József, Domonkos László, Ernőd Péter, Hágenturn József, Hámori Csaba, Kiss Péter, 

Mlhalics Veronika, Nagy Imre, Szandtner Iván, Szórádi Sándor, Varga-Sabján László.
Az Intéző Bizottságba delegált tagok:
Argalász Kálmán, Kovács Sándor, Lehoczky Pál, Medve Andrea, Pávó Imre, a Szegedi Or

vostudományi Egyetem klinikájának orvosa, az Egyetemi és Főiskolai Tanács elnöke és Rusz- 
nák András.

A KISZ Központi Bizottsága Titkárságának tagjai:
Cservény Vilmos, Domonkos László, Ernőd Péter, Gubcsi Lajos, Hámori Csaba, Kiss Péter, 

Nagy Imre, Szandtner Iván, Szórádi Sándor, Varga László és Varga-Sabján László.

Szeles! Rózsa 
KISZ-titkár

1957
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SZERKESZTŐSÉGI ROVAT

ÍGY ÁLLT ÖSSZE AZ OSZK HÍRADÓ 

"HUMOROS" SZÁMA

Többen kérdezték a könyvtár folyosóin, olvasótermekben és máshol, hogyan állt össze az 
1985. 11/12. szám. Én minden esetben azt feleltem: nehezen, mert sokat kellett könyörögni 
az anyagért, jópáran nem készítették el a megígért humoros írást. Az sem volt könnyű: 
úgy humoros, szatirikus számot összeállítani, hogy személyében ne vicceljünk ki senkit, ne 
érezze senki megbántva magát, és ezek mellett kerültük a "pikáns" témákat is, valamint 
nem helyeztünk el a füzet oldalain hiányos öltözetű hölgyek képmásait, - amint ez ilyen 
esetekben általános szokás -.

Most megirigyelve Bereczky László barátunktól, a Könyvtáros főszerkesztőjétől uj ro
vatát egy-egy szám "összeá1Iitásáról" megpróbálok én is beszámolni a szám összeállításá
ról, felfedve egyben az álneveket is - az utókor kedvéért -.

A karikaturákat profi szinten Mándy Gábor készítette, azt hogy a szám sokak tetszé
sét megnyerte, nem csekély mértékben neki köszönhető. A szám élén a "Krónika" áll, ezt 
humoros formában Somkuti Gabriella irta meg. A "Munkánkról, kérdéseinkről" rovatban 
Förster Miklós "keseregte" el, hogy milyen nehézségekbe ütközik az OSZK-ban sokszor a köz
művelődési programok megrendezése. A könyvtári tájékoztatással kapcsolatos humoros élmé
nyeit Kelecsényi Gábor és Veöreös Enikő elevenítette fel szórakoztató formában. Murphy tör
vényeit a könyvtári munkaterüIetre alkalmazni Batári Gyula próbálta meg. Közben két Írást 
a hajdani "Könyvtári Fütyülo"-böl is átvettünk.

Uj otthonunkba történő költözködés derűs és kevésbbé derűs eseményeire versben 
Précsényi Árpádné emlékezett. A "könyvtárvédő könyvtáros" kalandjait és "lidércnyomásait" 
az uj épületben Maróti Ádám irta meg. Arról a kényes, nedves kérdésről, hogy "Miért esik 
az eső a nemzeti könyvtárban?" a "Magyar Nemzet"-ben megjelent két cikk alapján tájékozód
hatunk.

A "Munkatársainkról" rovatban a Könyvtártudományi és Módszertani Központ intézmény 
nevének és szervezeti egységeinek hivatalos rövidítéseit Arató Antal állította össze. Az 
OSZK-KMK kettős koronát Halmai Sylvia rajzolta meg. A KMK dolgozókat szellemes anagrammák 
segítségével Sz. Nagy Lajos mutatta be.

Eleinknek a Nemzeti Múzeumban rendezett "batyubál"-járói, amelyen többek között olyan 
jeles személyiségek jelentek meg mint Trefort Ágost, Pulszky Ferenc, Rómer Flóris, Fraknói
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Vilmos, Xantus JÁnos, Gyulai Pál, Hermann Ottó - Somkuti Gabriella színes beszámolóját 
olvashatjuk. A Magyar Nezeti Muzeum 1846-ban összeállított "Ideigleni házi rendijét ere

deti helyesírással közöltük.
A "Bibiiogenezis"-ről francia folyóiratból fordított mulattató írást Z. Héjjas Esz

ter. Pályakezdőknek és munkahelyükről távozni készülőknek Juhász Lászlóné tanácsa alapján 
adtunk jó tanácsokat. Az egészséges étkezésről az "OMIKK Híradódból átvett versből ér- 
tesüI hetünk.

Itt ragadom meg az alkalmat, hogy köszönetét mondjak azoknak a munkatársaknak akik 
segítettek a "humoros" szám létrehozásában, név szerint: Borsányi Zsuzsának, Burány Tamás
nak, Kocsy Anikónak, K. Balzsay Cecíliának, Lukácsy Tibornak és Rosta Lajosnénak.

Végül pedig arra kérném az OSZK Híradó olvasóit, hogy akiknek mondanivalójuk van, 
írják meg. Kérünk cikket, híreket, tudósításokat, esetleg rajzokat. Közreműködésre kérünk 
mindenkit, régi és uj dolgozókat, idősebbeket és fiatalokat, nyugdíjasainkat is, keressék 
fel cikkeikkel, ötleteikkel és javaslataikkal a szerkesztő bizottság tagjait.

Batári Gyula

mm.
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