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HARMINCÉVES AZ OSZK HÍRADÓ

Három évtizeddel ezelőtt igénytelen külsejű, néhány lapos, stenciíezett füzetkét vehettek 
kézbe a Széchényi Könyvtár munkatársai. Belső tájékoztató orgánumnak, amolyan szakszervezeti 
hírvivőnek indult, olyannak, mint most a Kis Híradó. Az évek során azonban színvonalas folyó
irattá serdült, s volt idő, amikor a könyvtáros világban mértékadó szakmai lapként tartották 
számon. Hű tükre lett a nemzeti könyvtár életének, szakmai problémáinak, nemegyszer vitákkal 
segítve elő szakmai kérdések tisztázását. A dolgozók demokratikus fórumnak tekintették, amely 
a társadalmi szervek révén, az ő álláspontjukat tükrözte, s nem szükségképpen az állami veze
tését. A lap véleményeket ütköztetett, közvéleményt formált, közösséget teremtett, s a világra 

is nyitogatta az ablakokat. A három évtized alatt természetesen voltak hullámvölgyei is: néha 

hosszú hónapokig szünetelt, vagy eredeti cikkek híján "hivatalos" dokumentumokkal töltötte meg 
az üres - s ezektől talán még üresebb - oldalakat. De mindig újra feltámadt, újjászerveződött - 

úgy látszik, szükség volt reá.

Ma talán nehezebben "szerkesztődik", mint régen. Szűkebb a szerzői gárdája, mint lehet
ne, s kényszerűen hosszúra nyúlt átfutási ideje megfosztja aktualitásától, s a könyvtárért felelő
sek talán kevésbé számítanak friss reagálásaira, kérdésfelvetéseire, mint egykoron. Egyáltalán: 
szükség van-e az OSZK Híradóra? Én másképp tenném fel a kérdést. Szükség van-e információ

ra? Szükség van-e arra, hogy többet tudjunk egymás munkájáról, a könyvtár előtt álló feladatok
ról, s ne szájhagyomány, ne folyosói pletyka révén legyünk jól-rosszul értesültek, tájékozottak 

munkahelyünk életéről. Szükség van-e nyilvánosságra? Szükség van-e arra, hogy még formálódó 
jövőnkhöz bárki hozzászólhasson, s az együtt-gondolkodás együtt-cselekvéssé váljon?

Hiszem, hogy ezekre a kérdésekre csak egyértelmű igen lehet a válasz. A Nemzeti Könyv
tár ma az átalakulás, az új pályákra való indítás állapotában van. A korszakváltás távlatokat 

nyithat, de ezen az úton valakiknek végig is kell menni. Nem kényszerből, nem tessék-lássék, 

hanem tudatosan és cselekvőkészen. Ehhez segíthet hozzá az OSZK Híradó is, ha megkapja azt 

a támogatást, amire múlhatatlanul szüksége van.
Huszonöt évi szerkesztő bizottsági tagsággal a hátam mögött csak azt kívánhatom a 

Híradónak, hogy legyen minél több lelkes írója, szerkesztője és olvasója, s újabb harminc év 

után legyen, aki elégedetten tekinthet vissza küzdelmes korunkra.

Somkuti Gabriella
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A FŐIGAZGATÓI KOLLÉGIUM ÜLÉSÉRŐL

Idei első ülését január 13-án tartotta a Főigazgatói Kollégium. Napirendjén az Országos 
Széchényi Könyvtár gyűjteményszervezési koncepciója, ill. a Hungarika dokumentációs osztály 
létrehozása, és szervezeti elhelyezésére vonatkozó előterjesztés szerepelt, összhangban a nemze

ti könyvtárnak a hazai könyvtári rendszerben elfoglalt, különleges helyével, ill. az intézményben 
folyó szervezeti átalakításokkal. (Az ülésen vendégként részt vett Juhász Jenő, a Művelődési 

Minisztérium Könyvtári osztályának vezetője.)

Február 3-án a testület az OSZK főosztályainak éves beszámolóit (a korábbi szervezeti rend 
szerint) és a főosztályok 1988-ra szóló terveit (az új szervezeti felépítési rend szerint) tárgyalta 

meg. A változó külső körülmények - mint ahogy az az ülésen elhangzott - még inkább megköve

telik az intézmény munkatársaitól az OSZK igazi értékrendjének szem előtt tartását, a belső 
tartalékok anyagi és szervezeti-szervezési mozgósítását, ill. a fejlesztéshez szükséges külső for
rások feltárását, különös tekintettel a pályázati lehetőségek kihasználására. Szükségesnek látszik 

az egyes szervezeti egységek tervező munkájának korszerűsítése, továbbfejlesztése is.

(Hegedűs Péter)

..."Ások,
ami voltál, veled tűnt; de ahogy 
akkor, ég és föld most se változott.
Felejt? Nem. Csak nem tud, csak más a dolga: - 
nem tudta, ki vagy, s hogy nem vagy, s mióta ..."

(Szabó Lőrinc)

BÚCSÚ H. IZSÓ LÍVIÁTÓL 
.1926-1988

Az új év sokunk számára az újrakezdés ideje, új elhatározásokkal, reményekkel. Lívia szá

mára a befejezés volt: az élet befejezése. A betegségsorozat, amely végül is sajnálatosan korai 

halálához vezetett, nyugdíjba vonulása után kezdődött. Az agyvérzés okozta bénultsága ugyan el
múlt, de visszamaradt egy olyan mozgáskorlátozottság, amely a lift nélküli lakásban szobafog
ságra ítélte. Érszűkülete, amelyen részben operációval segítettek, állandó rosszul létekkel gyötör

te. Betegségektől legyengült szervezete és a szíve már nem tudott megbirkózni a rátörő tüdő- 

gyulladással: 1988. január elsejének délutánján örökre eltávozott.

Személyében szakmájához értő könyvtárost, pontos, megbízható munkaerőt, szeretetteljes, 

segítőkész kollégát vesztettünk el.
Élete összefüggött a könyvekkel. Az Akadémiai Kiadótól került az Országos Széchényi 

Könyvtárba 1953-ban. Közel 30 évet töltött itt. Munkáját a Könyvfeldolgozó Osztályon kezdte, 
a szakozó részlegnél. Egy ideig az akkori főigazgató, dr. Varjas Béla titkárnője volt, majd a
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Hírlaptárba került, ahol a folyóiratok megrendelése, vétele, cseréje, a kötelespéldány útján be
került periodikaanyag kardexelése volt a munkaköre. Közben elvégezte a Pedagógiai Főiskola 

Könyvtár szakát.
Évekkel később, 1967-ben a Külföldi Folyóiratok Központi Katalógusához vezetett útja, 

ahonnan csoportvezetőként ment nyugdíjba 1980-ban. A napi munkája mellett egyéb könyvtári 
feladatokat is ellátott. így egy ideig technikai szerkesztője volt a Dezsényi Béla szerkesztette 
Magyar Könyvszemlének, annak éves mutatóit is ő állította össze. Nagy segítséget nyújtott tu
dományos, irodalmi munkássággal foglalkozó kollégáinak, irodalmároknak, amikor Adyról, Babits 

Mihályról szóló kézirataikat gépelte. Senkinek sem tudott nem-et mondani. Készséggel elvállalt 

ügyet, munkát. Embersége, szerető lénye egyformán sugárzott régi kollégákra és az éppen keze 

alá kerülő újoncokra, akiket ő avatott be a könyvtárosság "titkaiba11. Mindenkihez kedves, meg

értő, mások bajával együttérző volt, ezért rajongtak érte és "ünnepelték" a mindig vidám, ápolt 
és nagyon csinos Líviát a férfikollégák.

A közösségi életből mint szakszervezeti bizalmi, - éveken át - mindig kivette a részét. 
Példásan szerette szüleit és ápolta őket öregségükben és betegségükben. Rajongva szerette 
egyetlen fiát - Tücsit -, akivel kicsit későn ajándékozta meg az élet, de még megérte, hogy is
koláit elvégezvén, felnőtté váljon és megnősüljön. Sorsa adósa maradt a családi élet boldogságá
val, az ebből eredő csalódások és keserűségek vezettek megbetegedéséhez.

Mi, akik ismertük és szerettük őt, most fájó szívvel búcsúzunk tőle itt, e lapokon, és 

gondolatban tavaszi virágot teszünk nyughelyére, amikkel mindig díszítve volt könyvtári asztala.

Botka Ferencné 
Darabos Pálné 
Horváth Tiborné

SZEMÉLYI HÍREK 
1988. január - február

Új dolgozóink:
Bodó Katalin szakaik. IV. Kötelespéldány Szolgálat, Gombár Gizella szakaik. IV. Magyarság
kutató Csoport, Király Józsefné bm. I. Gl MFO, Nyilas Andrea ügyviteli I. Magyarságkutató 
Csoport, Porpáczy Elemérné szakaik. IV. Kötelespéldány Szolgálat, Sipos Réka szakaik. IV. 
Könyvtárközi Kölcsönzés, Váradi Géza szakaik. IV. Olvasószolgálat, Veres Jánosné szakaik. II. 

Soros alapítvány.

Eltávoztak a könyvtárból:

Áthelyezéssel:
Bagóczkyné Száraz Erzsébet szakm. I. Központi Múzeumi Igazgatóság, Csömör Barnabás szakm. 
I. Központi Múzeumi Igazgatóság, Petrás Györgyné ügyviteli I. Újpesti Csökkent Munkaképessé

gűek Ipari Szövetkezete, Zöldi Péter ovh. AGROINFORM.

Munkaviszonyuk megszűnt:
Dusnoki Dóra ügyviteli II., Jenei Marianna bm. I., Surin Ildikó szakaik. II., Kolos Márta 
szakaik. IV. Lovász Irén szakaik. IV., Nagy Béla ügyint. IV.
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KIADVÁNYAINK

MAGYARSÁGKUTATÁS 
A MAGYARSÁGKUTATÓ CSOPORT ÉVKÖNYVE, 1987.

Az 1988. elején megjelent évkönyv szerkesztése egy évvel a kutatócsoport alakulása után, 

1986-ban kezdődött. Nevezhetjük bemutatkozásnak is, amelyben egy újonnan alakult, tudományos 
intézmény tagjai - sokan közülük pályakezdő fiatalok - teszik közzé régebbi és éppen megkezdett 
kutatásaik eredményeit. Ennek megfelelően az évkönyv tematikája rendkívül sokszínű. A szer
kesztő, Kiss Gy. Csaba célja elsősorban az volt, hogy elősegítse az intézet tagjainak bemutat
kozását, dolgozataikon keresztül a közvélemény betekintést nyerhessen a munkatársak tevékeny
ségébe, s ezen keResztül a Magyarságkutató Csoport formálódó, tudományos progrAmját is fi

gyelemmel kísérhesse. Az évkönyv tematikáját megszabta az a tény is, hogy különböző tudo
mányágak szerveződtek közös intézményi keretbe a külföldön élő magyarság több szempontú 
kutatásának céljából. Ezért az évkönyvben a történelmi jellegű tanulmányok mellett 
irodalomtörténeti, néprajzi, politológiai, szociológiai és demográfiai indíttatású írások is szere
pelnek, reprezentálva azt a sokoldalúságot, amelyet a kutatócsoport magára vállalt. A kötet 
tartalmát végül az a körülmény is meghatározta, hogy a kutatók benne publikálhatták korábban - 

tehát a Magyarságkutató Csoport megalakulása előtt - megkezdett kutatásaik eredményeit, így a 

"hozott témák" tovább színesítették azt a palettát, amelyet a későbbiekben valószínűleg a 
konkrétan megszabott, egymásra épülő és egymást kiegészítő kutatások jellemeznek majd.

A tematika után nézzük a könyv tartalmát. A kutatócsoportban viszonylag nagy számban 
képviseltetik magukat a történészek, így külön blokkban szerepelnek azok a tanulmányok, ame
lyek elsősorban a nemzeti-nemzetiségi kérdés történeti vonatkozásait dolgozzák fel. A kötet 
Szűcs Jenő tanulmányával indít, amelyben a szerző a középkori történelemből merít két példát a 
zárt etnikai (vallási) csoportok életképességének bizonyítására. (Magyarországi mohamedán nép
csoportok fennmaradása a 10-13. században, és egy magyar népsziget továbbélése 400 kilométer

re az "anyanemzettől", a Dnyeszter partján a 15-18. században.) Ezt követi az időrend által 

meghatározott sorrendben Kővágó László: A Komintern és a föderáció, és Romsics Ignác: Beth

len koncepciója a független, vagy autonóm Erdélyről című dolgozata, valamint Diószegi László 
írása Benes tervéről a térség gazdasági együttműködésére. Juhász Gyula tanulmánya a második 

bécsi döntés diplomáciai hátterét világítja meg, majd ebben a blokkban utolsóként Tóth Pál Pé
ter ír a Márciusi Front történetéről.

A következő tematikai egységben kifejezetten a nemzetiségi kérdésre vonatkozó tanulmá

nyok találhatók. Joó Rudolf készülő, azóta már megjelent monográfiájának részletét közli az év



könyvben, "A kisebbségi-tájegységi mozgalmak. Hatásuk a politikai rendszerre.11 címmel. Bán D. 
András a jelentős polgári radikális szociológus, Braun Róbert életművéből emeli ki nemzetiségi 
kérdésre vonatkozó gondolatait. Molnár Imre a magyarországi szlovákok lapja, a Sloboda, R. 
Sülé Andrea a II. Világháború utáni német kisebbség kitelepítésének történetét boncolgatja tanul
mányában. Arday Lajos Szlovénok Magyarországon című írásával jelentkezik az évkönyvben, majd 
a blokk végén Székely András Bertalan a romániai és csehszlovákiai történelemkönyveket vizsgál
ja a nemzeti azonosságtudat szempontjából.

A harmadik nagy egység a "Társadalom, művelődés" címet viseli. Éger György a határ

menti térségek társadalmi-települési jellemzőit sorakoztatja fel tanulmányában, a dolgozathoz 

több statisztikai tábla kapcsolódik. Két "amerikás" írás következik Puskás Julianna és Fejős Zol

tán tollából. Előbbi az áttelepültek közösségeit vizsgálja az "órai history" módszerei alapján, 

utóbbi pedig a chicagói református egyház szüreti báljának elemzésével, az etnikai sajátosságok 

megőrzésének formáit mutatja be. Kiss Gy. Csaba: A magyar irodalom határai. Az egyetemes 
magyar irodalom megközelítésének néhány aspektusa címmel közölt tanulmányt az évkönyvben, 

majd Bállá Gyula írása következik a kárpátaljai magyar irodalomról. A tanulmányok sorát Enyedi 
Sándor dolgozata zárja a kolozsvári Nemzeti Színház 1944-1945 közötti történetéről.

A kötethez a Magyarságkutató Csoport munkatársainak 1987. évi válogatott publikációit 

tartalmazó bibliográfia csatlakozik.

Dippold Péter
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MUNKÁNKRÓL
KÉRDÉSEINKRŐL

A SZÍNHÁZTÖRTÉNETI TÁR 1987. ÉVI ÚJ SZERZEMÉNYEIBŐL

1987-ben a Színháztörténeti Tár egyik legjelentősebb szerzeményét a Halmi-Tanay színész
család hagyatékának megvétele jelentette. Az együttes több generáció színházi tevékenységének 
írásos és képi dokumentumait tartalmazza. Halmi Ferenc (1850-1882) 1873-tól tíz éven keresztül 
a Nemzeti Színház tagja, a színháztörténet a legnagyobb magyar színészek között tartja szá
mon. Felesége, Mindszenty Kornélia (1841-1886) 1862-től vidéki nagyvárosokban (Arad, Kassa, 
Székesfehérvár, Temesvár, Győr) játszott opera- és operett szerepekben. 1875-től Halmi Ferenc 
felesége. Leányuk, Halmi Margit (1876-1936) 1896-tól színész, debreceni és kolozsvári szerződé
sek után 1903-tól a Nemzeti Színház, majd a Víg- (1904), a Magyar Színház (1907), a Belvárosi 
Színház (1923) művésze, 1926-tól a Nemzeti Színház tagja, változatos szerepkörökben: elsősorban 
jellemszínész, drámai szerepekben. Pedagógusként Rákosi Szidi színiiskolájában tanított. 1897-től 
Tanay Frigyes (1875-1925) felesége, aki öt év vidéki szereplés után, 1902-től haláláig a Vígszín
ház vezető művésze, a századfordulótól itt kibontakozó naturalista színjátszás meghatározó kép

viselője. A pár excellence színész-színháztörténeti dokumentumok együttese kiegészül a hagyaté
kot összegyűjtő és őrző leányuk, Tanay Magda tanárnő irataival.

Az eredeti iratok és a Tanay-család származását igazoló okmányok másolatai, a művészek 

színészi pályájára vonatkozó újságkivágatok mellett színház- és kortörténeti értéke miatt is fi

gyelemre méltó a levelezés. Tanay Frigyes és Halmi Margit, illetve Halmi Margit és Tanay 

Magda levelezése természetesen családi jellegű, folyamatábaN színészszociológiai értékű. A hiva

talos levelezésben Beöthy László, Kürthy Emil, Somlay Artúr, Komor Gyula, Somló Sándor leve
lei említendők, köztük Ady Endre néhány soros, bensőséges gratulációt tartalmazó, autográf 

névjegye. Tanay Magda hagyatéka tartalmaz három, terjedelmében és tartalmában jelentős Füst 

Milán levelet. A fényképek közül fotó-raritásként is értékesek Halmi Ferenc és Mindszenty Kor

nélia civil és szerepes képei, a kortársak nekik dedikált fényképei. Tanay Frigyes színházi vo

natkozású képei mellett kortörténeti érdekességű az a 23 fényképet tartalmazó együttes, amely 

az I. Világháború idején önkéntesen bevonult színészt és korkedvezménnyel besorozott fiát tábori 

körülmények között ábrázolja, részben a frontról hazaküldött képeslapokon.

Belitska-Scholtz Hedvig
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SAJTÓFIGYELŐ

Sándor-palota, Csikós udvar
SZÁZMILLIÓS FELÚJÍTÁS A VÁRBAN

(MTI) A Sándor-palota felújításával folytatódik a budai Vár rekonstrukciója; s még az idén 

megkezdik a Széchényi Könyvtárhoz kapcsolódó udvarrendszer - a Csikós udvar és a Török kert - 
helyreállítását is.

A Kommunális Beruházási Vállalat ebben az évben várhatóan 100 millió forintot fordít 

Budapest legjelentősebb műemléki együttesének - egyben leggazdagabb archeológiái területének - 
helyreállítására. Ennek az összegnek mintegy 60 százalékát a klasszicista stílusban épült Sándor- 
palota külső homlokzatainak restaurálására szánják.

A helyreállítás terveit a Középülettervező Vállalat készítette, a kivitelező továbbra is a 
Középületépítő Vállalat, s a munkálatokban részt vesz a Mélyépítő Vállalat is.

Magyar Nemzet, 1988. 40. évf. 5. sz. febr. 17.
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a o
űltum:

A SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR AZ 1838-1 ÁRVÍZ IDEJÉN+

A néhány évvel ezelőtt lezajlott, nagy észak-olaszországi árvízveszedelem, különösen a fi

renzei művészeti és tudományos gyűjtemények katasztrófája nehezen múló, mély benyomást tett 
valamennyiünkre. De a szomorú események valószínűleg csak igen kevesekben idézték fel az 

1838-i pest-budai árvíznek, s annak a veszélynek emlékét, amelybe akkor nagy nemzeti gyűjte

ményeink kerültek. A belváros régi épületein elhelyezett, rőt színű márványtáblácskák, amelyek 
az utókor számára az árvíz emlékét megörökítették, ma már alig keltenek bennünk reminiszcen

ciákat .
Meg kell jegyeznünk azt is, hogy a centenárium alkalmával, 1938-ban megjelent kiadványok 

sem nyújtanak az idevágó kulturális vonatkozások felől kellő tájékoztatást. Ami keveset adnak, 
az is hiányos és téves. Úgy véljük tehát, nem lesz jelentőség nélkül való, ha egy idáig ismeret

len forrás alapján elmondjuk, hogyan sikerült megmenteni annak idején a vízár pusztításától fia
tal kultúrintézeteinket: a Széchényi Könyvtárat és a vele szoros szervezeti kapcsolatban álló 
Nemzeti Múzeumot. Ez a forrás a Széchényi Könyvtár akkori őrének József nádorhoz, a Múzeum 
elnökéhez intézett, 1838. március 18-án kelt, hivatalos jelentése.

A Nemzeti Múzeum mai palotája 1838 tavaszán még nem állt, de fundamentumának építése 

az előző nyár óta már folyamatban volt. A Múzeum gyűjteményei, köztük a Széchényi Könyvtár 

azonban már ugyanezen a helyen, a mai múzeumtelken voltak elhelyezve, egy XVIII. századi, 
főúri villában, néhai Batthyány József esztergomi érsek nyaralójában, amelyet az örökösöktől 
1814-ben közköltségen vásárolt meg a nemzeti kultúrintézet. Az Országos Könyvtár őre (vezető

je) akkoriban, 1815 óta Horvát István egyetemi tanár volt, a hazai romantikus nyelv- és törté
nettudomány bizarr képviselője. Ez a köztiszteletben álló, nagyműveltségű patrióta egy hivatal- 
szolga, név szerint Gróman András segítségével egymaga látta el a könyvtár minden feladatát. 

Működésének csak egy hiánya mutatkozott, az ti., hogy lakása - az akkori szokástól eltérően - 
nem a múzeumépületben volt, hanem a városban, közelebbről a mai Engels téren, az ún. Örmé

ny i-házban.
Március 14-én reggel fél 8 órakor Gróman famulus lélekszakadva azzal a hírrel állított be 

Horvát Istvánhoz: jöjjön azonnal a múzeumba, mert a medréből kilépett Duna vize már az épü

let felé áramlik.
A hír nem érhette váratlanul Horvátot, hiszen a Duna félelmetes áradása már hetek óta 

izgalomban tartotta a főváros lakosságát. Mint évszázadok óta annyiszor, most is jégtorlódásos 

áradás fenyegette Pest-Budát. A vész oka az alföldi Duna-szakasz sajátságos hidrológiai jellegé-

+Az 1838-i árvíz 150. évfordulója alkalmából közöljük ismét Berlász Jenő kiváló cikkét.
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ben rejlett. A kis esésű, zátonyokkal, szigetekkel tele, lomha folyam medrében télen könnyen 
képződtek vastag, gyakran fenékig érő jégtorlaszok; ezek olvadás idején megakadályozták az ár
hullámok sima lefutását, s a folyót medréből való kilépésre kényszerítették. - Ez történt most 
is. A Csepel-sziget északi csúcsánál keletkezett, óriási torlasz feltartóztatta a jégzajlást, s 

megkezdődött a vízszint rohamos emelkedése. Buda mélyen fekvő, szegény külvárosait (a Rác
várost és Vízivárost) védőművek híján, már március 6-án elöntötte az 5 m 75 cm-re emelkedett 

Duna vize, de Pest, a gazdag kereskedőváros a XVIII. század vége óta gátakkal volt megerősít
ve, s így egy darabig sikerrel állhatott ellen az ár ostromának. Az északi kerületeket a magas 

vezetésű Váci úthoz csatlakozó, ún. váci-gát, a déli külvárosokat az ugyancsak magas fekvésű 

Soroksári út vonalában a dunapartig húzódó, ún. soroksári-gát biztosította. A Belváros külön vé

delmére a veszély kezdetén, kb. a mostani dunakorzó szakaszán egy hevenyészett, harmadik töl

tést emeltek. Mindez azonban elégtelennek bizonyult az egyre növekvő árhullámmal szemben. 
Március 12-én már 6 m 75 cm vízmagasságot jeleztek a parti mércék, a következő nap reggelén 
7 m-t, délután 7,5 m-t, este már több, mint 8 métert. A szerencsétlenséget nem lehetett el
hárítani. A víz még ugyanaznap (13-án) előbb a belvárosi parterősítésen csapott keresztül, majd 

a váci nagytöltést szakította át. A Belváros, a Lipótváros és a Terézváros mélyebb részei víz 
alá kerültek. Másnap, 14-én reggel átszakadt a sároksári-gát is, s a jeges Duna behatolt a Fe
renc- és Józsefvárosba is.

Ez volt az az óra, amikor Gróman Horvát Istvánhoz rohant. A félrevert harangok zúgásá
ból Horvát már éjfél óta tudhatta, hogy baj van, de a veszély nagyságát aligha mérte fel, 
minthogy ablakából kitekintve, az egész piacteret (Engels tér) és az Országutat (Bajcsy-Zsilinsz- 

ky út) száraznak látta. A víz ti., miután a mélyen fekvő utcákat és tereket kitöltötte, csak 

lassan nyomult a magasabb részek felé. Horvát még kocsival tudott a Múzeumhoz hajtani. De 
itt láthatta, hogy a víz a Boráros tér felől félelmetesen hömpölyög a Kálvin tér felé. Utóbbi 
hamarosan víz alá került, ugyancsak az Üllői út és Baross utca torkolata, majd szemlátomást 
megteltek a Múzeum-kertet övező utcák is. Maga a kert, mivel teraszon fekszik, ekkor még 

szigetként emelkedett ki a vízből. Horvát István, amint áttekintette a helyzetet, sietve vissza
hajtatott a Lipótvárosba, felkereste gr. Cziráky Antal országbírót, József nádor helyettesét és 

Pollack Mihályt, az új múzeum építészét, s velük együtt ismét a Múzeumhoz kocsizott. Pollack 

az új fundamentumok védelmére semmit sem tehetett, mert a víz időközben alámosta a Múzeum 
kerítését, birtokába vette az egész belső udvart, s ellenállhatatlanul nyomult az alapozások fe
lé. A könyvtári és a múzeumi anyag, "az ország kincse" biztonságba helyezése érdekében célsze

rűnek látszott a földszinten elhelyezett gyűjteményeket a villa emeletére felhordatni. Cziráky 

országbíró erre nyomban parancsot is adott Horvátnak, de segítséget az általános zűrzavar köze
pette sem ő, sem Pollack építész nem nyújthatott. Minthogy pedig a Múzeum másik két tisztvi
selője (Sadler József és Frivaldszky Imre), illetőleg két napidíjasa (Rothkrepf Gábor és Ramisch 

Antal) az elárasztott városrészekből nem tudott a Múzeumhoz jutni, Horvátnak egyedül kellett 

megszerveznie a mentést.
Hogy emberéletben kár ne essék, Horvát először azt rendelte el, hogy a kertben külön álló 

lakóházacskákból a múzeumi szolgák családtagjaikat és holmijukat kiköltöztessék. Ez üdvös intéz

kedés volt, mert a szolgalakások csakhamar egymás után összeomlottak.
Ezután, kb. reggel 9 órakor a könyvtár és a természeti tár mentésére került sor, mint

hogy az alattuk lévő pincékbe a víj kezdett beömleni. Az érem- és a régiségtár pince nélküli 

épületrészben volt elhelyezve, kiköltöztetése tehát halasztást tűrt. A munkálatokhoz Horvát a 
Múzeum három szolgájával (Gróman Andrással, Cseronka Andrással és Dreher Istvánnal), vala

mint egy volt szolga özvegyével (Zimmermannnéval) látott hozzá. Horribilis feladat volt!
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A könyvek tízezreit, s a muzeális tárgyak ezreit kellett lehető gyorsasággal az emeletre felci
pelni, mert a víz szintje szünet nélkül, fenyegetően emelkedett. Bevonták a munkába a szolgák 
családtagjait, majd azt a 11 katonát is, akik a Múzeum rendes biztonsági őrszolgálatát látták 
el. 11 óra körül váratlanul további erősítés érkezett: újabb 12 katona, akik őrségváltásra voltak 
kirendelve. Horvát Istvánnak jutalom ígéretével sikerült az első katonacsoportot is visszatartani, 

s így most már viszonylag számottevő gárdával folytatódhatott a nehéz munka, amelynek során 

pánikhangulattal is meg kellett küzdeni.
A könyvtár mentése a kéziratokkal és ősnyomtatványokkal kezdődött, majd a hungarikumok- 

kal, meg a múzeumi irattárral folytatódott. Este 6 óráig szüntelen tartott a* munka. Ekkor 

azonban abba kellett hagyni. Az étlen-szomjan dolgozó emberek addigra teljesen kimerültek, s 
Horvát István aggódott, hogy a Múzeum körül felemelkedő víz miatt nem tud családjához jutni.

Alig ért azonban a könyvtárőr haza, Gróman András azzal a hírrel futott hozzá, hogy a 
víz már a Múzeum folyosójának küszöbén áll, s a földszinten visszamaradt, külföldi könyvanya
got fenyegeti. Horvát nem tért vissza, de elrendelte, hogy legalább a könyvállványok alsó pol
cain lévő könyveket próbálják még felhordani az emeletre. Gróman és családja, valamint özv. 
Zimmermanné végső erőfeszítéssel még ezt a feladatot is végrehajtották.

Éjszaka 11 órakor csónakon a Múzeumhoz érkezett Lónyay János, az árvízi kir. biztos, s 

miután az odahívatott szolgáktól értesült a könyvtár és természeti tár biztonságba helyezéséről, 
e tekintetben további intézkedéseket nem tett, - ellenben Sadler József és Frivaldszky Imre őrö
ket a lakásukról azonnal elhozatta, s velük az érem- és régiségtár zárait felnyittatva, a tár se
gédkönyvtárát, úgyszintén az érmek tárlóit magasra rakatta, s biztos helyre tétette Széchényi 
Ferenc olajfestésű, nagy portréját is. Végül megparancsolta, hogy Frivaldszky az éjszaka folya
mán a Múzeumban inspekciót tartson. •

A következő napon, március 15-én kulminált az ár: du. 4 óra tájt elérte a 9 métert, éjjel 
11 órakor pedig 9 m 29 cm-ig emelkedett. Valamivel később azonban a csepeli jégtorlasz a rá
nehezülő nyomás alatt elmozdult, s a dunameder szabaddá vált a lefolyás előtt Ezen a napon 
Pest városa egészen a Városligetig, a mai Keleti pályaudvar környékéig, a Ludoviceumig és a 
mai Közvágóhídig víz alatt állt. Az árból csak egyes szigetek (a mai Szabadság tér környéke, a 
József tér egy része, az Engels tér, Deák Ferenc tér, a Szerviták és Ferenciek tere) emelked
tek ki. A mai Bajcsy-ZsiIinszky utat csaknem 1 m-nyi, a Múzeum körutat pedig több, mint 1,5 
m-es víz borította. Horvát István ezen a napon már nem tudta a Múzeumot felkeresni.

A várva várt apadás március 16-án kezdődött. A víz szintje a nap folyamán lassan 8 m-ig 
szállt le, úgyhogy Horvát már de. 10 óra tájban eljutott a Múzeumhoz. Itt megnyugvással lát
hatta, hogy a katasztrófát sikerült elkerülni: a Széchényi Könyvtár anyagából csupán mintegy 10 

kötet ázott össze, a Diderot-féle, nagy francia Encyklopédia. Ez sem volt pótolhatatlan veszte
ség, mert az 11lyésházy-gyűjteményben megvolt a kiadvány másodpéldánya. Jelentéktelen volt a 

természettári és régiségtári károsodás is.
17-én a további (7 m-es szintig történt) apadás hatása alatt Horvát István a szorosan vett 

múzeumi törzsanyag mellett már kiterjeszthette figyelmét a Múzeum tulajdonát képező, de a 
Múzeum épületén kívül őrzött gyűjtemények biztonságba helyezésére is. Jankovich Miklóstól, a 
híres műgyűjtőtől 1836-ban az országgyűlés által megvásárolt kódexekről, könyvekről és régisé
gekről volt szó. Ezeket még a mai Kossuth Lajos utca és Petőfi Sándor u. sarkán állt Janko- 
vich-házban tárolták. Átvételük azért késett, mert a leltár még nem készült el. A háznak az 

árvíz által történt erőteljes megrongálása azonban a kincseknek késedelem nélküli elszállítását 
követelte. Horvát István tehát Frivaldszky múzeumi segédőrrel és a két múzeumi napidíjassal, 
valamint 24 katonával felvonult a Jankovich házhoz, és három nap alatt mindent összecsomagol- 
tatott, s letét gyanánt a vármegyeházára szállíttatott.
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Március 18-án, az áradás hatodik, utolsó napján Horvát Istvánnak már arra is volt ideje és 
nyugalma, hogy József nádor számára írásba foglalja a válságos napok'eseményeit. Ez az a je
lentés, amelyre fenti elbeszélésünk támaszkodott.

A nádor két nappal később (20-án) külön levélben mondott köszönetét Horvátnak és a Mú
zeum egész személyzetének hősies helytállásukért. Utóbb (24-én) pedig Horvát javaslatára a 

mentésben részt vett három múzeumi szolgának 100-100 ezüst forint jutalmat, tönkrement laká

suk helyett évi lakbért, a legderekasabban helytálló Gróman Andrásnak pedig ezen felül 60 forint 

évi személyi pótlékot is engedélyezett.
Epilógusként meg kell még említenünk, hogy - bármily nagy szerencsét jelentett is a nem

zeti gyűjtemények megmentése - a Múzeum és a Széchényi Könyvtár fejlődésében az árvíz mégis 
olyan nagy fennakadást okozott, amelynek káros következményeit alig lehet felmérni. A vesze

delem elvonulása után Pollack Mihály szakértői vizsgálata kiderítette, hogy a régi múzeumi épü
let annyira megrokkant, hogy feladatának ellátására többé nem alkalmas. Nem volt mit tenni: 

néhány héten belül össze kellett csomagolni mind a könyvtár, mind a másik két tár teljes anya

gát, s egy, a nádor által kijelölt raktárhelyre szállítani. Ez a hely a Ludoviceum volt. Itt 

feküdt ládákba zárva kerek tíz éven át a Múzeum és a Széchényi Könyvtár állománya, mígnem 
1847-ben az új Múzeum-palota felépült, és beköltözhetővé vált.

Berlász Jenő
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Ifjúsági fórum

BESZÁMOLÓ AZ OSZK KISZ ALAPSZERVEZET 1987/88-AS AKCIÓÉVÉRÖL

Újra eltelt egy év, számot kell adnunk sikereinkről, kudarcainkról.

Környezetünkben nagy politikai események történtek. Első helyen kell megemlíteni Mihail 
Gorbacsov főtitkár és Rónáid Reagan elnök találkozóját, amely ha teljes leszerelést nem is ered

ményezett, de fegyverzetcsökkentést igen. Reméljük, ezzel is közelebb kerülünk a mindannyiunk 

számára oly fontos világbékéhez.
Országunk életében is nagy változások zajlanak le, melynek sikerét a jövő fogja eldönteni. 

A változások még nagyobb terhet rónak az egész országra, de főleg az ifjúságra, melyet nagy 
türelemmel kell elviselnünk, jobbító szándékkal hozzáálInunk.

Ahhoz, hogy minél több fiatalt tudjunk magunk mellé állítani, eredményesebben kell meg

valósítani a szocialista demokráciát, mely napjainkban különös hangsúllyal bír. Ha a fiatalok a 

"mindenhez közöm van" lendületével vesznek részt közös céljaink megvalósításában, akkor ötlet- 
gazdagságukkal, gyorsaságukkal sokat lendíthetnek gazdasági, társadalmi gondjaink megoldásában.

Felélénkült az ideológiai problémák megoldásának kérdése. Az elmúlt évtizedekben kialakult 
szocializmus-képünk átértékelődik, s ezt az átrendeződést mindig hangos viták kísérik. A Szövet

ségnek, és így az OSZK KISZ alapszervezetének is fő feladata, hogy a felelősen politizáló, út

kereső fiatalok bennünk mindig biztos hátteret leljenek. Minden fiatalnak magának, de nem 
egyedül kell rálelnie arra az útra, amelyen haladva, azonosulni tud szocialista értékeinkkel, cél
jainkkal. Úgy érezzük, hogy a politikai intézményrendszer korszerűsítésében a KISZ-nek élen kell 

járnia, úgy is, mint a jövő politikus nemzedékének szervezete.

SZERVEZETI ÉLETÜNK

Az 1987/88-as mozgalmi év kezdetén KISZ alapszervezetünk létszáma 28 fő volt, jelenleg 

21 fő. Ebből 7 férfi, 14 nő. Kettős tagsággal 4 fő bír.
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Kor szerinti megoszlás:
1986 1987 1988

30 év felett 18 15 8
25-29 év között 10 5 4
20-24 év között 7 5 8
20 év alatt 5 3 1

KISZ tagjaink tagságának időtartama:
1986 1987 1988

20 év felett 3 4 5
10-19 év között 19 13 6
9 év alatt 18 11 10

Iskolai végzettség szerinti megoszlás:
1986 1987 1988

8 általános + szakmunkás - 2 3
érettségi 21 14 10
főiskola 10 9 3
egyetem 9 3 5

Taggyűléseket kéthavonta tartunk - de ha szükség van rá, akkor természetesen sűrűbben. 
A formális taggyűlések számát próbáljuk a lehető legkisebbre szorítani. A megjelenésekkel prob
lémáink vannak. Hiába vezettük be a távollétek okainak erősebb kontrollját, sajnos, ez sem ve
zetett eredményre. Ez mindenesetre propagandamunkánk javítására hívja fel a figyelmet. Persze 
nem lehet számításon kívül hagyni a társadalmi és környezeti hatásokat. Az országos tendencia - 

az érdektelenség - nálunk is érvényesül, mellyel egyre nehezebb körülmények között tudjuk a 

harcot felvenni.
Politikai tevékenységünk ebben az évben - megítélésünk szerint - nem volt elég eredmé

nyes. Sok volt a bizonytalanság, az értetlenség, nem kaptunk elég és időben történő útmutatást 

sem a KISZ kerületi Bizottságától, sem a felsőbb szintű szervektől.
Az év elején eredményesnek mondhattuk az INFO-klub beindítását Szente Ferenc főigaz

gató-helyettes vezetésével. Figyelmeztető jel, hogy egy ilyen jellegű, információs fórumon a 

középszintű vezetők is szép számmal vettek részt. Az alapszervezet a továbbiakban is szívesen 

vállalná egy olyan fórum működtetését, ahol az intézmény minden dolgozója hozzájuthatna az 
információs csatornákon esetleg elakadt hírekhez. Szeretnénk, ha az intézmény vezetőségétől 

ehhez segítséget kapnánk információkkal rendelkező előadó személyében.

KAPCSOLATUNK AZ OSZK MSZMP ALAPSZERVEZETÉVEL 
ÉS SZAKSZERVEZETI BIZOTTSÁGÁVAL

Az MSZMP OSZK alapszervezetének ifjúsági felelőse ez évben is Kastaly Beatrix volt. 

ö állandó meghívottunk a KISZ vezetőségi üléseken és taggyűléseken. Programjainkon is a lehe

tőségei szerint részt vesz. A KlSZ-titkár évente egyszer beszámól a párttagságnak a KISZ mun
kájáról, feladatairól, terveiről. A pártvezetőség 2-3 alkalommal hívja meg a KISZ-vezetőséget 

üléseire.
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A Szakszervezeti Bizottságban a SZÍT (Szakszervezeti Ifjúsági Tagozat) elnöke, Szelesi 
Rózsa képviseli az ifjúság érdekeit. Kapcsolatunkat pozitívnak értékelhetjük. Programjaink propa
gálásában nagyon sokat segítenek a szakszervezeti bizalmiak, anyagi támogatásban is részesülünk: 

kirándulásaink útiköltségét, a bál anyagi fedezetét is az SZB biztosította.

KISZ-TAGSÁGÉPÍTÖ ÉS PÁRTTAGNEVELö MUNKÁNK

A növekvő társadalmi feszültségek nehezítik tagságépítő és párttagajánló munkánkat. Ebben 
a helyzetben szervezetünknek politikai hitelt ad, ha a taglétszámunkat sikerül megtartani, és 
párttagnak is ajánlunk felkészült fiatalokat. Ma ez sokkal nagyobb erőfeszítéseket igényel, de 
ilyen irányú befolyásunkról nem mondhatunk le. Tevékenységünket tegyük emberközelibbé, min

den fiatal személyes munkájával járuljon hozzá a KISZ-építéshez, a párttagneveléshez.
1987-ben két tagunk kérte felvételét a KISZ alapszervezet ajánlásával az MSZMP OSZK 

alapszervezetébe: Dr. Szénási Péterné (Személyzeti osztály) és Szalai László (Biztonsági osztály).

Dr. Szénási Péterné tagfelvétele 1987. október 17-én megtörtént, Szalai László felvétele 

1988-ra csúszott át.
1988/89-es akcióévre több jelöltünk nincs, ezt az évet szeretnénk kihasználni párttagnevelő 

munkánk jobbítására.

ÉRDEKVÉDELEM

KISZ tagjaink számától függetlenül, felelősséggel tartozunk az intézmény minden, 35 éven 

aluli dolgozója érdekeinek védelméért, képviseletéért.
A KISZ titkár tagja a Főigazgatói Kollégiumnak, ahol minden - az intézmény életében fon

tos - kérdés napirendre kerül. Azok a kérdések azonban, ahol az érdekvédelem hangsúlyt kapna 
(bérkorrekció, kitüntetés, jutalmazás), szűkebb körben dőlnek el, amelynek a KISZ-titkár nem 

tagja. így nagyobb felelősség hárul a főosztályok érdekvédelmi felelőseire (régi rend szerint):

I. Főosztály
II. Főosztály
III. Főosztály 
Gazdasági Igazgatóság 
Főigazgatóság
KMK
Magyarságkutató Csoport

Papp Zsuzsanna 
Ábrahám Gyöngyike 
Szelesi Rózsa 
Szili Hajnalka 
Borsányi Zsuzsanna 
Dányi Éva 
Kondor Anita

Munkájukat messzemenően támogatni, segíteni kell. A szükséges információ azonban több
nyire késve jut el a KISZ vezetőséghez, és így az érdekvédelmi felelősök is késve értesülnek 

róla.
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KULTURÁLIS ÉLETÜNK

Újra nehéz helyzetbe kerültünk ezen a téren. Eddig egyetlen helyiség, amely a rendelkezé
sünkre állt (a klub), tanteremmé alakult át. így igazán nem alkalmas arra, hogy kötetlen prog

ramokat szervezzünk benne.
Ennek ellenére - mondhatjuk - a filmklub sikeresen működött. Az akcióévben nyolc filmet 

vetítettünk. A Filmtudományi Intézettel nem sikerült felvenni a kapcsolatot - erre ebben az év
ben újra kísérletet teszünk. Ennek ellenére próbálunk egyre színvonalasabb filmeket vetíteni az 

intézmény dolgozói részére. Szomorú tény azonban, hogy nagyon kevesen látogatják ezt a prog

ramunkat .
A propagandában nagy segítségünkre lenne, ha beindítanánk az OSZK Rádiót, melyre meg 

is kaptuk főigazgatónktól az írásos engedélyt. Sajnos, év közben eltávozott intézményünkből 

Gyulai Gergely, aki a technikai felelőse lett volna. Hosszas keresés után most sikerült csak 

megtalálnunk Máté Tóth Péter személyében azt a KISZ tagot, aki hozzáértéssel tudná vállalni a 

szerkesztői teendőket. (Előző munkahelyén öt évig vezette a stúdiót.) Ha sikerül biztosítani a 
technikai feltételeket (rádió, magnó, lemezjátszó), akkor hamarosan beindítható lesz az OSZK 

Rádió.
Ebben az évben is megszerveztük a történelem előkészítőt Kónyáné Csúcs Dalma vezetésé

vel. (Hetente egy alkalommal 6 fő részére, ebből 2 külső.) Az ilyen szakon felsőfokú oktatási 
intézménybe jelentkezők számához viszonyítva, nagyon kevés a hallgatók száma. Itt - úgy érez
zük -, nem a mi propagandánkban van a hiba.

Mivel intézményünkben beindult az Idegennyelvi Továbbképző Központ angol, illetve német 
nyelvtanfolyama, a KISZ-szervezet nem indított angol nyelvtanfolyamot. Ha a későbbiek során - 

a tanfolyamok befejezése után - a szinten tartás érdekében szükség lesz rá, a KISZ ezután is 
szívesen vállalja a védnökséget.

Ki kell emelni a Szovjet Kultúra és Tudomány Házához fűződő, jó kapcsolatunkat, amely 
főleg Zádoczky Irén jó munkájának köszönhető. Probléma azonban, hogy rendezvényeikre csak 
nagyon korlátozott számban kapunk meghívókat (3-4 db).

TÁRSADALMI MUNKÁNK - SPORT

Tavasszal havonta hirdettük meg társadalmi munkánkat a Nyúl-kertben. Az időjárás azonban 
nem fogadott kegyeibe, és minden alkalommal elmosott bennünket, ősszel már félelemmel gon

doltunk a záporok, zivatarok lehetőségére, így a Nyúl-kert az elmúlt évhez képest nem szépült. 

Ha a jövőben azonban sportolásra alkalmas helyet szeretnénk magunknak, itt megteremthető len
ne. A kondicionáló terem kialakításával kapcsolatos tervünk egyelőre meghiúsult, mert bebizo

nyosodott, hogy alkalmas terem az OSZK területén nincs. Az anyagi fedezet sincs meg egy 

ilyen terem berendezéséhez sem a KISZ-nél, sem az OSZK-nál. Sporttevékenységünk kimerül ab

ban, hogy évente 1-2 alkalommal kirándulást szervezünk Magyarország egy-két tájegységének 

megismerésére. Ez évben két alkalommal is sor került rá, melyre a növekvő árak mellett is 

mindig nagy az érdeklődés. Ezt a hagyományt az idén is szeretnénk folytatni, bár anyagi kere

tünk egyre szűkül.
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Március

Április

Május

Június

Szeptember

ESEMÉNYNAPTÁR 
1987/88-as akcióév

2. Titkári értekezlet (Szelesi - Borsányi)
7. Nőnapi bál (Szilágyi József)

12. Beszámoló taggyűlés - vezetőségválasztás (Szelesi - Borsányi)
15. Koszorúzás a Dísz téren (Borsányi - 5 fő)
16. Pártvezetőségi ülés - társadalmi munka jutalmazása (Szelesi - Borsányi)
19. Vezetőségi ülés (Borsányi)

21-22. Budavári Fesztivál
25. Titkári értekezlet (Borsányi)
27. Bizalmi Testület a (Szakszervezeti Ifjúsági Tagozat) SZÍT megalakulása 
30. Szervező titkári értekezlet (Ábrahám Gyöngyike)

2. Ünnepség. (Borsányi - Kondor) Info-klub (Szente F. - Borsányi)
3. Koszorúzás a Felszabadulás emlékműnél (Borsányi) Vezetőségi ülés 

(Borsányi)
3-5. f,Szocializmus a '80-as években". Táborozás Tatán (Szelesi - Borsányi)

9. Taggyűlés: Akcióprogram, párttagajánlás. (Borsányi - 
Kondor) - Filmvetítés: A lator (Zádoczky I.)

15. Instruktori értekezlet (Borsányi)
16. Eszperantó kiállítás megtekintése (Ábrahám)
27. Titkári értekezlet (Borsányi)
28. Gazdasági felelősök értekezlete (Pálinkás K.)

1. Felvonulás (Ábrahám - Borsányi - Kondor)
7. Info-klub (Szente F. - Borsányi)

8-10. Titkári tábor Balatonlellén (Borsányi)
11. Párttaggyűlés: KISZ beszámoló és akcióprogram ismertetés 

(Borsányi)
15. Vezetőségi ülés (Borsányi)
21. óvári Miklós, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, 

a KB titkára látogatása
25. SZKTH - Könyvtárosok napja (Zádoczky I.)
30. Gyereknap. (Kondor - Ábrahám, Kun László) Filmvetítés (Zádoczky I.)

4. Info-klub (Szente F. - Borsányi)
6. Kirándulás: Szilvásvárad - Szépasszony-völgye - Eger (Kondor)

10. Taggyűlés (Kondor - Borsányi) - Filmvetítés (Aranyoskám) (Zádoczky I.)

12-13. Kirándulás: Debrecen - Tokaj - Sárospatak (Kondor)
16. Vezetőségi ülés (Borsányi)
17. SZKTH - A 70 éves Izvesztyija a peresztrojkáért c. előadás (Zádoczky I.)
22. SZKTH - Beszélgetés Nyikolaj Zabelkin, a Fáklya képeslap 

főszerkesztőjével (Zádoczky I.)
29. SZKTH - Kiima Lászlóné Dr. Katona Erzsébet, az Európa Könyvkiadó 

főszerkesztőjének tájékoztatója (Zádoczky I.)
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Október

November

December

Január

Február

2-4. Titkári tábor Tatán (Borsányi)
7. Taggyűlés: Alkotó Ifjúság Pályázat - Névadó megbeszélése 

(Borsányi - Kondor)
9. SZKTH - Róbert Rozsgyesztvenszkij részvételével író-olvasó találkozó 

(Zádoczky I.)
12. Párttaggyűlés - Dr. Szénási Péterné tagfelvétele (Borsányi)
14. Titkári értekezlet (Borsányi - Kondor)
21. Vezetőségi ülés. (Borsányi) - Filmvetítés (Széplányok) (Zádoczky I.) 
27. Alkotó Ifjúság Pályázat I. kér. kiállítása.

Díjkiosztó ünnepség (Borsányi - Szili H.)
29. Névadó ünnepség. (Borsányi - Zádoczky I. - Szili H.)

Szabad pártnap a III. Főoszt. pártcsoportjának szervezésében 
(Kondor)

4. I. kér. ünnepség - Szelesi Rózsa KISZ KB Aranykoszorús 
KISZ jelvény kitüntetése

6. Ünnepség. (Kondor) - Koszorúzás (Kondor)
11. Filmvetítés. (Napló gyermekeimnek) (Zádoczky I.)

27-29. Dolgozói tábor Tata-Fényesfürdő (Kondor)

9. Titkári értekezlet. (Borsányi - Kondor)
Filmvetítés (Szerzetesek géppisztollyal) (Zádoczky I.)

10. Nyugdíjas találkozó (Szilágyi J. - Szelesi R.)
17. Titkári értekezlet (Borsányi - Kondor)
21. Mozgalmi Propaganda Centrum - Beck Tamás előadása (Borsányi)

7. Vezetőségi ülés (Borsányi)
20. Filmvetítés (Csók, Anyu!) (Zádoczky I.)
21. Titkári értekezlet (Borsányi - Kondor)

3. Gazdasági felelősök értekezlete (Pálinkás K.)
4. SZKTH - Alexander Biok irodalmi estje (Zádoczky I.)

10. Filmvetítés (Két választás Magyarországon) (Zádoczky I.)
11-14. Értelmiségi Fiatalok Tábora Tatán (Borsányi)

17. Beszámoló taggyűlés (Borsányi - Kondor)
19. BM KISZ alapszervezet látogatása az OSZK-ban 

(Szelesi - Kónyáné Csúcs - Szili)
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KÖNYVTÁRUNK
ÉLETÉRŐL

A SZAKSZERVEZET HÍREI

AZ SZB MUNKAVÉDELMI FELELŐSÉNEK BESZÁMOLÓJA 
AZ 1987. ÉVBEN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL

Az 1987. év igen sok munkát adott az SZB minden reszortfelelősének. így volt ez a Mun- 

kavédelmi ellenőrrel is. A munkámat nagymértékben segíti, hogyha az állami vezetésnek a mun
kavédelmi vezetője aktív. Az OSZK-ban gyakorlatilag az 1987-es évnek a felében nem volt mun
kavédelmi vezető. Mencsik Pál, ha egészséges és itt van, akkor nagymértékben megkönnyíti a 
társadalmi munkavédelmi ellenőrnek a munkáját is.

1. Üzemi balesetek 1987-ben, 1987. XII. 14-ig.

10 személy szenvedett balesetet, ebből

5 személy úti balesetet,
5 személy üzemi balesetet.

A balesetek jegyzőkönyvezése és kivizsgálása megtörtént. A kártérítési igényeket, kere
seti kieséseket a szabályoknak megfelelően rendeztük.

2. Gépek üzembe helyezése.
Az igényeknek megfelelően, a gépek üzembe helyezése megtörtént.

Kb. 15 gépet helyeztünk üzembe a szabályoknak megfelelően.

3. Fűtés.
a) A munkaszobák hőmérséklete nagyon sok esetben nem éri el az előírásokban megadott 

hőmérsékletet. Szinte évenkénti probléma. Az ősz folyamán is a főigazgató-helyettes 

segítségével sikerült nagyobb hőmérsékletet biztosítani.

b) A raktárakban pont az ellenkezője áll fenn, mint az a) pontban. Már szinte a beköltö
zés ideje óta 26-30 fok meleg van a raktárakban (főleg nyáron). Sürgetésünkre a gazda

sági igazgató jogos igényünk felülvizsgálatára 19 db hőmérőt és páramérőt helyeztetett 

el a raktárak különböző szintjein. 30 munkanapon át napi 3 alkalommal 8, 12 és 16 

órakor egy erre rendszeresített nyomtatványra méréseinket feljegyeztük. Az átlaghőmér
séklet 26 fok volt. A páratartalom sem megfelelő. Még ez ideig tudomásommal nem 

történt semmi intézkedés.
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4. A XIV. kér. Régifóti úti épületünk üzembe helyezésén is részt vettem a KÖJÁL külön 

kérésére. Ideiglenes használati engedélyt kaptunk az épületre. A jövő év folyamán a 
Fölöspéldány Központ raktárainak szellőzését kell megoldani. Tervezése folyamatban.

5. Az év folyamán több munkavédelmi szemlét tartottunk.
6. A Könyvtártudományi Szakkönyvtár munkaszobájában (801. sz.) lezuhant 1 db armatúra, 

súlya kb. 35 kg. A baleset 1987. IX. 24-én reggel történt, amikor a' szobában nem 
tartózkodott senki. 12 armatúrát megvizsgáltunk, és több armatúrának nem volt elég 

felfekvési felülete. Ezért az itt folyó munkálatokat ideiglenesen beszüntettük a munka
szobákban és a Szakkönyvtár olvasótermében. A hibákat kijavították, és mintegy 3 hétig 

húzódott az Olvasóterem újbóli használatba vétele. Az eseményeket jegyzőkönyvek rög

zítik.
7. Kudarcaink közé kell sorolnom, hogy a raktári osztálynál sem a takarítást, sem az É/1, 

személyes lift problémáját nem sikerült megoldani. (A lift egy éve nem üzemel.)
8. A Munkavédelmi Bizottság két tagjának: Korbulyné Marosán Ágnesnek és Galambosi 

Gábornak köszönöm a segítségüket, és a jövőben még többet fogok rájuk számítani.

Tatai András
SZB Munkavédelmi ellenőre
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JELENTÉS A TT 1987. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

Az esztendő során folyamatosan végezte munkáját a TT. Kovács Lászlóné elnök az év ele
jén lemondott tisztségéről. Teendőit továbbra is ellátta azonban, míg áprilisban llly Lászlónét 
kooptálta az SZB. Pócsi Árpádné, a nyugdíjas bizottság elnöke szintén lemondott. Utódját eddig 

még nem sikerült megtalálni. A bizottság azonban továbbra is eredményesen végzi munkáját.

Üdülés

Az önköltséges leányfalui és a bálátonszéplaki családos üdülés lehető
ségét, valamint az NDK-ban való pihenést biztosította az OSZK a dolgozóinak 
a szakszervezeti beutalók és a zirci kutatószobák mellett.

SZOT beutalók: szóló 2 fő
házaspár 8 fő 
családos 12 fő

22 fő

Külföldi üdülés: Szovjetunió 2 fő
NDK 3 család = 10 fő

Balatonszéplakon 19 munkatárs üdült családjával,
6 turnusban, jún. 12. - aug. 16. között.

Leányfalun 21 kolléga üdült családjával,
7 turnusban, jűn. 16. - aug. 30. között.

A leányfalui strandbérlet díját megtérítettük az ottani üdülőknek, összesen 
1550,- Ft-ot.

Zirc: 41 család = 183 fő.

Segélyezés
a rendelkezésre álló pénz felhasználása:
szakszervezeti segélykeret 
munkáltatói segélykeret 
érdekeltségi alap terhére

85.700,- Ft 
45.000,- Ft 
144.000,- Ft

elköltöttük 
elköltöttük 
maradt 800,- Ft.

Illy Lászlóné 
TT elnök
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