
LEVÉLSZEKRÉNY. 

Révész I m r e írja: „Ha az f 0 e l esik (à mint egy nému nému Magyar 
Rhytmus tarttya) hova lesznek az tagok? Az fo nélkül semmik, mind el her
vadnak azok. Hát én szegény fejem meggyek nagy Ür Isten, ki fejem nélkül 
vagyok; ezt mondhattya minden igaz özvegy." ALVINCI P É T E R : következik az 
Postillanak Második R é s z e . . . [Kassa] 1634. A „Szentháromság XVI. Vasár
napra tartozó Praedicatió"-ból. (319. 1.) Eddigi tudomásom szerint ez a legelső 
(és mindenesetre egyik legkorábbi) eset, amikor magyar egyházi író magyar 
(és úgylátszik, világi) költeményt idéz. Magánál Alvincinál is, ha nem csaló
dom, ebben az egy esetben fordul elő ilyen idézés. 

Révész Imre érdekes adata kapcsán fölvetjük azt a kérdést, hogy váj
jon Balassa Bálint világi énekeiből, a Radvánszky-kódexben fennmaradt 
„Balasi Bálintnak kölem — kölemféle szerelmes éneki" című versgyűjtemény
ből található-e valahol nyomtatott, vagy kézírásos idézet 1874 előtt (ekkor 
fedezte föl e kódexet Deák Farkas és Thaly Kálmán), a Vásárhelyi Énekes
könyvön kívül? 

Felv i lágos í tások . Az Országos Széchényi Könyvtár olvasótermének 
használatáról bárminemű felvilágosítást óhajt, forduljon a könyvtár hónapok 
óta eredménnyel működő reference-osztályához. A könyvtár kataló
gus termében szolgálatot teljesítő reference-tisztviselők nemcsak a könyvtár 
mikénti használatáról nyújtanak felvilágosítást, hanem a katalógusok kezelé
séről, a könyvtár anyagáról, sőt az olvasót érdeklő kérdések irodalmáról is. 
Ugyanitt nyerhet felvilágosítást a könyvtári anyagról szerezhető fényképmá
solatokról. A külföldi példák nyomán üzembe állított házi fényképészet nagy 
mértékben megkönnyíti a kutatók másoló munkáját. 1937-ben is több mint 
ezer fényképmásolatot rendeltek a könyvtárban őrzött anyagról az olvasók. 
A reference-szolgálat megszervezése máris jótékonyan érezteti hatását a közön
ség sikeresebb kiszolgálása terén. A reference-szolgálat telefonon is igénybe 
vehető, száma: 140—J97. 

Hír lapo lvasó , Kétségtelen, hogy a nagyalakú hírlapok olvasótermi 
kezelése az Országos Széchényi Könyvtárban, ahol viszonylag kis asztalfelület 
jut egy-egy olvasónak, sokszor kényelmetlen, annak is, aki azokat használja 
s azoknak is, akik a hírlapolvasó mellett ülnek. Indokolt esetekben újabban a 
reference-osztály vezetőjének javaslatára, a hírlaptár vezetője a nagyalakú és 
sok kötetet, valamint a ritka folyóiratokat igénylő olvasóknak alkalomról-
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alkalomra szóló engedélyt ad a decemberben berendezett hírlaptári kutató
helyiség használatára. Mivel ez a helyiség egyben a hírlaptár feldolgozó terme 
is, ezt a helyiséget egyszerre csak meghatározott s nem nagyszámú olvasó 
veheti igénybe. Ezért indokolt, hogy a helyiség használatát célzó kérések ese-
tenkint megismételtessenek. Mivel az ilyen kérések mindig a legnagyobb meg
értéssel kezeltetnek, reméljük, hogy egy lépéssel megint közelebb jutottunk a 
közönség minél kényelmesebb kiszolgálásához s az oly panaszok megszünteté
séhez, mint aminők az önéi is voltak. 

Vclősy Lipót könyvtárának olvasójegyén a következő figyelemreméltó 
intelmek olvashatók: A könyv kérése az olvasóhoz: 

i . Kérlek, ne nyúlj hozzám piszkos kézzel. Ne olvass, ha szerencsétlen
ségedre ragályos betegségben szenvedsz. Nagyon sajnállak, de ilyenkor hagyj 
magamra! 2. Ne nyálazd meg ujjadat, ha lapozol! Ha köhögsz, vagy trüsz-
szentesz, fordulj el tőlem! 3. Ne olvass evés közben! A kenyérmorzsák és zsír-
foltok elrutítanak. S ha szivarozol társaságomban, a hamut ne ejtsd rám! 
4. Ne tégy ki esőnek, hónak! Egyáltalán óvj a nedvességtől, — de a portól és 
a moly tói is — és különösen az egerektől! j . Gyertyához, lámpához, egyál
talán tűzhöz közel ne tarts! Ez vesztemet okozhatja. 6. Ne hajtsd be lapjaimat, 
vagy ezek csücskét, ha félbehagyod az olvasást! 

Használd ehelyett ezt a figyelmeztetést! 
7. Jegyzetet ne írj lapjaimra; szavakat, sorokat alá ne húzz, mert ezzel 

csak rongálsz! 8. Ne adj játékszerül kis gyermek kezébe, mert ez tönkre tesz! 
9. Se az ablak kitámasztásához, se a szék vagy asztal alátámasztásához ne 
használj! 10. Olvasás után tégy vissza rendes helyemre, de sohase állíts ferdén 
a polcra! 

Hajnóczy Iván írja: A MKSz. f. é. 1. számához közlöm: 1. A leg
kisebb nyomtatványok közt leírt Karacs-féle Miatyánk stb-t közli Ecsedi 
István: Karács F. élete (Debrecen, 1912), 94. lapján. — 2. Horváth Endre 
cikkéhez: Zavira György könyvjegyzéke megvan a kecskeméti görög egyház 
könyvtárában. 


