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A 30 éves évfordulóval kapcsolatos cikk
sorozatunk keretében részleteket közlünk 
Dr. Goriupp Alisz 1946-ban megjelent be
számolójából.
/Az Országos Széchényi Könyvtár Nyomtat
ványtóra a háború utolsó évében és az 
ostrom után* - Magyar Könyvszemle. 1946* 
111-115. 1./
Fontos adatai a közölt visszaemlékezések 
hiteles kiegészítői. Ezért tartotta a 
szerkesztőség hasznosnak a beszámoló 
felelevenítését•

AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR NYOMTATVÁNYTÁRA 
A HÁBORÚ UTOLSÓ ÉVÉBEN ÉS AZ OSTROM UTÁN

A légitámadások valószínűségének megnövekedésével 1944 tavaszán az Országos 
Széchényi Könyvtár, - igy annak gerincét kitevő Nyomtatványtár anyagának jelen
tős része a Nemzeti Muzeum Tanácsának határozata alapján a Könyvtár védettebb 
földszinti helyiségeibe helyeztetett át. A költözés végrehajtása után a helyisé
gek ablakait homokzsákokkal torlaszolták el.

Az áthelyezett könyvek mennyisége az Osztály anyagának mintegy ötödét tette 
ki és a kővetkező anyagot ölelte fel: Levetettek az összes hungarica szakok, vá
logatott értékesebb anyag egyéb szakokból és Könyvtárunk numerus currens szerint 
felállított részeiből, a fontosabb, nehezen kiegészíthető sorozatok, a JUSTH-, 
KISFALUDY-, KOSSUTH- és MADÁCH-könyvtár anyaga, az editiones rariores csoportja 
s végül a fontosabb kézikönyvek biztosítására az olvasótermi segédkönyvtár egész 
terjedelmében. - Bár mindezek után még nagyon sok értékes anyagunk maradt raktá
rainkban a rendelkezésre álló földszinti helyiségek férőhelye több anyag befoga
dására - a Könyvtár egyéb osztályai elsőrendűen fontos anyagának elhelyezése 
mellett - nem volt képes.

Minthogy azonban az osztály kellő mennyiségű üres polccal nem rendelkezett, 
a vasterem anyagának egy részét át kellett költöztetni a fabutorzatu termekbe, 
így az Osztály biztonsága helyezett anyagán kivül, még jelentős könyvtömeget 
kellett megmozgatnunk. Az Osztály öt hivatali szobájának bútorzata a raktárter
meidben nyert elhelyezést, a feldolgozatlan anyaggal együtt. Ugyanitt helyezke
dett el az Osztály személyzetének nagy része rendszeres munkára kevéssé alkalmas 
körülmények között. Az Osztály megmaradt két földszinti szobájában ugyancsak 
féltendő katalógusainkat zsúfoltuk a személyzet kisebb részével.

Feldolgozó munkáról néhány hónapig úgy sem lehetett szó. A költöztetés, 
az anyag rendezése és felállítása 1944 március 20-ától augusztus elejéig tar
tott. Később már csak kevés agyagot vittünk le közvetlenül az ostrom előtt a 
pincébe.

Az augusztusban megindult feldolgozó munkát sikerült azután, ha csökkentett 
menetben is decemberig fenntartani. A Könyvtár, igy a Nyomtatvány tár helyiségei
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január elsején váltak használhatatlanná. Az épület környékének bombázása követ
keztében újév napjának delére kitépett ajt<5- és ablakfóliák, betört ablakok, 
légryomástól feldúlt Íróasztalok képe tárult a benntartózkodék szemei elé* Ja
nuár 6-ának estéjén belövés érte az Osztály egyik földszinti szobáját, melyben a 
Hirlaptár anyaga volt elhelyezve* Ekkor derült ki, hogy milyen hasznos szolgála
tot tesz a homokzsáktorlasz* Nemcsak hogy a szobában elhelyezett anyag teljes 
egészében sértetlenül maradt, de épek maradtak az ablak tengelyében álló szek
rény üvegajtói is. E belövés tanúsága arra indította az épületben tartózkodó 
személyzetet, hogy a homokzsáktorlasz nélküli szobában elhelyzett uj helyrajzi 
katalógust, valamint a régi numerus currens helyrajzi naplóit - a könyvtári 
ügymenet legfontosabb dokumentumait - egyik homokzsáktorlasszal ellátott szobá
ba vigye át. Bár az Osztály területe - raktári és földszinti helyiségei egya
ránt - több belövést nem kaptak, ez az intézkedés véletlenül nagyon is szüksé
gesnek bizonyult. Az ostrom folyamán ugyanis három hivatalos helyiségünk vagy 
egy hétre istállóvá alakult és az állvány polcai, melyen uj helyrajzi katalógu
sunk állott, kiborultak a lóalomba, •*• és mintegy 150 könyv ... használha
tatlanná piszkolódott* Szerencsére nagyobb értékű vagy nehezen pótolható könyv 
nem volt köztük*

A helyreállítási munkálatok már január végén megindultak* A Könyvtár Pesten 
tartózkodó tisztviselői a harcok elcsendesedése után azonnal jelentkeztek és 
sorravéve a helyiségeket a romeltakarítás munkájához láttak. A helyiségekben va
kolat, üvegcserép, szekrényekből és íróasztalokból kiszórt könyv, katalóguslap, 
ablakon ót berepült repeszdarab, göröngy össze-vissza borította a padlót. A rak
tárakban még a légnyomástól és a rázkódástól ledőlt könyvsorok tömege hevert a 
legnagyobb rendetlenségben, úgyhogy a szemlélőben az a kérdés ébredt fel, lesz-e 
még ebből a siralmas könyvhalmazból valaha könyvtár? A legszomorubb látványt az 
Osztály területén az istállónak használt helyiségek nyújtották, ahol a könyvek 
és katalóguscédulák az alom szalmájába és piszkába keveredtek. A katalógusre
konstrukció munkájának könnyitéséra az alomból nemcsak a könyveket és könyvtöre
dékeket szedtük ki, hanem a katalóguscédulákat is, hogy a romeltakaritás után 
rendezve támpontul szolgáljanak a szükséges pótlásokhoz* •••

A romeltakarítás befejeztével április közepén megkezdhettük könyvanyagunk 
visszaszállítását. A munkát a könyvtár tisztviselő karának nagy része és időről- 
időre altisztjeink végezték* •••
Október elejére sikerült a Nyomtatványtár egész megbolygatott rendjét helyreál
lítani, sőt a szükségessé vált anyagótcsoportositásokat végrehajtani* A vissza- 
költöztetést nagyon megkönnyítette, hogy a földszinten elhelyezett anyagunk egy 
jelentéktelen résztől eltekintve teljes rendben állott, a stabil állványzaton a 
rázkódás következtében semmi rendetlenség nem keletkezett* Az ablakok homokzsák 
torlasza pedig a légnyomás és repeszdarabok kártevéseitől megvédte a mögötte el
helyezett könyveket.
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.... A normális munkamenet visszaállítása 1946 tavaszára volt elérhető közel 
másféléves megszakítás után.

D. <jr. Szemző Piroska az OSzK tudományos munkatársa azok közé tartozott, 
akik 1945 januárjában, Pest felszabadulása után azonnal szolgálatra jelentkez
tek a Könyvtárban. Visszaemlékezésének kortörténeti érdekességü része, az akkori 
"kötelespéldányok" megszerzésénék leírása - de egyúttal Illés Bélé írói és em
beri magatartásának, a Nemzeti Könyvtárral való kapcsolatának hiteles ábrázolása 
is*

Bár januárban mér könyvtári munkában "álltam", igazi könyvtári munkára még 
nem kerülhetett sor* Még kötelespéldányokat sem hozhatott a posta és mégis tör
tént valami*••

Egyik napon, dátumszerűen már nem tudnám megnondani melyiken, valaki - mint 
mondotta - igen komoly ajándékot adott nekem, egy uj hírlapot, az Uj Szó-t* Hát 
már itt tartunk, már van működő nyomdánk, sőt megindult az újságírás is! Olyan 
ujjászületésfélét éreztem* Azután tüzetesen megnéztem az újság közelebbi ada
tait, az Athenaeum nyomdája állította elő; de kik lehetnek a szerkesztőségben, 
hiszen a lap a Vörös Hadsereg lapja* S vájjon tudnak-e azok a kötelespéldánybe- 
szolgáltatás kötelezettségéről, kapunk-e a Nemzeti Könyvtár részére ebből a lap
ból, mely krónikása gyászos történelmi napjainknak és újjászületésünknek egya
ránt!?

Hirtelen elhatározás fogamzott meg bennem: elmegyek a szerkesztőségbe és 
felhívom a figyelműket nemzeti könyvtárunk hirlaptárára, a kötelespélcánybeszol
gáltatásra. És nekiindultam azon a havazásnak indult, februári koradélelőttön 
gyalog a hó- és jégdombok között botladozva, kiégett falak, lelógó vastraverzek, 
meztelen, megüszkösödött mestergerendák árnyékában* Bekötött fejemet a nyakamba 
húztam, mert a hidegtől és kalandos vállalkozástól egyformán borzongtam. Hiszen 
az ostromolt városkép egy csöppet sem volt barátságos a terhes hófelhőktől sö
tétszürke fényben és nekem az Erzsébet kőrútig — úgy tetszett — kilométereket 
kell megtennem.

Egy jő órai gyaloglás után feltűnik az Athenaeum épülete; már a kapuban 
Közlöm egy portásféle emberrel, hogy mijáratban vagyok. Minden további nélkül 
eligazít a szerkesztőségbe. Bámultam, hogy milyen könnyen felengedtek* Benyi
tottam: többen ültek egy teremszerü szobában* Egy szőke nő emelkedett fel az 
egyik asztal mellől* Bemutatkozás után a hölgy: Wagner Anna — kiről később meg
tudtam, hogy egyik legjobb munkatársa az Uj Szónak - bevezetett a főszerkesztő
höz, egy szovjet őrnagyhoz* Mint egy hatalmas szálfa - gondoltam - ahogy rápil
lantottam* Már mondta ia a nevét: Illés Béla - ahogy bemutatkoztam* A fogadás 
légköre oiyan szívélyes volt, hogy elrogódottság nélkül előadhattam jövetelem 
célját. "Hát akkor menjünk le a nyomdába" - mondotta.

Utunk alatt kedvesen informált az Uj Szó-ról, hogy a lap eredetileg Magyar 
Újság címen indult 1944 szeptember 26-án Lembergben és az 1945. február 2-án
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megjelent szám Tette fel először az Uj Sző nevet* A beszélgetés során azt is 
megtudtam, hogy a nyomdászok nagyrészt még az óvóhelyen laknak, a szerkesztés 
megindulásakor a nyomda még jéghideg volt; a.gép- és szedőtermek magukon viselik 
a szörnyű ostrom nyomait, a várost még lövik. Az éhségtől meggyötört, a szenve
désektől megtört nyomdászmunkásság azonban üzembe helyezte az épségben maradt 
gépeket, előkerült a papirkészletből is valami és kifutnak az Athenaeum rotáci
ósából az Uj Szó példányai.*. .

A nyomdában az arra illetékessel közli Illés Béla rendelkezését: ezentúl az 
Uj Szóból, de minden nyomdatermékből az Országos Széchényi Könyvtár részére meg 
kell őrizni és átadni a köteles példányokat* Mindjárt én is nagycsonté újságot 
kapok, majd visszamenve a szerkesztőségbe megkapom a Magyar Újságnak még rendel
kezésre álló példányait* S mindehhez sok kedves szót, könyvtárról, hirlaptárról, 
könyvekről, sajtóról, irodalomról*.• Nagyon nagy dolog volt ez akkor: kultúra a 
halál árnyékában* Pedig akkor még nem tudtam ki ülés Béla, hiszen jelentős mü
veit: Ég a Tisza, Kárpáti rapszódia, Honfoglalás — csak jóval későbben olvastam* 
Akkor nem is sejtettem, hogy olyan magyar íróval állok szemben, aki a Nyugat 
égisze alatt indult el, Jókain és Mikszáthon nevelődött; csak azt láttam, hogy 
neki is szívügye a nemzeti könyvtár, és minthogy tökéletesen beszélt magyarul, 
egy percig sem csodálkoztam, hogy a szovjet őrnagy nem rejti véka alá érzelmeit. 
Itt kell megemlítenem azt is, hogy Szabadság cimü napilapunk kötelespéldányait 
is az ő közbenjáró rendelkezése kapcsán kapta meg azonnal és hiánytalanul az Or
szágos Széchényi Könyvtár.
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Könyvtárunk Vezetői Tanácsa junius 12-i ülésén dr. Németh Mária tudományos 
titkár előterjesztésében a "Tudománynp w1Tltefl ée kia<frá°vi tevékenység az Orszá
gos Széchényi Könyvtárban" c* témát tárgyalta meg. A rendkívül gazdag dokumen
tum-anyagra épült referátum az OSZK állományából és alapfunkcióiból kiindulva 
határozta meg a könyvtár helyét és feladatait a magyar tudományos óletben9 majd 
a tudományos és kiadvónyi tevékenység gyakorlati feladataival foglalkozott, köz
tük olyan fontos és sokakat érdeklő kérdéssel, mint a kutatónapok rendszere. A 
referátumot az OSZK 15 éves A960-1975/ kiadvónyi tevékenységének elemzése 
egészítette ki.

A könyvtár vezetősége az előterjesztéssel, az abban kifejezésre jutott 
szemlélettel alapjában egyetértett, s azt olyan elvi alapvetésként értékelte, 
amely a további konkrét tervezés meghatározója lehet.

Ennek értelmében az Országos Széchényi Könyvtárban az intézmény tudományos 
jellegéből következően, a tudományos színvonal emelése érdekében:

a/ szükséges a könyvtári munka és a könyvtár szolgáltatásai színvona
lának emelése. Ez elsősorban munkatervi feladat;

b/ szükséges a nemzeti könyvtári funkcióból és gyűjtőkörből következő 
tudományos tevékenység folytatása, támogatása és fejlesztése;

c/ szükséges a könyvtártani kutatások színvonalának emelése, a kuta
tási-fejlesztési tevékenység összekapcsolása.

A könyvtár vezetősége megbízta dr. Németh Mária tudományos titkárt, hogy az 
illetékesek bevonásável vizsgálja meg a fentiekből következő konkrét feladatokat 
és mind a közeli, mind a távlati feladatokra még az év folyamán tegyen javasla
tot.

Állást foglalt a könyvtár vezetősége amellett, hogy a kutatónapi rendszert 
eddigi formájában továbbra is fenn kell tartani, a jelenleginél szigorúbb ellen
őrzés mellett. A hozott határozatok leszögezték azt is, hogy az előterjesztésben 
foglaltakból le kell vonni a káderhelvzetre vonatkozó következtetést, és szemé
lyi-fejlesztési tervünkben a tudományos szint emelését a megfelelő hangsúllyal 
kell érvényesíteni.

A továbbiakban dr. Ferenczv Endréné, az I. főosztály vezetője terjesztette 
elő beszámolóját a Katalogizáló Osztály rekonstrukciós és rekatalogizáló munká
jának helyzetéről.

Mint ismeretes, a könyvek katalógushálózatának rekonstrukciós munkái az 
1962. évi kollégiumi határozat értelmében a betűrendes szolgálati katalógus
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rekonstrukciójával kezdődtek* A munka végzésére az osztály keretében 1964-tól 
külön rekonstrukciós csoport alakult* E csoport 11 év alatt másfélmilliós nagy
ságrendű uj katalógust állitott fel; a katalógus szerkezete, címleírásainak 
formái és tartalmi megoldásai a korszerű követelményeknek és a könyvtári munka 
szükségleteinek ma már minden tekintetben megfelelnek.

Az olvasói betűrendes katalógusban az 1965-ben megindított munka - a szol
gálati katalógustól eltérően - a katalógus szerkezetét lényegesen nem módosítot
ta, csupán a szolgálati betűrendes katalógus rekonstrukciós javításainak átveze
tését, valamint a prominens magyar szerzők írói oeuvre-jének összegyűjtését és 
kiemelését tűzte ki célul. Ez lényegében a címleírások rendszerének korrekció
ját, a bibliográfiailag helyes formák kialakítását, a néwariánsok összehozásán 
jelentette.

A sorozatikatalógusban a rekonstrukciós munka 1969-ben indult. E rekons
trukció célkitűzése - a sorozati beretmegjelölés cimleirási formáinak javítása 
mellett — a gyűjtőkörét tekintve legproblematikusabb, heterogén összetételű so
rozati katalógus tiszta profiljának kialakítása, valamint az uj sorozati főla
pok elkészítése. Ez a munka még nem fejeződött be. Hasonlóképpen folyamatban 
van a nem folvóirat.iellegű időszaki kiadványok nyilvántartásának rekonstrukció
ja, amely 1970-ben indult.

Könyvtárunk u*n. müncheni rendszerben feldolgozott állományának - mintegy* 
100.000 kötetnek - rendszeres, tervszerű rekatalogizálása 1961-ben, a szolgála
ti betűrendes katalógus rekonstrukciójának tervezésekor, abbamaradt* 1975* máso
dik felében a munka újra elkezdődött, de az eredetileg tervezett ütem nem tart
ható.

A Vezetői Tanács dr. Ferenczv Endréné főosztályvezető beszámolóját tudomá- 
sulvette és úgy határozott, hogy az 1976-os munkaterv összeállításánál a rekata- 
logizálásra - a rendeltezésre álló kapacitástól függően - minél nagyobb erőket 
kell fordítani.

a Vezetői Tanács julius U-i ülésének napirendjén dr. Pa.ikossv Qyörgy fő
osztályvezető "A központi Olvasószolgálat helyzete az mvnnók-frai való 
tok szempontjából" c* előterjesztése szerepelt.

Az előterjesztés elöljáróban megállapította, hogy
"Költözködésünk elmaradása, raktáraink fokozódó decentralizálódása, a köz

ponti épületben fokozódó helyhiány a legérzékenyebben a központi olvasószolgá
latot sújtja és szükségképpen befolyásolja szolgáltatásainkat minőségileg is, 
mennyiségileg is."

A továbbiakban az előterjesztés — céljának megfelelően — a negatívumok fel
sorakoztatásával arra törekedett, hogy a neuralgikus pontok számbavételével azok 
megjavítását, vagy legalábbis tüneti kezelését meg lehessen kezdeni. Az alap
helyzet javulására ugyanis - a jelenlegi elhelyezésben - nincs lehetőség.

"Az olvasószolgálat helyzetének egymásbafutó alapvonalai az alábbiakban 
összegezhetők:

- Minden olvasói kategóriában kevés a férőhely;
— Raktáraink zsúfoltak és az állománynak jelenleg 40, de tovább nö

vekvő százaléka van külső raktárban;
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- Kevés egyrészt az olvasószolgálati-technikai, másrészt a raktári-ki
szolgáló személyzet, nagy a fluktuáció, az utánpótlás késik vggy meghiúsul, a 
begyakorlás lehetősége csökken;

- ennek következtében zavarossá válik a helyi kiszolgálási stilus: 
egyrészt eljárási bizonytalanságok adódnak, másrészt fokozódik az állományi bi
zonytalanság, az elosztások száma nő, a kiszolgálás késik* A külső szállítások 
a hibaforrásokat megsokszorozzák és olvasó és könyvtáros közé idegen elemeket 
/pl. a jármüellátást/ lopnak be;

- A központi olvasószolgálat elhelyezése orvosolhatatlanul defunkcio- 
nális, felszerelése elavult, műszaki állapota gyenge és hiányos, karbantartása 
csak zökkenőkkel és alacsony szintvonalon biztosított, tisztántartása elégtelen;

- A munkahelyi zsúfoltság egyrészt a szolgálat feltételeit zavarja, 
másrészt lehetetlenné teszi az intenzív munkát."

A Vezetői Tanács az élőterjésztéssel kapcsolatban a következőképpen foglalt 
állást:

1. / Általábai egyetért az előterjesztésben foglalt értékeléssel és az
zal a megállapítással, hogy a könyvtár mai helyzetében az olvasószolgálat vi
szonyai alapvetően nem javithatók meg.

2. / Rendkívül fontosnak tartja, hogy a tudományos kutatók látogatási 
arányának csökkenése megállítható és könyvtári ellátásuk mai kedvezőtlen helyze
tünkben is fejleszthető legyen. Mivel ezek a célok csak az egyéb olvasók számára 
nyújtott szolgáltatások korlátozása árán érhetők el, az érdekelt vezetők vizs
gálják meg a lehetséges korlátozások formáit és kihatásait.

3*/ Csökkenteni kell az Olvasószolgálatban a technikai könyvtárosi 
személyzet fluktuációját, biztosítani az olvasói ügyintézés következetességét, 
javítani a jelenleg alacsony színvonalú begyakorlottságot. Ennek érdekében: fo
kozott figyelmet kell fordítani a nyilvános szolgálati utánpótlás igényeinek, 
mielőbb be kell fejezni a tervbe vett átfogó nyilvános szolgálati szabályzat ki
dolgozását, és meg kell szervezni az olvasó— és tájékoztató szolgálat technikai- 
könyvtárosi szanélyzetének, illetve tájékoztató szanélyzeti utánpótlásának a 
belső helyi képzését, illetve továbbképzését.

4*/ A Gazdasági Hivatal a költségvetési lehetőségek határai közt ter
vezze meg a nyilvános szolgálati helyiségek műszaki állapotának hatásos megjaví
tását /többek közt a szellőzés és a szükségvilágítás megoldásával/, tegyen intéz
kedéseket a karbantartás és tisztántartás fokozására.

5*/ Határozott intézkedéseket kell tenni egyrészt a raktári állomány 
biztonságának fokozására, másrészt a kölcsönzési szabályok szigorúbb megtartása 
érdekében*

6./ Továbbra is kezdeményezni kell a közvélemény időről-időre való tá
jékoztatását fokozódó nehézségeinkről.

összeállította: SOMKUn GABRIELLA
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NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINK

Munkatársaink külföldön

A szocialista országok könyvtáraival fennálló személycsere keretében 197? 
első felében külföldön voltak:

CSEHSZLOVÁKIA

HOLL BÉLA az RMNy-c söpört tudományos munkatársa január 6-tól február 2-ig 
28 napot töltött hivatalos kiküldetésben a Pozsonyi Egyetemi Eöpnrtárban* Tanul' 
raányutjának célja az 1801 előtti hazai nyomtatványok bibliográfiájával kapcsola
tos kutatás volt.

dr. BERCZELI KÁROUCNÉ, a Színháztörténeti Tár vezetője a tavaly megkezdett 
színháztörténeti vonatkozású kutatómunka folytatása céljából a Pozsonyi Egyetemi 
Könyvtárban 14 napot töltött május 19-től junius 2-ig*

SOLTÉSZ ZOLTÁNNÉ dr«. az RNIT osztályvezetője április 28-tól május 8-ig 10 
napig a prágai Állami Könyvtár vendége volt, anonym-antiqua anyag azonosítása 
céljából.

dr. TOC GYÖRGYNÉ. a Qyarapitási Osztály osztályvezet óhelyettese julius 7-16 
között 10 napot töltött Prágában az Állami Könyvtár vendégeként* Ottléte alatt a 
könyvtár gyarapítási munkáját tanulmányozta*

dr* VEKERDI JÓZSEF* a Nemzetközi Csereszolgálat vezetője Martinba utazott p 
Katica Slovenskához 6 napos kiküldetésbe, május 12-18-ig* A Matica Slovenskán 
kivül meglátogatta Kassa és Rozsnyó könyvtárait is* Kiküldetésének célja az OSzK 
cserekapcsolatainak bővitése volt a magyarlakta területeken.

JUGOSZLÁVIA

Belgrádban a Nemzeti Könyvtárban 11 napot töltött hivatalos kiküldetésben 
dr* BORSA GEDEON tudományos főmunkatárs január 6—16—ig* Kiküldetésének célja az 
1801 előtti hazai nyomtatványok bibliográfiájával kapcsolatos kutatómunka volt.

HKKVAY kKttEIICy az RMNy—csoport tudományos munkatársa 10 napot Zágrábban, a 
Nemzeti és Egyetemi Könyvtárban, /máj. 13-23-ig/, majd további tiz napot Belg
rádban, a Nemzeti Könyvtárban töltött /május 23-jun.6-ig/ az 1801 előtti hazai 
nyomtatványok bibliográfiájával kapcsolatos kutatások céljából.
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VAVRINECZ VERONIKA, a Zeneműtár tudomány oe munkatársa ápr. 14-24-ig a zág- 
rábi Nemzeti ás Egyetemi Könyvtár vendége volt 10 napig* Utjának célja hungarika- 
kutatás volt a zenei vonatkozású dokumentumok terén*

^fiMKTrrr A|írrtrt.t.a f az Igazgatási Osztály vezetője az újvidéki Uatica Srpska 
vendége volt 7 napig, máj* 26-jun. 2-ig* Útja során tárgyalásokat folytatott a 
két könyvtár közötti kapcsolatok különböző formáiról*

borsa GEDEON, tudományos főmunkatárs kutatásokat végzett a XVIII* szá
zadi magyarországi nyomtatványok felkutatása céljából a Vajdaság területén, az 
újvidéki Uatica Srpska vendégeként máj* 26-jun* 9* között*

pro? rÁTM/tN. a Gyarapítási Osztály tud* főmunkatársa jun* 2-12* között 10 
napot Zágrábban töltött* A zágrábi Nemzeti és Egyetemi Könyvtárban hungarika ku
tatásokat folytatott.

MŰMET DEMOKRATIKUS KÓZIÁBSASÁO

ZSIGMONDI ÁRPÁmÉ. a (gyarapítási Osztály tudományos munkatársa a Deutsche 
Bücherei vendége volt Lipcsében ápr* 7-13 között* Kiküldetésének oélja a perio
dika beszerzési és feldolgozási kérdések tanulmányozása volt*

BA.CZONI IAMÁSNÉ. osztályvezetőhelyettes és BÁNÁTI ISTVÁNNÉ. főkönyvtáros a 
Katalogizáló Osztály munkatársai ápr. 22-27 között 7 napig a Deutsche Bücherei 
vendégei voltak* Lipcsei ütjük során a nemzeti bibliográfia gépesítési kérdéseit, 
valamint az uj cimle Írási szabvány alkalmazását tanulmányozták*

TTET.EnsjÉNYI GÁBOR, a Gyarapítási Osztály tudományos főmunkatársa máj* 5- 
9* között a Deutsche Staatsbibliothek vendégeként 4 napot töltött Berlinben, a 
szakreferensi rendszer szervezetének és munkamenetének megismerése céljából.

N. RÁCZ ARANKA főosztályvezető és TAMÁS rÜTiat osztályvezető junius 9—13 kö
zött 5 napig a berlini Deutsche Staatsbibliothek—bán a könyvtárközi kölcsönzés 
rendszerét tanulmányozták.

SZOVJETUNIÓ

ÓVÁRI SÁNDOR főosztályvezető és dr* TEKERD! JÓZSEF, a Nemzetközi Csereszol
gálat vezetője máj. 26-jun. 2-ig a Lenin Könyvtár vendégeként 6 napot töltöttek 
Moszkvában, óvári Sándor a reprográfiai kérdéseket és a hirlap-restaurálást ta
nulmányozta, Vekerdi József a Lenin Könyvtár cseremunkáját, munkaszervezetét 
tanulmányozta*
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ír/FlróLTCSEtüSK KÍVÜLI EGYÉB KIUTAZÁSOK

dr* KECSKEMÉTI ISTVÁN, a Zeneműtár vezetője 1975• jen. 20-24-ig Rómában 
szakértői feladatokat látott el a Kulturális Minisztérium által megvásárolt, ed
dig ismeretlen Liszt Ferenc dokumentumok minősítése tárgyában*

NAGY LÁSZLÓf a RMNy-csöpört munkatársa, az Országos Ösztöndij Tanács enge
délyével 3 hőnapig olaszországi tanulmányúton volt* Utjának célja magyar vonat
kozású középkori kéziratok felkutatása volt*

HAVAS KATALIN, a Könyvtártudományi és Mőd szertani Központ főkönyvtárosa, 
FARAGÓ LÁSZLÓI IÉ. a Nemzetközi Csere szolgálat tudományos munkatársa, KARAKAS PÉ
TERRÉ. a Gyarapítási Osztály munkatársa máj* 12-től az Országos Ösztöndij Tanáét, 
engedélyével a párizsi Magyar Intézet könyvtárának rendezése céljából 2 hónapot 
Párizsban töltöttek.

ANTÓNIA ZSUZSA, a KFKK munkatársa a Magyar Könyvtárosok Egyesületének ösz
töndijával júniusban egy hónapot Lengyelországban töltött* Utjának célja a köz
ponti katalógusok munkájának tanulmányozása és lengyel nyelvtanulás volt.

dr. HAVASI ZOLTÁN főigazgatóhelyettes julius 8-án a szófiai Nemzeti Könyv
tárban megnyitotta a magyar könyvtárügyet bemutató kiállítást, amelyet FELEJTET 
TIPOR irányításával a Könyvtártudományi és Módszertani Központ rendezett. A kiál
lításnak mind a szakkörökben, mind a szélesebb közvélemény előtt nagy sikere 
volt, megemlékezett róla a sajtó, a rádió és a televízió is.

dr. BORSA GEDEON tud* főmunkatárs júliusban az Országos Ösztöndíjtanács en
gedélyével két hónapra az NSzK-ba utazott. Tanulmányutjának célja 1801 előtti 
magyar vonatkozású nyomtatványok felkutatása és a XVI. századi nyomtatványok 
feldolgozási módszerének tanulmányozása*

NEMZETKÖZI KDNgtBSSZUSOKPN VALÓ RÉSZVÉTEL

A KGST tagországok Nemzetközi Tudományos és Műszaki Információs Rendszere 
keretében a következő konferenciák kerültek megrendezésre, amelyen az OSzK kép
viselői is résztvettek:

Az Időszaki Kiadványok Automatizált Regisztrációs Szolgálata /ÍKARSz/ szak
értői értekezletén február 3-10 között Moszkvában dr. SEBESTTÉN GÉZA h. fői
gazgató és SZILVÁSSY ZOLTÁNNÉ osztályvezető vettek részt.

A rendszer koordinációs értekezletén március 10_16-ig Moszkvában 
dr. SEBESTIÉN GÉZA h. főigazgató, FÜGEDI FÉTERNÉ főosztályvezető és LENGHET- 
ISTVANNÉ tudományos munkatárs vettek részt.
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A Társadalomtudományi Információs Rendszer létrehozása tárgyában tartott 
mtmtp szakértői értekezletén Szófiában máj* 26-29 között a Kulturális Miniszté
rium delegációjával résztvett (iatdací mtkLÓSNÉ főkönyvtáros, az Igazgatási Osz
tály munkatársa.

BGYlfa SZAKMAI NEMZETKÖZI KONFERENCIÁK

Április 20-26 között Varsóban szakértői értekezlet került megrendezésre a 
szocialista országok nemzeti könyvtárai képviselőinek részvételével, a nemzeti 
bibliográfia kérdéseiről* Az ülésen FOGÉUL ■fÜTcihUÉ főosztályvezető referátummal 
vett részt.

rtr»T KECSKEMÉTI ISTVÁN, a Zeneműtár vezetője május 28-31 között Bécsben 
magyar-osztrák-csehszlovák munkaülésszakon vett részt, ahol a RISM-munkák kere
tében folyó kutatások összehangolásáról és kölcsönös információ-cseréről volt 
sző.

VENDÉGEINK

A Deutsche Bücherei munkatársai közül május 22-29 között 7-7 napra fogad
tuk Joachim PAMMHAIN-t. a Deutsche Bücherei Térképtárának vezetőjét, valamint 
Gisela GLÖUKNEK-tf a Deutsche Bücherei Olvasószolgálata Kölcsönzési csoportjá
nak vezetőjét. Joachim Dammhain május 27-én diaképekkel illusztrált előadást 
tartott a KMK előadótermében "Egy régi szép város, Meissen" címmel.

Vlasta DVORÁCKDVA-tf a prágai Állami Könyvtár Könyvtártudományi és Módszer
tani Osztályának munkatársát márc.3—9-ig fogadtuk. Utazásának célja a könyvtár- 
tudományi és módszertani munkák tanulmányozása és a falusi könyvtárak munkájának 
a megismerése volt.

Denuaa VYOVÁLKDVÁ-t. a prágai Állami Könyvtár munkatársát junius 16-22 kö
zött fogadtuk. Vendégünk a magyarországi könyvtári épületeket és berendezéseket 
tanulmányozta.

Lothar GILLNER és Peter THÜRINGER. a berlini Deutsche Staatsbibliothek mun
katársai junius 20—26 között voltak vendégeink. Könyvtárunkban és még más buda
pesti könyvtárakban a gépesitési és a reprográfia kérdéseit tanulmányozták.

Boris BANARY. a martini Matica Slovenska munkatársa julius 1-14 között Ze
neműtárunkban végzett kutatásokat.

Maria KTPSOVA és Tatiana VANOOVA. a pozsonyi Egyetemi Könyvtár munkatársai 
julius 14-28 között voltak vendégeink. Könyvtárunkban gyűjtőmunkát folytattak a 
szlovák retrospektiv nemzeti bibliográfiához.

Összeállította: GAZDAG MIKLŐSNÉ
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KITÜNTETÉSEK

A Kulturális miniszter "Augusztus 20" alkalmából az alábbi kitüntetéseket ado
mányozta könyvtárunk dolgozóinak:

SZOCIALISTA KULTÚRÁÉRT

Dr.BORSA Gedeon 
DELI Györgyná Dr.HERNÁDI Dénes 
KENDE Ferike 
KESZELY Olivér Dr .KOMJÁTHY Miklósné 
KDZOCSA Ildikó SZABÓ Ervin 
SZŰCS Jenóné 
Dr.TARR Lászlóné

KIVÁLÓ DOLGOZÓ

ALFÖLDI Jenó 
BALASSA Jenóné 
BARSIN József FORDÁN Lajosné 
KISS Györgyné 
KCJCZMOG Lajosné 
MALOMSOKY János MOLNÁR Béla 
SZÁRAZ György 
SZŐKE Józaefné

MINISZTERI DICSÉRET

BÁNÁTI Ferencné 
Dr.HIRKÁS Endre 
DARABOS Pálné 
DEUTSCH Béláné DÖMÖTÖR Lajosné 
ECSEDI Judit GABÁNYI Gézáné 
GÁBRI lászlóné 
GRINEUSZ Ferencné 
INDALI György ISPÁNKI Ferenc 
JENEI Annq 
NAGY László 
PATAKI lászlóné RÁKÓCZI Csabáné 
SEIMECZI Ferencné SZÉP Sándorné 
SZERDAI Tiborné SZŐTS Endréné
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MUNKÁNKRÓL
KÉRDÉSEINKRŐL

TERVEINK, FELADATAINK, fROHLÉMÁINK. . •

Engedjék meg, hogy e cikken keresztül mint uj munkatárs mutatkozzam be a 
Széchényi Könyvtár dolgozóinak. Közel egy éve vagyok a Sokszorosító üzem vezető
je, 8 most máris egy uj feladat elé állitott az OSZK Híradó szerkesztőbizottsága: 
számoljak be terveinkről, problémáinkról.

Igen hosszú időt töltöttem - részben nyomdai munkával, részben mint propa
gandista a Kultúra Külkereskedelmi Vállalatnál. A Könyvtár feladatai, kulturális 
szempontjai és nem utolsó sorban ténykedései tehát nem ismeretlenek előttem, igy 
már most - az az érzésem - nyugodtan kijelenthetem, teljesen "itthon" vagyok, a 
általában mint az az ember, aki szereti otthonát, igyekszik szebbé tenni azt, 
a megengedett keretek között.

Örömömre szolgált idejövetelemkor, hogy nagyon kellemes, készséges és szor
galmas kollektíva várt, akikkel nagyon jó dolgozni. A jobb és szebb munka érde
kében készek fejlődni, szívesen tanulnak. Az üzem gépparkja elég jó, sok fela
datnak eleget tudunk tenni, mégis egyik legnagyobb fájdalmamról kell itt beszél
nem. ügy érzem — esetenként - félkarú emberként vagyunk kénytelenek dolgozni. 
Arról van szó, hogy mig az üzem nyomási, kötészeti feladatoknak - a jelenlegi 
felszereléssel - meg tud felelni, addig a legfontosabb feladatra: az előkészí
tési munkákra az üzem nincs felkészülve. Olyan ez, mintha a házépítésnél a be
tonozási alapokat kihagynák, s a szépen felépített ház a későbbiek során vizes, 
foltos, gyenge lesz. A kellő alapozás hiánya rányomja munkánk kivitelére a 
"nagyon gyenge" bélyeget.

Nincs az üzemben egyetlen — a sokszorosítási feladatoknak megfelelő — film- 
szalagos Írógép /a cimszedő gépről nem is beszélve!/, de létszám sincs hozzá. A 
könyvtár számtalan osztályán végeznek előkészítési munkát - kellő hozzáértés 
nélkül. Amig az előkészítés nem lesz a sokszorosító üzem munkájának szerves ré
sze, addig lényeges javulás nem várható. Munkatársaink az adott körülmények kö
zött mindent elkövetnek a minőség javítása érdekében, de ezt a meg nem felelően 
előkészített anyag sokszor lehetetlenné teszi. Siralmas állapotban érkeznek tel
jesen elfogadhatatlan kéziratok, s ezekről kell a sokszorosítást végeznünk. Hiá
ba készítik el újra azokat — a legnagyobb jóindulattal — a szakértelem és a kel
lő felszerelés hiánya miatt, azok nem felelnek meg még a legninimálisabb köve
telményeknek sem.
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Az időszakos kiadványok minősági változására — remélhetően a közeli ével>* 
ben számíthatunk* A Magyar Nemzeti Bibliográfia ás a Folyóiratok Repertóriumának 
számítógépéé előkászitási terve ás a feldolgozott anyagok fányszedéssel készülő 
kézirata igen nagy változást idéz majd elő a nyomdai /bocsánat! osak sokszorosí
tási/ munkában* De ezen túlmenően a kutatók igy gyorsabban értesülhetnek majd a 
Magyarországon vagy külföldön megjelent könyveiből, folyóiratokról* Nem lehet 
közömbös számunkra, hogy kiadványaink milyen kivitelben publikálják a magyar 
könyvtermés és a folyóiratok bibliográfiáit, a nemzeti gyűjtemény leírásait*

A fényszedési lehetőségek uj feladatokat rónak a műszaki előkészítésre, 
melynek megszervezését és bevezetését meg kell terveznünk* Nem lehet egyhelyben 
topognunk, vagy egyoldalúan fejlődni, csak komplex műszaki tervek és a létszám- 
kérdés rendezése oldhatják meg a problémáinkat, teszik lehetővé feladataink tel
jesítését* A műszaki előkészítés a jövőben megoldhat majd terveinkben eddig nem 
szereplő célokat is, mint például a reprint anyagok elkészítése Aönyvek után
nyomása lefotózás utján/* Ez nemcsak a belföldi könyvtárak állományának gyarapo
dását szolgálná, hanem esetleg külföldi üzletet is jelenthet - nem utolsó sorban 
devizát*

Ezek álmok - egyelőre - de nem megvalósíthatatlan álmok. Mi a sokszorosító 
üzem dolgozói - készen állunk ennek teljesítésére* Az álmok realizálása a többi 
osztállyal karöltve közös feladat, az eredmény öregbíthetné a Széchényi Könyvtár 
hírnevét*

ROSTA LAJOSNÉ

A RESTAURÁLÓ LABORATÓRIUM

Intézetünk restauráló műhelyeiben folyó munka a könyvtárosok számára kevés
sé ismert terület• Ez elsősorban azért van igy, mert a könyvtár funkciói között 
az állományvédelem eléggé speciális helyet foglal el* Másrészt e műhelyek elhe
lyezésük folytán távol esnek az OSZK központjától, igy még a munkánk iránt ér
deklődő kollégák is ritkán vetődnek el hozzánk*

Nem szeretnénk azonban, ha a könyvtári állományvédelmet ellátó osztályok, 
részlegek tevékenysége - hacsak részben is - fehér foltot jelentenének más osz
tályok dolgozói számára* Ezért tartjuk különösen szükségesnek,1 hogy a Híradóban 
- a szakmai részletekbe menő teljességre törekvés igény® nélkül — ismertessük 
munkánkat, beszéljünk problémáinkról. Bemutatkozásunkkal és a jövőben magunkról 
gyakoribb híradásokkal szeretnénk jobban bekapcsolódni Intézetünk vérkeringésébe. 
A következőkben a Guszev utcai Restauráló Laboratórium tevékenységéről lesz szó* 

A laboratórium önálló szervezeti egységként 12 éve működik. /Ezt megelőzően 
a könyvkötészettel közös vezetés alatt állott./ Feladata a különgyüjtemérdek 
anyagának restaurálása, a könyvtár egész állományára vonatkozó könyvhigiéniai 
feladatok ellátása, valamint vidéki müemLékkönyvtáraink gyűjteményeinek gondo
zása. 1974-ben ez a feladatkör a Kulturális Minisztérium Könyvtári Osztályának
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rendelkezése folytén bővült; a Restauráld Laboratórium két uj státuszt kapott 
az egyházi könyvtárak muzeális értékeinek restaurálása céljára* Jelenleg két 
restaurátor teljes munkaidejében foglalkozik ezzel a munkával. /Mivel azonban 
az ily módon restaurált kötetek száma is kevés a szükséglethez képest, a Mi
nisztérium évente rendszeresen anyagi támogatást nyújt az egyházaknak, amely 
összegeket állományvédelmi munkálatokra fordíthatnak. A gyűjtemények ezirányu 
igényeit - lehetőségeink szerint - szerződéses munkában igyekszünk /legalább 
részben/ kielégíteni./

A műhely feladata továbbá - szervezett iskolarendszerben történő oktatás 
hiányában - a restaurátor utánpótlásról való gondoskodás, a gyakornokok okta
tása. A Könyvkötészet ipari tanulói is itt tanulják meg a bőrboritásu könyvek 
kötési eljárásait.

A Restauráld Laboratórium feladatai a restaurálandó dokumentumok megjele
nési formája és alapanyagaik sokfélesége következtében igen sokrétűek. Bár az 
ide érkező anyag zöme kézirat /kötetes kézirat, papir ill. pergamen kódex, le
vél/ és nyomtaxvártv. /ősnyomtatvány, RMK, antikva^ restaurálunk zenei kézirator 
kát és nyomtatványokat, szinlapokat, térképeket, atlaszokat, plakátokat, rit
kábban pergamen okleveleket és metszeteket is. Az Írást ill. nyomtatást hordozó 
anyagok, a kötésboritók és tartozékaik igen nagy változatosságot mutatnak; pa
pir, pergamen, bőr, fa, fém, textil stb. Munkánk során célunk elsősorban a kul
túrtörténeti és tudományos értéket jelenxő szöveg megmentése és konzerválása, 
használhatóvá tétele a kutató, olvasó számára; ez a feladat természetesen egyút
tal azt is jelenti, hogy a hordozóanyagot is konzerválni kell, és ugyancsak nem 
elhanyagolható a gyakran művészettörténeti, értéket képviselő kötéstáblák restau
rálása is.

A konzerválási. restaurálási módszereket minden egyes dokumentumnál úgy 
kell megválasztani, hogy azok ne veszélyeztessék a szöveg épségét, a bőrboritás 
művészi diszitéseit, a fémveretek gyakran szépen cizellált mintázatát. Ha lehet
séges, a kötések fatábláit is megtartjuk, restauráljuk és visszahelyezzük a 
könyvtestre. Csak abban az esetben nem használjuk fel azokat, ha súlyos rovar- 
fertőzés következtében a bőrboritás lebontása után szétporladnak.

Elsőrendű fontosságú szempont a fertőzöttség /penészgomba, rovarok/ meg
szüntetése, az egyéb romboló folyamatok /pl. savasodás/ megállítása, majd a do
kumentum újra használhatóvá tétele, annak minél tökéletesebb helyreállitása ut
óján. Ha mód van rá, az eredeti kötési technikát alkalmazzuk, annak érdekében, 
hogy a dokumentum eredeti megjelenési formáján minél kevesebbet változtassunk. 
Pl. a szétesett könyvet, ha bordára volt fűzve, az eredeti beosztás szerint 
szintén bordára fűzzük fel, az oromszegést, - ha rekonstruálhaxó - eredeti módon 
készítjük el, a fatáblákat korabeli eljárás szerint erősítjük a könyvtesthez 
stb. A restaurálás menetét megfelelően dokumentálni kell; minden muzeális érté
kű dokumentum kötéséről, ha szükséges a könyvtestről is, restaurálás előtt és 
után fényképfelvételek készülnek, a munkamenetet, a felhasznált vegyszerekkel 
és egyéb anyagokkal együtt, a restaurálási fejlap rögziti. Részben azért szük
séges ez, hogy a jövő restaurátora tudja majd, milyen anyagokkal dolgoztunk, 
részben azért, mert az eredeti bekötési mód, a technikai részletek sok esetben
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fontosak lehetnek a kutató számára pl* a dokumentum korának, keletkezési helyé
nek megállapítása szempontjából* Gyakran a szétfejtett kötéstáblákból eddig is
meretlen, értékes kézirat- és nyomtatványtöredékek kerülnek elő. Az ilyen vá
ratlan meglepetések még színesebbé, érdekesebbé teszik munkánkat* A legutóbbi 
években igy került elő például a kalocsai érseki könyvtár egyik ősnyomtatványá
nak táblájából öt db* pergamencsik, amelyekről összeállításuk után a kutató 
megállapította: a XIII* századi német verses szöveg olyan eposz töredékeit 
őrizte meg, amely eddig csak egy hatvan soros, 1870 körül Zürichben, ugyancsak 
egy ősnyomtatvány táblájában talált töredékből volt ismeretes. Az azonosítás 
során az is kiderült, hogy a kalocsai pergamencslkokat ugyanabból a kódexből 
vágták ki, mint amelyikből a zürichi töredékek is származnak* Az egyik kalocsai 
pergamencsik megnevezte magát a szerzőt is - neve addig nem volt egyértelműen 
megállapítható - Ulrich von Türheim, a mü pedig a Clig^s*-eposz* 1971-ben, 
ugyancsak egy ősnyomtatvány táblájából — azóta több hiradás szólt az esetről - 
húsz latin nyelvű egyházi kórusmü került elő, amely lelet bebizonyítja a több— 
szólamuság létezését a középkori Magyarországon. Ugyanilyen jelentős, hogy az 
egyik kottalapon magyar, német, lengyel és cseh nyelven föl jegyzett húsvéti 
népéneket is találtak a tudósok. A magyar nyelvemléknek minősülő - XIV. század
ban keletkezett - néhány sor középkori magyar nyelvű líránk bizonyítéka.

E kis kitérő után beszélnünk kell gondjainkról is.
A különgyüjtemények hatalmas mennyiségű restaurálásra váró anyaga — a műem

léki könyvtárak évről-évre ki nem elégített, restaurálással kapcsolatos igényei
vel megnövelve — szükségessé tenné a restaurátorok számának emelését, a restau-. 
ráló műhely berendezésének, felszerelésének fejlesztését, modernizálását. A már 
12 éve, a beköltözéskor is szűknek bizoryult egyetlen helyiség, amelyben még a 
kéziraktári készletet is el kellett helyezni, minden további fejlesztésre alkal
matlan* A helyiség alatti pincében elhelyezett fertőtlenítő berendezés a salét- 
romos falak és többszöri csőrepedés, beázás következtében évek óta használhatat
lan* A munka- és egészségügyi körülmények a követelményeknek nem felelnék meg,
A helyzetet csak súlyosbít ja, hogy — változaxlan helyviszonyok mellett - két 
újabb munkahelyet kellett létesíteni ez egyházi gyűjtemények anyagának restaurá
lására* Másik, de nem elhanyqgolható szempont: műhelyünket elég gyakran keresik 
fel külföldi restaurátorok, műhelyvezetők, kutatók. Mindannyiszor szégyenkeznünk 
kell: a zsúfolt műhelyben egyetlen vendéget sem tudunk a beszélgetéshez kényel
mesen leültetni, nem beszélve a gyakorlati bemutatás nehézségeiről*

A technika szüntelen fejlődése a mi szakmánkban is sok uj lehetőséget kí
nál; uj, magasabb hatásfokú, jobb eredményt nyújtó eljárások születnek, még 
egyes módszerek bizonyos mértékű gépesítésére /pl. papiröntő eljárás, laminálás/ 
is mód nyílik. A külföldön már nem is ujdonságszámba menő eljárások közül csak 
azokat tudjuk alkalmazni, amelyek nem helyigényesebbek, mint az eddig alkalma
zottak* Az ilyenek közül példaképpen megemlíthető az un* Regnál S. 1* restaurá
lási Ül* konzerválási módszer /cseh licenc/, amelyet második éve jó eredménnyel 
alkalmaz a Restauráló Laboratórium meggyengült archív papíranyag erősítésére. Az 
eljárás legfőbb előnye, hogy a szükséges fertőtlenítés és savtalonitás is az 
erősítéssel egy lépésben történik. A fehérítés, tisztítás- mosás biztonságos el
végzését a Regnál S. 1. jelentős mértékben elősegíti.
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Az elmondottak után érthető mádon nagyon várjuk a vári beköltözést, mivel 
jelenleg úgy látszik, helyviszonyainkbál adódé problémáink előbb nem oldódnak 
meg*

A két éve uj otthont kapott hirlaprestauráló műhely modern gápei és műsze
rei - lamináxor, fűthető, automata prés, elektromos ph mérő stb. - azonban ad
dig is segitséget nyújtanak számunkra, bár a két műhely’ közötti távolság kissé 
nehézkessé teszi az együttműködést. Különösen a laminátorgép üzemszerűen megin
duló munkája lesz majd nagy segitség számunkra is* E korszerű eljárással - a 
hirlapanyag restaurálásán kivül - az eddigi hagyományos módszereknél gyorsabban 
végezhetjük el a plakátok, szinlapok, térképek és egyéb, laminálásra alkalmas, 
avagy arra rászorult anyag konzerválását.

A két műhely kollektívája az önképzés illetve a külföldi szakirodalom fel
dolgozása terén is egyre eredményesebben támogatja egymást.

B. EOZOCSA ILDIKÓ

A HIRLAB-ÁLLOltóNlTVÉDEMI ÜZEM

/Az OSZK Híradó 1975/7-8. számának Nogce te insum rovatában megjelent "Hírlapok 
javítása és restaurálása" c. cikk a mikrofilmezéshez kapcsolódó munkafolyamatok
ról számolt be. Ezért a jelen írás a mikrofilmezést kiszolgáló tevékenységről 
csak az összefüggések felvázolásához szükséges mértékben szól, részletesebben az azon kívüli munkákról, vagyis a hírlapok restaurálásáról és kötéséről./

I* A Hírlap-állományvédelmi Üzem kialakulása

Az üzemet jelenleg alkotó két csoport — a Hirlapkötészet és a Hirlapjavitó- 
és restauráló csoport - különböző szervezeti keretekből került egy helyre és egy
séges vezetés alá. 1972 végéig a Könyvkötészet foglalkozott a hir lapok kötésével 
is, először kevésbé, majd jobban elkülönítve, személyek és munkatér vonatkozásá
ban egyaránt. Már 2—5 évvel a Guszev utcából való elköltözés előtt kialakult a 
hirlapkötő részleg, amely munkáját a nagy földszinti helyiségben, a szükséges mó
don felépített munkafolyamatban és a hírlapok jellegének megfelelő normákkal vé
gezte. A csoport 1972 decemberében költözött be a Rosenberg-házaspár utcai uj 
műhelybe, ahol az adottságok igen kedvezőek a legracionálisabb, szalagszerü mun
kához. A hírlapok állapota szükségessé tette, hogy mikrofilmre vételük megindí
tásával egyidőben működésbe lépjen a hirlapjavitó csoport. Kezdetben a Hir laptár
hoz, majd jelenlegi III./ főosztályhoz — azon belül a Restauráló Laboratórium
hoz - tartozott és a Díszteremben dolgozott. Itt még nem volt lehetőségünk arra, 
hogy a hírlapok restaurálásával a gyakorlatban foglalkozzunk, de elméleti téren 
megkezdtük a felkészülést. A csoport 1975 augusztusában foglalta el első valódi 
műhelyét a Rosenberg-házaspár utcában. Ettől az időponttól a Hirlapkötészet és 
Hirlapjavitó csoport egy szervezeti egységgé vált* Feladataink bővültek, meg 
kellett teremteni a hirlaprestaurálás elméleti és gyakorlati feltételeit.
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II.

A továbbiakban a végzett munka jellegének megfelelően ismertetjük a eső— 
port tevékenységét. Az elkülönülés azonban nem teljes, az egyes fő munkaterüle
tek között vannak érintkezési pontok, éppen ezek felismerése tette célszerűvé 
valamennyi, a hirlapóllományvédeleinmel foglalkozó egység összevonását. A bemu
tatás sorrendje önkényes, de mégis a folyamatok célszerű egymásutánját tükrözi.

1. Hírlapok javítása

A hírlapok mikrofilmre vétel előtt hosszabb előkészítési fázison mennek 
át. A Hirlapelőkészitő csoport /I. főosztály/ könyvtári-bibliográfiai szempont
ból felülvizsgál minden hirlapoldalt, felderíti, megszerzi és elvégzi a kiegé
szítéseket más könyvtárak megfelelő hirlapanyagából, és elkészíti az un. előzé
ket, amely az évfolyammal kapcsolatban minden tájékoztató adatot tartalmaz. E 
laponkénti átvizsgálás közben megjelölik azokat a helyeket, melyeknél az olvas
hatóságot rontó, vagy a lap épségét veszélyeztető sérülés, gyűrődés, folt ta
lálható. Felhívják a figyelmet, ha a kötet egészét vagy nagyobb részletét érin
tő beavatkozásra van szükség /pl. a kötés szoros volta miatt nem alkalmas a 
fényképezésre, lapcserék fordulnak elő stb./. Az üy módon előkészített kötetek 
kerülnek át a hírlap javító csoporthoz, amelynek munkatársai a károsulásnak meg
felelően eljárnak annak érdekében, hogy a szöveg olvashatósága maximálisan jó 
legyen. Ezek a beavatkozások a papír anyagában általában nem okoznak mélyreható 
/kémiai/ változásokat, egyszerű, gyors javításnak lehet tekinteni őket /szaka
dások megragasztása, foltok leáztatása, gyűrődések kisimítása, lapcserék meg
szüntetése, szoros kötés szétszedése/.

Könyvtárunk hirlapállományának állapotát elsősorban a hírlapok nyomtatásá
ra a múlt század 80-as éveitől kezdődően használt nagy facsiszolattartalmu pa- 
pir-alapanyag határozza meg. A facsiszolattartalmu /70-80 %-ban/ újságnyomó pa
pír az alapanyagok és a gyártási folyamat jellegéből eleve adódóan nem alkalmas 
az évtizedekre /évszázadokra?/ szóló raktározásra és használatra. A légköri té
nyezők /a levegőt szennyező ipari melléktermékek, hő, nedvesség ill. annak hiá
nya, fény/ és a használattal járó mechanikai igénybevétel az amúgy is igen gyen
ge, rostszerkezettel — tehát szilárditó erővel - csak kismértékben rendelkező 
papíranyagra nézve fokozott veszélyt jelent. A facsiszolat fogalma azt jelenti, 
hogy a fából a cellulóz mellől nem távolították el a legveszedelmesebb kinérőa- 
nyagot, a lignint, s ez beépül a papírba. A lignin szerves vegyületek együtte
se, amelyekhez savas jellegű csoportok kapcsolódhatnak. Ezek a légköri hatások
ra szerves savakká alakulnak, és megkezdik roncsoló tevékenységüket, direkt 
vagy indirekt módon, pl. más lebomlási folyamatokat gyorsítva. A hírlapok álla
potát tekintve az alapanyag, a gyártási folyamat és a légköri tényezők együt
tes, alapvetően befolyásoló hatása mellett jelentkezik egy másik, szelektáló 
körülmény: az anyag bekötött vagy kötés nélküli volta. Általánosságban elmond
ható, hogy azok a hírlapok, amelyeket a könyvtárba kerülés után hamarosan bekö
töttek, sokkal inkább használható állapotban vannak, mint azok, amelyek még ma
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ia - esetleg 50-60 év múltán — két kemény lap között, spárgával átkötve várnak 
sorsukra. A kötés alapvető védelmet nyújt a kémiai és mechanikai hatásokkal 
szemben, s amely lapok e védelemben nem részesültek, azoknál gyakran találko
zunk a szinte teljes pusztulással, amely az egyszeri lapozást is lehetetlenné 
teheti*

E rövid elméleti kitérőre azért volt szükség, hqgy megvilágítsuk: a hírla
pok mikrofilmezés előtti javítása nem mindig a legegyszerűbb módszereket jelen
ti* Ma már - miután a "könnyebb eseteket" filmre vették — egyre gyakrabban ke
rülnek kezünkbe olyan lapok, amelyeket csak úgy tudunk használhatóvá tenni, ha 
anyagukban hozunk létre változást, azaz restauráljuk őket* Tehát a mikrofilme
zés előtti javítás és a hirlaprestaurálás /amely elvileg a hírlapok meghatáro
zott, szükebb körére terjed ki/ érintkezik; az előbbit neogi lehet minden esetben 
megoldani, csak ha az utóbbinak módszereit is alkalmazzuk* Ezekről a módszerek
ről az alábbiakban lesz sző.

A mikrofilmezés előtti javitás évente 3300-4000 kötetet, ezekből kb* 4000C 
lapot érint* A javításoknak kb* harmada "súlyosabb ügy", a többi fajtára fordí
tott időnek többszörösét igényli.

2. Hírlapok restaurálása és konzerválása

A már emlitett mikrofilmezési szükséglet mellett a hirlapok bizonyos köré
nek eredeti formában való használhatóságát biztosítandó, könyvtárunkban néhány 
éve napirendre került a hirlapok restaurálásának és konzerválásának kérdése. A 
hagyományosnak mondható könyvrestaurálás módszereinek, a világszerte alkalma
zott uj eljárásoknak és jelen lehetőségeinknek figyelembe vételével alakítottuk 
ki azokat a feltételeket, amelyek között a hirlaprestaurálást kísérleti, majd 
Üzemszerű módon végezni lehet* Ezen feltételek a megfelelő nagyságú helyet, 
felszerelést és szakképzett ill. továbbképzett munkatársakat jelentették és je
lentik*

Bár a Rosenberg-házaspár utcai műhelyünkben sem az okoz gondot, hogy túl 
sok helyünk volna, az adottságok célszerű és rugalmas kihasználásával, a mnniráTr 
koordinálásával a helykérdés megoldható* Felszereltségünk hazai és nemzetközi 
összehasonlításban is megállja helyét, bár még kisebb kiegészítésekre, módosí
tásokra szorul* Három kényelmes, megfelelő nagyságú, melegvízzel ellátott ázta
tó medence, szivópapirok szárítására szolgáló, meleg levegő befujással működő 
szárítófülke, elszívó vegyifülke, vízfürdő /kémiai anyagok melegítésére/, füt
hető nyomófelületi hidraulikus prés adja az alapvető, nagyobb tömegű segédletet 
munkánkhoz* A restaurálás leglényegesebb mozzanata, a papír erősítése műanyagok 
segítségével, a laminátarnak nevezett gépben történik meg. A laminátor a papír
lapon kétoldaliéi elhelyezett vékony polietilén fóliát és az erős, de átlátszó 
japán papirt 120 fokon, 10-20 atm* nyomáson 30-40 mp. alatt az eredeti lappal 
egyesíti, teljesen egységes egészet képezve az öt rétegből. Ez az eljárás első
sorban a teljes szétesés fenyegető állapotában lévő lapoknál gazdaságos, mivel 
az anyag— és energiaköltségek magasak, az előkészítés pedig meglehetősen munka
igényes feladat. A még papírnak tekinthető lapok esetében korlátozottabb erősi-
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tést, inkább konzerválást nyújt a Regnál S 1 elnevezésű eljárás alkalmazása* En
nek során a műanyag nem fólia, hanem alkoholos oldat formájában kerül a papírra* 
A műanyaggal együtt az alkoholban fertőtlenítő és a papír savtartalmát közömbö
sítő vegyszerek oldhatók, igy a laminálást megelőző hosszadalmas nedves kezelési 
és szárítási folyamatok itt tekintélyes mértékben rövidithetők* Az oldatot egya
ránt lehet kenni és permetezni, valamint kialakítható a kötetek bemeritésére 
szolgáló berendezés is* Ami papirerősitő-konzerváló felszerelésűnket illeti: la- 
minátorunk és hidraulikus présünk van a lamináláshoz, bár a laminátort kisebb 
átalakítással kell a folyamatos használatra alkalmassá tenni* A Regnál S 1 eljá
rás nagyüzemi felhasználásának alapjait még nem tudtuk megteremteni* Ehhez zárt 
rendszerben működő permetező-ezáritó-alkohol visszanyerő berendezést kell gyár
tani, amely a lapok ill. kötetek továbbítását is elvégzi, kívülről irányitva*

Tekintve, hogy a hírlapoknál a restaurálás fő kérdése a papíranyag és a 
szöveg megmentése, konzerválása, a problémák többsége kémiai, fizikai-kémiai 
jellegű* Az eljárások hatékonyságát, ártalmatlanságát, a felhasznált anyagok 
minőségét, mennyiségét, az elért eredmények tartósságát vizsgálat tárgyává kell 
tennünk, hogy nyugodt lelkiismerettel alkalmazhassuk az egyes megoldásokat* Fel
szerelésünkhöz alapvető eszközök, műszerek /tára és analitikai mérleg, savasság- 
mérő, viszkozitásmérő, öregitő kemence/ és különböző vegyszerek is tartoznak, 
mások beszerzése pedig folyamatban van* Állandó jó kapcsolatunk van a Papíripari 
Kutató Intézettel, ahol helyet és segítséget adnak ahhoz, hogy a bonyolultabb 
méréseket, vizsgálatokat elvégezzük.

Az eddigiek ismeretében úgy gondoljuk, nem szükséges különösképpen bizonyí
tani, hogy e nagy feladatok megoldására csak jó alap-és speciális képzettséggel 
rendelkező munkacsoport képes* A hirlapjavító és restauráló munkát érettségi
zett, kevés kivételtől eltekintve könyvkötő szakmunkások végzik, akiknek egy 
része a restauráló laboratóriumban kisebb-nagyobb restaurálási gyakorlatot is 
szerzett* E gyakorlat megszerzésére a továbbiakban is lesz mód, ugyanakkor a 
hirlaprestaurálás napi gyakorlata uj és uj problémákat vet fel, amelyeket csak 
bizonyos alapvető kémiai ismeretek birtokában lehet megközelíteni és esetlegesen 
megoldani* A kémiai alapműveltség felfrissítése és a szakmához szükséges speciá
lisabb ismeretek megszerzése céljából indítottuk első továbbképző tanfolyamunkat 
ez év márciusában, amelynek első szakasza - hét előadás ill* gyakorlat - lezá
rult* ősszel folytatjuk e téma tárgyalását, amelyet azután egy OSZK-ismereti 
előadással és a restaurálandó anyagot szolgáltató tárak meglátogatásával fogunk 
lezárni.

Bár a hírlapok restaurálását üzemszerűen, folyanatosan még nem tudjuk vé
gezni, a mikrofilmezés előtti és a soronkivüli restaurálási feladatokat megold
juk* Számtalan kisérletet, mérést végeztünk el a papírok savtartalmát, arm«> kö
zömbösítését illetően, valamint a különböző erősítő anyagok vizsgálatára, a mes* 
terséges öregités hatására, a folttisztitásra, fehérítésre, a Regnál S 1 alkal
mazási módjaira vonatkozóan*

A jövőt illetően: a hírlapok mikrofilmezése néhány év múlva eléri a kurrens 
gyarapodást, ekkor az előkészítő javítások minimálisra fognak csökkenni. Ugyan
akkor a restauráló-konzerváló munka teljes volumenében kibontakozhat, igy a
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csoport tevékenysége ebbon az irányban fog átalakulni.

3. Hírlapok kötése

A hírlapok kötésével foglalkozó csoport képezi üzemünkön belül a második 
alapvető egységet*

A köttetésre érkező hírlapok ebben az évben már két forrásból származnak*
Az eddigi gyakorlatnak megfelelően, de kisebb mennyiségben a Raktári Osztály 
által köttetésre előkészített anyag áramlik tervszerűen a műhelybe. Másrészt 
pedig az előkészités-javitás-mikrofilmezés utján végighaladt, eddig bekötetle- 
nül maradt vagy átkötést igénylő kötetek a mikrofilmre vétel után nem a raktár
ba, lianem a kötészetbe kerülnek. E folyamat a végső igazolása a hirlap-állo- 
mányvédelem egységes szervezetének és térbeli elhelyezésének, mivel ezáltal a 
hírlapok a leglogilcusabb utón, a legkevesebb fizikai és adminisztrációs bonyo
dalommal haladnak át az egyes állomásokon.

A Hirlapkötészet munkamenetét a következőképpen szerveztük meg: a nyolc 
fős csoportból három munkatárs végzi az előigazitást és javítást, szükség ese
tén a cérnafüzőgépen történő fűzést is. Ketten az előkészített lapokból a ge
rinc levágása és ragasztóval belcenése utján köteteket képeznek, majd ezeket kö
rülvágják. Ketten készítik a táblákat és kötik be a köteteket. Egy munkatárs a 
címkéket aranyozza, szükség esetén pedig segít az egyes állomásokon. A csoport 
munkája az ismétlődő elemek miatt jobban tervezhető, mint pl. a javítás-restau
rálás, ezért az állandóbb munkamegosztás is jobban kialakulhatott. Évente kb. 
3500 kötet készül el, ebből a régi és az uj hírlapok aránya kb. kétharmad-egy- 
harmad. Igen sok problémát okoz a régi hírlapok bekötése, akár az első kötés 
elkészítéséről, akár átkötésről van szó. A régi hírlapok papírjának ugyanis 
igen csekély a hajtogatási szilárdsága, igy a gerincnél igen kevés megterhelést 
visel el. Az átkötésre kerülő címeknél gyakran már csak néhány mm szélességű 
margóból lehet vágni, igy az újonnan kötött kötet inkább csak a további tárolás
ra, mint a biztonságos használatra válik alkalmassá. Ezt mindenképpen figyelembe 
kell venni, amikor a kötés célravezető voltát vizsgáljuk.

A hír lapkötés és a restaurálás közötti kapcsolat kérdése is felmerül; a 
hírlapok kötését megelőző javitás során is számtalan esetben kerül olyan prob
léma elé a javitó, amely a hagyományos módon megoldhatatlan. A restaurálás kézi 
és gépi módszereinek megismerése, átvétele, alkalmazása ezért ezen a munkaterü
leten is nélkülözhetetlen*

KASTALY BEATRIX
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NOSCB TB IPSUM

HOZZÁSZÓLÁS
A MAGZAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA SZERKESZTŐSÉGÉNEK MUNKÁJÁRÓL C. CIKKHEZ 

/Megjelent az OSzK Háradó 1975* évi 5/6* számában/

A NTI /Nosce te ipsum/ rovatban böngészve a MNB /1946- / fejezetben egy
bekezdésre találtunk, amely mellett - úgy érezzük — a munka jobb szervezése mi
att nem mehetünk el szó nélkül* Nem kevesebbről van szó, minthogy a Magyar Nem
zeti Bibliográfia Szerkesztősége és a Katalógizáló Osztály között rossz a"kom~ 
munikáciő és a visszacsatolás"*

A jelzett bekezdésben olvashatjuk: "A bibliográfiai leírások alapanyaga a 
köteles-futószalag katalógus-leírásainak melléktémáké* A gyűjteményes kötetek 
analizis-leárásait a Katalogizáló Osztály késziti, ezeket a Szerkesztőség mun
katársai ellenőrzik* Mind a leírások kiegészítésénél, mind az analizistételék 
revíziójánál a bibliográfia rendszerének követelményei szerinti változtatáso
kat kell végrehajtani /személynév fonnák, testületi- és földrajzi nevek idegen 
nyelvi megfelelőinek megállapitásai/, a bibliográfia melléklap-srendszavait ki
jelölni, a speciális megjegyzéseket feltüntetni*"

Márpedig, ha azonos cimle-irági szabályok szerint feltárt anyagban változ
tatásokat kell végrehajtani — a felsorolás szerint jóformán minden adatban - 
akkor valahol nagy hiba van* Kisebb eltérésék a katalógus és a bibliográfia 
rendszere részére készülő leírásokban mindig voltak* Ezeket ismertük, tudatosan 
adaptáltuk is a bibliográfiai leírásokban* Régi, jő szokás szerint időnként 
összeültünk, egyeztettük a felmerült uj kívánalmakat* Most huzamosabb ideje el
maradt a visszajelzés a bibliográfia szerkesztőségétől* A mi hibánk, hogy úgy 
véltük, munkánk nem hagy kifogásolni valót. Sajnos úgy látszik nem igy van. Még 
a Magyar Nemzeti Bibliográfia Szerkesztősé ghek szabályzata szerint a csak szá
mukra készült analízisek sem megfelelőek.

Kérjük a MNB szerkesztőségének segítségét, hogy a "visszacsatolás" helyre
állításával munkánkon sürgősen javítani tudjunk és minden egyes hibás leírásun
kat juttassák vissza hozzánk megbeszélésre*

KATALOGIZÁLÓ OSZTÁLT
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EMLÉKEZÉS MÁTRÁT GÁBORRA 
HALÁLÁNAK SZÁZÉVES FORDULÓJÁN

/Mediáit: 1875. julius 17-én/

Márványtábla nem hirdeti érdemét* S ami még szomorúbbt neve sem él már a 
köztudatunkban* A Széchényi Könyvtár félezernyi dolgozója közül jó, ha tizegyné- 
hányán akadnak, akik ismerik az intézet szolgálatában eltöltött munkás életének 
térdeit...

Pedig Ma "Cray Gábor neve emlékezetre méltó: korszakot jelent könyvtárunk 
történetében. Közel harminc éven át, 1846 nyarától 1875 nyaráig ő volt Széchényi 
Ferenc nagy alapításának felelős őre, vezetője s egyszersmind napszámosa ic. 
Mostani épületünkbe, a Nemzeti Muzeum palotájába ő költöztette be gyűjteményein
ket; ő rendezte s állította fel, mégpedig sajátkezüleg /egyetlen famulus közre
működésével/ akkoriban mintegy 150.000 kötetnyi állományunkat; ő végezte el a 
törzsanyagot alkotó két Széchényi-gyüjteménynek több tízezernyi cédulára terjedő 
cimleÍrását; végül ő szervezte meg, repertorizálta és katalogizálta annak idején 
mintegy 9000 kötetből álló kézirattárunkat* Ha Mátray semmi egyebet nem tett 
volna, e teljesítményei önmagukban véve is el nem múló hálára köteleznének ben
nünket*

Ámde szerzett ő más érdemeket is, az előbbieknél nem kevésbé jelentőseket. 
Hogy egyebet ne említsünk, kivált neki, az ő gondoskodásának köszönhető, hogy 
1848/49—ben a háborús események során könyvtárunk állománya kárt nem szenvedett,
- másrészt nem csekély részben az ő érdeme, hogy intézetünket a Ferenc József—i 
abszolutizmus időszakában sikerült eredeti rendeltetése utján megtartani a to
vábbfejlődését biztosítani.

Ennyi komoly érdem - úgy vélem - elegendő ok arra, hogy halálának centená
riumán eltávolitsuk emlékéről a feledés porát s amennyire egy-két cikk keretei 
megengedik, közelebbről is bemutassuk áldozatos és tragikus könyvtárosi pályájá
nak kiemelkedő eseményeit, mozzanatait. Tesszük ezt nemcsak vele szemben fennál
ló morális tartozásunk törlesztéseként, hanem önmagunk hasznára, épülésére is: 
történeti múltunk egy fontos szakaszának tudati birtokbavétele érdekében. Mátray 
Gábor harminc évi könyvtárosi működése ui. nagyjából-egészéből azonos a Széchényi 
Országos Könyvtár akkcri történetével.
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Az első kérdés, amelyre választ kell adnunk, igy szél: ki volt Mátray és 
hogyan került a Széchényi Könyvtár élére?

Részben idegen eredetű, megmagyarosodott család sarja volt, ősei a hazai 
németség kebelébe tartoztak* ő maga is születésétől /1797* november 23./ meglett 
férfi koráig német nevet viselt; Rothkrepf Gábornak hivták* A Mátray nevet csak 
1837-ben vette föl* Magyarrá válása azonban gyermekkora óta tartott: magyar 
édesanyja magyar nyelven nevelte. Társadalmi származása nem tisztázott; lehet, 
hogy a polgárságból eredt, de valószínűbb, hogy a köznépből* Édesapja a vidéki 
értelmiség alacsonyabb rétegéhez tartozott: néptanítóként működött Pest megyé
ben /Hagykátén/ a falusi szegénység körében.

Paraszti környezetből való származása nyilván nem predesztinálta Mátrayt 
arra, hogy a reformkorban a fővárosi magyar értelmiség reprezentánsa legyen s 
kiemelkedő pozícióba kerüljön. Hogy ez mégis megtörtént, az életkörülményeinek 
váratlan kedvező alakulásaival magyarázható. Egyrészt azzal, hogy szüleinek 
1804-ben sikerült Pestre költözniük s fiukat gimnáziumba, majd egyetemre járat- 
niok. Másrészt azzal, hogy ő maga jogász korában nevelői állást kapott az ország 
egyik legelőkelőbb családjánál, éppen a Széchényi famíliánál. A jogi képzettség, 
a maga3 körökben elsajátított sokoldalú nyelvi, irodalmi, művészeti kultúra s 
nem utolsó sorban a Széchényiek pártfogása módot nyújtott neki arra, hogy fel
kezdhesse magát a pest-budai szellemi élet jelesei közé.

Hangsúlyoznunk kell, hogy felemelkedése. - kedvező adottságai mellett is - 
csak hosszadalmas kemény erőfeszítés árán mehetett végbe. Rengeteg időre, ener
giára, türelemre, önmegtagadásra és áldozatra volt szükség ahhoz, hogy célba ér
jen.

A grófi családnál több mint másfél évtizeden át kellett szolgálatban marad
nia. 33 éves volt, amikor engedélyt nyert a távozásra és 35, amikor oklevelét 
megszerezte s önállósulásra gondolhatott. Ám Pestre visszaérkezve újabb 16 esz
tendeig tartó küzdelmet kellett a boldogulásért vivnia.

A fővárosban ekkor kezdte bontogatni szárnyait az uj nemzeti irodalom, mű
vészet és tudományosság* Rajongó fiatalok vetélkedve igyekezték korszerű polgári 
kultúrát teremteni: játékszínnek, muzsikának, olvasásnak közönséget toborozni* A 
"ver sacrum" varázsának Mátray sem tudott ellenállni: lemondott a jogi pályáról 
s maga is a kultúraterjesztés apostolává szegődött. Áldozatos szerepvállalás 
volt ez, hiszen tudvalevőleg nemcsak a színészek, de a művelődés mindennemű mun
kásai is mostohagyermekei voltak a társadalomnak. Megélhetésük egyféle tevékenye 
séggel, egyetlen állással csak a legritkább esetben volt biztosítható* A legtöbb 
író és tudós - hogy magát és családját eltarthassa - egyszerre többféle munkát, 
feladatot volt kénytelen vállalni* Mátray is több irányban próbált szerencsét* 
Először mint lapszerkesztő igyekezett egzisztenciát teremteni. 1833-ban /Regélő, 
illetve Honmüvész címen/ két ismeretterjesztő és izlésnevelő hetilapot inditott 
8 nyolc éven át A841-ig/ fáradozott azon, hogy magyar nyelvű olvasóközönségünk, 
kivált nőolva3Óink számára ablakot nyisson a fejlettebb polgári kultúrák felé.
- Pár év múlva, 1837-ben újabb missziós és megélhetési területet keresett magá
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nak. Mint komoly zenei műveltséggel rendelkező ember az ekkoriban megalakult 
pesti "hangászegyesület!" zeneiskolában /a későbbi Nemzeti Zenedében/ pedagógia 
ai szerepet vállalt s egyszersmind zenetudománnyal kezdett foglalkozni, alapot 
vetve a hazai muzikológiának, kivált a népdalkutatásnak és a zenetörténetnek*

Sorsát azonban döntő módon nem ezek, a hajlama szerinti tevékenységek ha
tározták meg* Szerzett légyen bármely jeles jeles érdemeket a zenetudomány és 
zeneoktatás terén, - s jutalmazta légyen bár irodalmi fáradozásait a Magyar Tu
dományos Akadémia levelező tagsággal, - életének fő szerepköre egy harmadik fog
lalatosságban, a könyvtárosságban bontakozott ki. Hogy erre a területre milyen 
belső erők terelték; hogy könyvtárossá válásában mennyi része volt annak a 
könyvkultúrának és azoknak a könyvtári élményeknek, amelyekhez a Széchényiek 
révén, bécsi tartózkodása idején juthatott, s mennyi a józan reális számitás- 
nak, nem állapítható meg. Bizonyos azonban, hogy a Széchényi Országos Könyvtár
ban szerzett pozíciójáért is legalább oly keményen meg kellett dolgoznia, mint 
akár akadémikusi rangjáért, akár zenedet igazgatóságáért.

Az állás, amelyre Horvát István, az Országos Könyvtár őre 1837 nyarán Mát- 
rayt meghívta, egyáltalában nem volt valami irigylésre méltó stallum* Ellenke
zőleg egy, igen szerény napidijjal járó, ideiglenes jellegű irnokság volt, egy 
roppant terjedelmű feladat .teljesítésére* Elekor került sor ti. annak a páratlan 
értékű könyv- kézirat- és mügyüjteménynek az összeírására, amelyet az országgyű
lés a Nemzeti Muzeum és a hozzá tartozó Széchényi Könyvtár számára megvásárolt. 
Ismeretes, hogy a könyv- és kéziratgyüjtemény egymagában mintegy 30.000 tételből 
állt, de a mügyüjtemény is sokezer darabot ölelt fel. Ezt az óriási anyagot kel
lett Mátraynak egyedül, sajátkezűleg jegyzékbe foglalnia. A feladat még büntetés 
gyanánt is ijesztő lett volna, de még inkább az volt, mint kenyérkereset. A ráu
taltság és egy végleges állás elnyerésének reménye azonban erőt adott neki a 
vállalt munka teljesítésére; kisebb-nagyobb megszakításokkal 4 év alatt eleget 
tett megbízatásának. Elöljárója, Horvát István annyira meg volt elégedve vele, 
hogy napidijas alkalmazását - saját tehermentesítése érdekében - 1841 után is 
biztosította. Mátray tehát egy szerény jelképes bérért további öt évre eladta 
munkaerejét a Könyvtárnak, illetve a Múzeumnak.

Ám végül, csaknem egy évtizedre terjedő robotmunka után a szegény napidijas 
munkája elismerésekép az 1846 nyarán meghalt Horvát István köryvtárőr örökébe 
léphetett, a Széchényi család protektori igénybe vételével. A könyvtárőri kine
vezés ti. - az alapítólevél értelmében - a família szeniorénak jelölésétől füg
gött. A jelölésre illetékes Széchényi Lajos - Mátray egykori alkalmazója - va
lóban kiállt a volt házitanitó mellett, mire ez simán elnyerte az Országos 
Könyvtár custosi állását, a fővárosi szellemi életnek e fontos őrállomását.

A pozíció azonban, amely Mátrayt 49 éves korában végre biztos révbe jut
tatta, korántsem csak rangot jelentett, hanem igen súlyos gondot, felmérhetet
lenül terhes kötelezettséget is.

/Folytatjuk./

HERL&SZ JENŐ
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MOZAIKOK A HUSZAS ÉVEK KÖNYVTÁRI TÖRTÉNETÉBŐL

A stílus és a tartalom összeütközése igen gyakori az olyan korszakban, 
melyben a felszín és az alatta meghuzódó-mozgó áramlat konfliktusa kibékíthetet
len, s a mégis felbukkanó ellentmondás sokszor menthetetlenül komikumba fullad* 
Könyvtárunk "fogalmazói" és vezető "aláírói" a huszas években gyakran estek ebbe 
a kissé mosolyt keltő stilushibába* Nehogy azt gondoljuk, hogy ez egyéni baklö
vésük volt! Csak a karukat jellemző neobarokk udvariaskodás akkoriban kötelező 
manir jának tette* eleget, midőn a "van szerencsén" meliorativ hangulatú mondat
kezdő frázist peiorativ tartalommal kapcsolták össze*

A címzett ilyenkor a "van szerencsémnek" nem igen örülhetett /ha ugyan ké
pes volt feloldani az ellentmondást/* Például Tolnai Endre iy. jegyző, rendőr- 
hadnagy egy érdeklődésére a következő felvilágosítást kapta az QSzK-tól, a könyv
tár igazgatójának aláírásával:

"Érdeklődésére van szerencsém közölni, 
hogy a személyével foglalkozó egyik köz
leményt sikerült megtalálni, "Pokolba az 
ilyen .jegyzővel" cimen a "VilágszaDadság 
1919* Hl* 23-iki 13. számában*” ./Aláhúzások tőlem/.

A Könyvtár igazgatója /Lukinich Imre egyetemi tanár/ nyilván nem érezte 
"szerencséjének", hogy ilyen kívánságot volt kénytelen közölni az érdeklődővel, 
de az udVariaskodó neobarokk stílus tartalmi következményén ő són gondolkodha
tott el...

o
Nemcsak a könyveknek és a katalógusoknak van története, de a könyvtárunk 

néhány régi bútordarabjának is. Ezek is a múltúnkhoz - sőt a jelenünkhöz is - 
tartoznak* Nem érdektelen az ilyen bútorok históriája, hiszen történelmi hangu
lat veszi őket körül.

Például a könyvtár feldolgozó osztályai jól ismerik az un. "Kbssuth-szek- 
rényt", amely Goriupp Alisz főosztályvezető hivatali szobájában volt, majd e so
rok Írója tarthatta ott könyveit és iratait, végül jelenlegi helyére, a Bibliog
ráfiai osztályhoz került.

A nevezetes Kbssuth-szekrény 1927-ben vétel utján jutott az OSzK tulajdo
nába /OSzK Irattár, 425/L927. sz*/* Az egykorú jegyzőkönyv szerint dr. Lukács 
Etruk ny. min. tanácsos bemutatta Kossuth Lajos turini dolgozó-szobájának fény
képét, melyen Kossuth Lajos könyvtárszekrénye "jól felismerhető" volt, továbbá 
Kossuth Ferencnek egy névjegyét, melyen igezol ja, hogy a fényképen látható 
könyvszekrény azonos azzal, amit Lukács min. tanácsos a Nemzeti Múzeumnak föla
jánlott megvételre /hogyan került Lukácshoz a Kbssuth-szekrény, arról nem szól 
a krónika/.

Végül is egy bizottság - Lukinich Imre igazgató vezetésével - a fénykép 
alapján megállapította, hogy a felajánlott könyvszekrény azonos azzal, amely a
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turini fényképen látható. "A felajánlott könyvszekrény tehát Kossuth Lajos 
könyvszekrényének tekinthető" - fogalmaz a jegyzőkönyv, valamilyen csekény 
ővatossággal.

A nevezetes bútordarab 4000 pengőért jutott a könyvtár birtokába, s a Mú
zeum főigazgatójának rendelkezése értelmében a Kbssuth-könyvtór részbeni elhe
lyezésére szolgált*

o
A luft*gpinn—kevt "örökzöld" témának számitott múltúnkban is: ez a kis belváro

si "helytörténet" alig változó hangsúllyal élt már ötven évvel ezelőtt is, épp-* 
úgy, mint napjainkban* Természetesen a társadalmi-szociológiai közeg, a háttér 
más volt akkor, mint mostan*

De nézzük csak Hóman Bálint nemzeti múzeumi főigazgatónak a könyvtár igaz
gatójához 1926 februárjában A24A926. Kt. sz*/ irt levelét:

"Hivatkozással a Nemzeti Muzeum két gyer
mektelen tisztviselője által hozzám mai 
napon beadott kérelmére, értesítem Méltó
ságodat..., hogy kérésüket, mely a gyer
mekeknek a muzeumkert déli és keleti ré
széről való kitiltására irányul, nem tel
jesíthetem.
A muzeumkert a belső városrészek egyetlen 
nagyobb játszótere, melytől a fővárosi 
gyerekeket eltiltani közegészségi és hu
manitárius szempontból nem lehet... Ami 
a lármát illeti, az csak természetes, 
hogy ahol gyermekek játszanak, ott lárma 
is van, s ez egészséges idegzetű embere
ket — mint tapasztalatból tudom — a mun
kában nem zavar*
A Gazdasági Hivatal főnöke egyébként már 
az ősszel utasította a kertészt, hogy a 
déli és keleti oldalon f. év tavaszától 
kezdődően az épület fala körül 1 méter 
szélességben gyepszalagot létesítsen, 
mely drótkeritéssel körülvéve meg fogja 
akadályozni, hogy a gyermekek közvetlenül 
az ablak alatt játsszanak."

E korrekt főigazgatói állásfoglalást az érdekelt "panaszosok" /köztük négy 
könyvtáros!/ természetesen tudomásul vették.

Tegyük még hozzá: az ötvenes-hatvanas években ismét kiújult a régi vita, 
mert a felügyeletileg most már nem a Múzeumhoz tartozó kertben nem egyszer le
hetetlen állapot lett úrrá, amivel a sajtó is kénytelen volt foglalkozni. Végül 
is felejthetetlen múzeumi kollégánk, Vértes László javaslatának szellemében 
helyreállt a már félévszázada megválásült "kerti egyensúly" - természetesen 
drótkorités nélkül.

o
Az OSzIC - mint minden tudományos-kulturális intézményünk - a huszas évek

ben példátlanul súlyos anyagi viszonyok közé került. A gazdasági válság, az



infláció, az állami támogatás szinte teljes hiánya megbénította működését, napi 
gondjai szégyenteljesek voltak* Ezúttal nem átfogó képet óhajtunk festeni a hu-* 
szas évek közepének eme szomorú helyzetéről, csupán néhány jellemző töredéket 
villantunk föl: ezek - mintegy "pars pro toto" - vallanak akkori példátlan nyo- 
mórunkról*

- Egy jelentéktelennek mondható kéziratvásárlás alkalmából 1927 janu
árjában irja az eladónak a könyvtár igazgatója /megjegyezzük, hogy a vételár 24 
pengő volt/: "... Minthogy azonban pillanatnyilag ezt az összeget sem tudjuk 
költségvetésünkbe beilleszteni, néhány hétig szives türelmét kérjük*.."

- Horváth János nevű, Lipcsében élt és ott elhunyt magyar származású 
könyvkötőmunkás végrendeletileg úgy intézkedett, hogy "készpénz-vagyonát",
134 pengő 65 fillért a nemzeti könyvtárra hagyja. E nemes gesztusnak az OSzK 
számára nemcsak erkölcsi súlya volt, hanem igen jellemző - egyben szomorú - 
anyagi jelentősége is. A könyvtár igazgatója 1927 februárjában ezt jelentette a 
Múzeum főigazgatójának: "A Könyvtárnak juttatott összegből pedig egyelőre egy
két sürgős tartozásunkat egyenlítettem ki, s a még megmaradt pénzt is apróbb 
könyvtári kiadásokra szándékozom fordítani."

- A közoktatásügyi minisztérium értesítése szerint valamilyen kiemel
kedő munkáért vagy esetleg indokolt méltányosságból jutalmat adni kizárólag 
minisztertanácsi engedéllyel lehet...

- Igen csekély a könyvtárban dolgozók fizetése, tudományos tisztvise
lőké és altiszteké egyaránt. De külön meg kell emlékezni a 26 éve ruhatár ősi 
szolgálatot téljesitő Székely Simon ügyéről /Kt. 297/L926. sz./. Lukinich Imre 
igazgató azzal a kéréssel fordul Hóman Bálint főigazgatóhoz, hogy a még mindig 
ideiglenes alkalmazottként dolgozó Székely Simont nevezze ki un. "rendszeres" 
állásra* Székely - úgymond az előterjesztés - nehéz szolgálatát mindenkor kitü
nően látta el* "A mai súlyos gazdasági viszonyok között /havi/ 612 ezer koroná
ból megélni valóban lehetetlen." Igaza volt a könyvtár vezetőjének: a "csilla
gászati" számként ható 612.000 korona a pár hónap múlva bevezetett uj, stabil 
pénznemben mindössze 49 pengőt ért...

- A nemzeti köi^rvtárnak és munkatársainak anyagi helyzetével szemben 
tragikomikus kontrasztként hat a "fenn az ernyő nincsen kas" élethelyzet, az 
akkori "úri világ" értelmetlen és üres előkelősködése. A székelysimoni 49 pengő 
évében, 1926-ban találtuk meg irattárunkban /Kt. 703A926. sz./ Hóman Bálint fő
igazgató következő, a könyvtár számára küldött értesítését: "...néhai Apostoli 
Királyunknak ... halotti maszkját f. hó 22-én, hétfőn déli 12 órakor a Kormányzó 
Qr 6 Főméit ósága, a m. kir. kormány és a királyi család jelenlétében gyászünnep
ség keretében adja át a Nemzeti Múzeumnak gróf KLebelsberg Kuno kultuszminiszter 
ur őnagyméltósága ... Öltözék zsakett vagy redingot."

Hát igen... Tisztelgés csakis zsakettban egy már akkor is elsüllyedt világ 
Tnogr.via fttőttf de nincs pénzL- 24 pengő^yL-_kéziratvásárlásra_s Székely 

Simon 49 pengőből nyomorog havonta. Nincs róla hir, de ismerve könyvtárosaink 
anyagi viszonyait, igen valószínű, hogy nem nagy számban tolonghattak a zsar 
kettes diszelgésen*

HARASZTHT GYULA
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KISZ HÍREK

Hosszú "nyári szünet" után augusztus második felében indult meg újra a 
rendszeres szervezeti munka*

- Elvállaltuk a KMK szakkönyvtár /már a Várba költöztetett/ állományé 
nak rendezését* Ezt a munkát augusztus-szeptember hónap folyamán elvégeztük, a 
köryvtár munkatársainak vezetése mellett*

- a KISz Budapesti Bizottsága és a KISz VIII* kér* Bizottságának fel
kérésére részt vettünk az I* Magyar-Szovjet Ifjúsági Barátság Fesztivál augusz
tus 9-én tartott, meleg hangulatú nagygyűlésén*

- a szakszervezeti könyvtár anyaga végre elfoglalhatta uj helyét a 
Pollack Mihály téri épület Márványtermében. A ládák kirakásában és a könyvek 
polcra helyezésében KISz tagok is segitettek.

- Sor került a filmklub első vetitésére. Az előfordult technikai hi
bákért ezúton kérünk elnézést. Miután ezek kijavitása megtörtént, reméljük, vál
tozatlan érdeklődésre tartanak majd számot a soron következő filmek.

— Szeptember 26-án taggyűlést tartottunk. Az utóbbi idők jelentős mun
kaerő-cserélődése a KISz—tagság létszámának változásában is mutatkozik: 1975* 
május óta 10 tagunk távozott más munkahelyre, 7 uj tagot átigazoltunk, 1 főt 
pádig felvettünk a szervezetbe. Taglétszámunk jelenleg 72 fő.
A taggyűlés napirendjén szerepelt még: a közeljövőben létrehozandó OSzK vándor
kiállítás feladatainak meghatározása, szervezése; a beázás és "macska-invázió" 
által erősen megrongálódott ifjúsági klubhelyiség rendbehozásának tennivalói; 
a Szeged és Qyula környékére szervezett tanulmányi kirándulás programja*
Az emlitett programpontok bővebb ismertetésére és végrehajtásuk részleteire ké
sőbb visszatérünk.

- A KISz Központi Iskola 12 hallgatója meglátogatta könyvtárunkat* 
Rövid, általános tartalmú ismertetés után a Kézirattár és a Régi Ritka Ifyomtat- 
ványok Tárát tekintették meg, a tárai: fiatal munkatársainak értő vezetése mel
lett. Ezután alapszervezetünk munkájáról beszélgettünk. A vendégek igen tartal
masnak Ó3 hasznosnak Ítélték az itt eltöltött órákat.
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az ifjúsági kérdőív tanulságaiból

Ez év elején a KISz-vezetők elhatározták, hogy felmérést végeznek könyvtá
runk 30 évnél fiatalabb dolgozd! körében* Az ötletet az újonnan megnyílt KISz- 
klub adtat meg kellett tudni, hogy ml érdekli a fiatalokat, milyen jellegű ren
dezvényekre van elsősorban szükség, továbbá, hogy mennyi szabadidő áll a fiata
lok rendelkezésére, hogy az általuk Igényelt rendezvényeket látogassák.

A kérdőív ennek megfelelően a személyi adatokon túlmenően az elfoglaltság
ra és az érdeklődés irányára vonatkozó kérdéseket tett fel, volt továbbá egy 
olyan része, ahol a válaszolók kifejthették a klubra, a vezetésre, a tagságra 
vonatkozó nézet étkét. Erre a kérdésre csak kevesen válaszoltak, úgyhogy az ér
dekesebb véleményeket e cikk végén a hozzászóló nevének feltűntetésével részle
tesen ismertetem*

A 170 kiosztott kérdőívből 103 érkezett vissza* Ez a szám sajnos Igen ala
csony* Feltehető, hogy a kérdőívet üresen visszaküldő, vagy vissza sem küldő fi
atalok nem érdeklődnek a könyvtárban látogatható rendezvények iránt* Fagy talán 
szégyellték "papíron" bevallani tájékozatlanságukat néhány kulturális kérdésben? 
A 103 visszakapott kérdőívből 74 tartalmaz olyan véleményt, amit fel lehet hasz
nálni a klubprogram tervezésekor* Ezek a válaszolók aktív részvételt, vagy lega
lábbis gyakori látogatást ígérnek* Ez természetesen csak keveseknél jelent rend
szerességet, mivel ebben a korosztályban a munkaidőn kívüli elfoglaltságok tete
mes időmennyiséget tesznek ki*

Az elfoglaltság nagy részét a munkaidőn kívül végzett munka jelenti* A 
könyvtárosfiatalok közül 31 főnek van másodállása, félállása, illetőleg fordí
tást, óraadást, idegenvezetést vállal* Az egy főre eső különmunka-idő öt éa fél 
óra hetenként* Érthető tehát, hogy ezek a fiatalok csak szórványosan jelennek 
meg a klubban, tartott összejöveteleken*

Az elfoglaltság másik részét a továbbtanulás jelenti. A 74 válaszolóból 
csak 7 volt olyan, aki általános iskolát, vagy gimnáziumot végzett és nem tanul, 
illetőleg nem akar tovább tanulni. Tizennyolc fő jár a KMK szaktanfolyamára, 
nyolc fő pedig egyetemre. Huszonhármán tanulnak előkészítő tanfolyamon, vagy ön
képző jelleggel, hogy felvételi vizsgát tegyenek majd különféle főiskolákon, 
vagy egyetemeken. Tizennyolc olyan ember nem tanul tovább, aki már elvégezte az 
egyetemet, vagy szaktanfolyamot. A 74 válaszolóból nyolc akadt, aki egyszerre 
két héLyen is tanul, pl. egyetemen és nyelvtanfolyamon*

A továbbtanulás adatai szerint a klubrendezvéryek esélyei tovább csökken
nek. E két elfoglaltság /különmunka és továbbtanulás/ akadályozza meg a fiata
lok nagy részét a társadalmi munkában való aktiv részvételben is. összesen 19 
fő végez rendszeresen társadalmi munkát, 9 fő csak alkalmanként, 46 fő pedig 
- általában a fenti elfoglaltságokra hivatkozva - sosem végez, és erre nem is 
kapható!

A klubban tartott eddigi rendezvényekről öt ember kivételével mindenki
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időben értesült. Ezek a fiatalok a központi épületektől távol dolgoznak, deha 
rendszeresen megnéznék a faliújságot, ahol a KISz-rendezvények időpontja mindig 
megjelenik, sokkal tájékozottabbnak mondhatnák magukat. Természetesen ezentúl 
fokozottan ügyelni fogunk arra, hogy a rendszeres tájékoztatásbői még véletlenüli 
se maradjon ki senki. Az eddigi rendezvényeket 18 fő látogatta rendszeresen,
19 csak alkalmanként, 37 semmikor.

Sok fiatalnak van a munkahelyi kollektíván kivül baráti köre, összesen 56— 
nak. Személyes beszélgetéseim ugyan azt a meggyőződést erősítették meg bennem, 
hogy ez az adat téves, mivel a fiatalok jő része nincs tisztában a baráti kör 
fogalmával - mégis el kell fogadni a tényt, hogy vannak baráti kapcsolataik 
/kapcsolataink/, melyek a klubprogramokra fordítható időt tovább rövidítik.

Egyéb klubok is jelenthetnek konkurrenciát. A 74 fiatalból 13 tagja valame
lyik fővárosi klubnak: rajzszakkörbe jár 3 fő, lemezgyüjtő.klubba 4 fő, az Ifjú 
Zenebarát klubba 1 fő, muzsikusklubba 1 fő, bábklubba 1 fő, filmklubba 2 fő, és 
a Nemzetközi Diákklubba 1 fő. A könyvtárosfiatalok között két jőgáző kivételével 
senki sem tagja snartegvesületnek.. Egyesületen kivül a 74 válaszolóból 34 spor
tol több-kevesebb rendszerességgel. Ezek az úszást és a turisztikát kedvelik. 
Sokan végeznek amatőr művészi tevékenységet, összesen 34-en. Ennék nagy része 
/17 fő/ az OSzK-kórus tagja, 2 fő foglalkozik kamarazenével, egy zeneszerzéssel, 
kettő írással /vers, ill. próza/, hat festéssel, egy bábozással, kettő fotózás
sal, három könyvrestaurálással. A 74 válaszoló fiatalból 26 rendszeresen láto
gatja a TIT előadásait. Ebből legtöbben /ll-en/ az irodalmi és irodalomtörténeti 
előadásokat kedvelik. Történelmi előadásokat hallgatnak nyolcán, művészettörté
netit öten, pszichológiait négyen, természettudományos témájút nyolcán, filmesz— 
tátikáit heten. Öten tüntették fel, hogy szívesen hallgatnak utibeszámolőkat a 
TIT-ben.

Mi a tanulság az eddigiekből?
Elsősorban az, hogy azok a fiatalok, akik megfelelően széles érdeklődéssel ren
delkeznek, különmunkákat vállalnak, továbbtanulnak, vagy már eleve tagjai olyan 
kluboknak, illetve társaságoknak, ahol érdeklődésüknek megfelelő tevékenységet 
folytathatnak, áhhoz, ho^y eljöjjenek az OSzK ifjúsági klubjába, a klub program
nak nemcsak érdekesnek, de igen színvonalasnak kell lennie, különben a tulterr 
helt és időhiánnyal küzdő fiatalok megjelenésére semmiképpen sem számíthatunk.
A kérdőív második része arra kereste a konkrét választ: mi érdekli a fiatalokat, 
milyen színvonalat tartanak megfelelőnek.

A válaszokból kiderült, hogy igen sokan érdeklődnek a képzőmüvészet iránt.
A 74 válaszolóból 58 fő jár tárlatra viszonylag rendszeresen. A legtöbben a 
modern festészetet kedvelik, elsősorban Csontváryt, Gauguint, Van Gogh-ot, 
Chagallt, Picasso-t, Vasarellit, Salvador Dalit. Öten részesítették előnyben a 
francia impresszionizmust, ugyancsak öten Munkácsyt, hárman pedig az olasz re
neszánsz festőóriásait. Ezt a megoszlást feltétlenül figyelembe kell venni a 
képzőművészeti kör szervezőinek. /Szerintem, még egy pécsi kirándulás sem lenne 
haszontalan, tekintettel Csontváry rendkívüli népszerűségére./

Hasonlóképpen népszerű a filmművészet is. A már működő filmklub vezetői a 
kérdőivek válaszai alánján állították össze a klub programját: a programon
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Jancsó, Anj;onioni, Fellini, Bergman, Tarkovszkij és Vajda filmjei szerepelnek 
elsősorban*

A komoly zene iránt már kevesebben érdeklődnek, és ez az érdeklődés is 
rendkívül heterogén, belőle klubprogramul felhasználható tervet összeállítani 
úgyszólván lehetetlen* A 74 válaszolóból 39 sem operát, sem koncertet nem hall
gat, sőt volt olyan válaszoló is, aki még életében nem hallott.hangversenyt• A 
zenekedvelők között már örvendetesen sok 716/ a Bar tők-rajongó, de még mindig 
kevesebb, mint ahányan Beethovent és általában a bécsi klasszikus muzsikát ked
velik 751/*, Viszonylag nagy tábora van a barokk zenének, elsősorban J. S* Bach
nak is /29/* A többi válaszoló általában romantikus mestereket kedvel /Wagner, 
Verdi, Chopin, Csajkovszkij, Liszt, Gershwin/, négyen írták, hogy elsősorban a 
népzenét szeretik, egy fiatal csak a beat-et hallgatja szívesen, hárman viszont 
minden elképzelhető zenét szeretnek*

Nehéz dolga lesz a zeneklubnak, ha megpróbálna ehhez a meglehetősen válto
zatos kívánságlistához alkalmazkodni. Bár igen valószínű, hogy a zeneklub a jövő 
évben önképzőkörré alakul, ahol az eddig passzív hallgatók előadókká válnak ás 
igy lehetőségük nyílik arra, hogy az általuk kedvelt zeneszerzőt, vagy stílust 
bemutassák*

A legtöbben természetesen az irodalom iránt érdeklődnek. A 74 válaszolóból 
7 kivételével mindenki rendszeresen olvas, a legtöbben /36/ szépirodalmat* 27 fő 
olvas elsősorban tudományos, ismeretterjesztő jellegű müveket, bár meg kell je
gyezni, hogy ezen müvek nagy része is,főként un. humán tudományokkal, esztétiká
val, filozófiával, történelemmel, stb. foglalkozik. 11.fő válaszolta, hogy ve
gyesen olvas szépirodalmat és ismeretterjesztő müveket, /& sorrendiség nem álla
pítható meg./ Feltűnően kevesen Aiét fő/ olvasnak könyvtári vonatkozású szakiro
dalmat !
A szeptemberben újra beinduló irodalmi klubnak feltétlenül figyelembe kell ven
nie a kérdőív tanulságait. A vonatkozó kérdés /"Mit olvastál utoljára?"/ után 
felsorolj; könyvcimek 98 %—a a XX* század külföldi szépirodalmának alkotásai kö
zül való. Jó ötlet volt a klubprogramot ebben a témakörben elindítani. Azt hi
szem, velem együtt még sokan szeretnék, ha a jó indítást jó folytatás követné.

Hét ember foglalkozik amatőr fényképezéssel. Az ő klubfoglalkozásaik helyi
ség hiányában, egyelőre nem tudnak megindulni.

Érdeklődés tehát van, csak a megfelelő színvonalat kell biztosítani. A 
klubot látogatni bárkinek jogában áll.

A vélemények ismertetéséből ugyanakkor kitűnik, hogy sokan — a fent ismer
tetett széles érdeklődés ellenére — nincsenek megelégedve a könyvtárosfiatalok 
közösségi magatartásával. És nem is alaptalanul. Idézek:

Révay Bita:
Fiatalosabb, lendületesebb lehetne az élet. Akadályok: nincs időkedvezmény, épü
letek távolsága, érdektelenség.

Marillái Zsuzsa:
A főépület emeletén /a, sajátos- munkabeosztás miatt is/ a tagok nincsendc szoros 
kapcsolatban egymással. Talán nem is igénylik.

Barnaföldi Gábor: fyenge az aktivitás.
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Sarlós Vera:
Még mindig két r<*Lég van: akik csináljuk és akiknek csináljuk. A passzív tagok 
körében a formai problémák helyett is a tartalmi oldal szinesitésén és közérde* 
köbbé tételén kellene törni a fejünket.

Veisoe Istvánná:
A program változatos, ötletgazdag, a vezetőség nagy munkát fektet a tagság ak
tivizálására, de a helyi és elfoglaltságbeli megosztottság miatt a programokat 
kevesen látogatják. Több lehetőséget kellene teremteni az időponthoz nem kötött 
tevékenységre. így a rendszeresen elfoglalt tagok is járnának talán a klubba. 

Saját vélemény:
Valóban több aktivitás kellene a tagság részéről. A. fiataloknak csak minte/^r 
20 $S-a érdeklődik aktivan közösségi problémák iránt.
A régen itt dolgozó fiatalok ugyanakkor a megelégedés hangján Írnak a KESz-ólet 
ről.

Elekes Péter:
Lelkiismeretesek a vezetők.

Divónyi Pálné:
Örömmel állapítom meg, hogy megszűnt,az alapszerv széthulló jellege, az 1974-es 
határozat segített a talpra állásban.

Sándor Erzsi:
Az utóbbi néhány évben minden téren nagyon fellendült a KIEc-élet.

Oláh Éva:
Dicséretes törekvéssel megy a munka.
Veisse Istvánná mellett két ember akadt, aki megszívlelendő véleményt irt a mun
kával kapcsolatban:

Rónay Éva:
Személyhez szólóan kellene a társadalmi munkákat kiosztani és ebbe minden tagot 
a lehetőségekhez mérten bevonni.

Veöreös Enikő:
Javaslom az előadók előkészítését: a könyvtárosok nem alvók, de passzívabb, 
"fegyelmezettebb" megjelenési formát szoktak ölteni. Lendületes, nagyon élet- 
izü előadásoknak van értelme, ha azok már házhoz jönnek...
Volt olyan hozzászóló is /Sövényházi Csilla/, aki nem a vezetőséggel, vagy a 
tagsággal, hanem egyenesen a kérdőívvel szemben emelt kifogásokat. Az ő vélemé
nyét a kérdőívet összeállító munkaközösség nevében külön megköszönöm, nemcsak 
azért, mert számos vonatkozásban igaza volt, hanem azárt is, mert nem passzív 
hallgatással fejezte ki ellenvéleményét, mint a kérdőivet vissza nem küldők, 
hanem le merte írni kifogásait.

Végső tanulságként elmondhatjuk, hogy a kérdőív, hibái és hiányosságai el
lenére, elérte célját. Megismertük általa hetvennégy fiatal lehetőségeit, tevé
kenységét, érdeklődési körét - mindezt természetesen értük, az ő érdekükben. 
További célunk, hogy a ma még eléggé jelentékeny passzív réteget is bekapcsol
juk a klubprogramok Ó3 általában a közélet színes, érdekes áramkörébe.

I uYLOGH JUDIT
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TÁJÉKOZÓDÁS

PORTRÉ EGY PÁRIZSI MAGYAR KÖNYVTÁROS-PUBLICISTÁRÓL 
BEREGI TIVADAR

1975 nyarán, több évtizedes távoliét utón,' hazalátogatott Beregi Tivadar.
A méri tanács meghívásra jött, édesapjáról, Beregi Nándorról utcát neveztek 
el s emléktáblát állítottak házára, születésének 100. évfordulóján*

A mártir tanitó, akiről szülőfaluja nem feledkezett el, a Tanácsköztársaság 
alatt a községi Direktórium és a megyei Tanács tagjaként állt ki a forradalom 
ügye mellett és irányította a járás kulturális munkáját. A fehérterror idején az 
akkori módszereknek megfelelően hurcolták végig az utcán, hogy aztán három és 
félesztendei fegyházra Ítéljék. Kiszabadulása után nem taníthatott tovább, csa
ládjával együtt a fővárosba költözött. Három gyermeke Franciaországban keresett 
uj hazát. Beregi Nándort pedig utolérte a fasizmus, deportálásban vesztette éle
tét.

Két fia Párizsban élt, dolgozott, majd, amikor a nácik megszállták Francia- 
országot, apjuk tradíciójához híven, csatlakoztak az ellenállási mozgalomhoz.

Hazai látogatása óta a párizsi magyar iró és a magyar nemzeti könyvtár kö
zött egyre szorosabbá vált a kapcsolat. Beregi Tivadar sorra-rendre küldi haza 
az itthon oly hiányos, a megjelenés idején a korabeli cenzúra által az ország
ból kitiltott haladószellemü lapokat, cikkeket, magyar vonatkozású Írásokat.

"Ezekből az Írásokból, ámbár több mint negyven évvel ezelőtt íródtak, ma is 
vállalom a munkásosztály emberi, morális, szociális és kulturális célkitűzései
ért folytatott harcot... ezek az írások csak azt mutatják, hogy a filozófia sze- 
retete, a Jaur^s eszméiben és zsenijében való hit, Rodin művészetének értékelé
se, Giordano Brúnó magasztalása nálam nem volt kokettéria, vagy sznobizmus, ha
nem a filozófiának, a szociológiának és a művészetnek és egymásra ható kapcso
latainak a belső, ösztönös keresése, és azoknak megismertetése a dolgozó töme
gekkel..." - igy emlékszik vissza régebbi cikkeire.

Beregi Tivadar MÖrott született, 1909. május 28-án, s mint édesapja, 6 is 
a tanítói pályát választotta. A diploma megszerzése után Párizsban folytatta 
filozófiai, művészettörténeti és szociológiai tanulmányait a Sorbonne-on. Több 
évig a Biblioth^que Nationale-ban dolgozott; két évtizeden át a rádiónál, és 
közben művelődéstörténeti előadásokat tartott az Uhiversité Radiophonique 
Internationale munkaprogramja keretében. Mint újságíró, zenekritikákat irt a
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"Gombát" cimil lapnak, a háború előtti években pedig a Népszava és a Magyar Hír
lap párizsi tudósitójaként küldte haza Írásait*

Több tanulmányt és cikket irt a magyar-francia eszmei és irodalmi kapcso
latokról, magyar lapokban a francia, francia folyóiratokban a hazai irodalom
ról. A harmincas évek elején egyre-oásra jelentek meg cikkei a párizsi szocia
lista csoport "Itt az írás" cimü lapjában* 1931 júniusából maradt fenn "A szo
cializmus és a szellemtudományok" cimü cikke, melyben a forradalmi változáa 
mellett tesz hitet:
"Amióta a tudományos szocializmus elindult nemzetközi hóditó útjára, hogy meg
láttassa az emberközi viszonylatokat, fölfedje a társadalmi összefüggéseket, 
azóta a kapitalizmus hirdeti a marxizmus csődjét. £a látnivaló, hogy a szocia
lizmust történelmi útjában máról-holnapra élő politikai szekták föltartőztatni 
nem tudják. A szocializmus egyetemes gondolati rendszerének törvényszerűségét 
egy kikerülhetetlen históriai szükségszerűség a történelem logikája igazolja...

Amikor Giordano Brúnóról ir, akkor is saját korszakához szól.
"Akit egy korszak megölt, az élni fog minden korban" - idézi ürmöt "A gondol
kodás forradalmára" cimü cikkében, melyet az "Itt az írás" közölt 1932-ben*
1932 februárjában a folyóirat első oldalán, aláírás nélkül szerepel "Az Igazság 
útban van" cimü cikke, Somogyi és Bacsó meggyilkolásár ól. A bukaresti "Előré"— 
ben jelent meg "Jaurés zsenije" cimü Írása 1935-ben, melyet igy fejez be:
"... az uj világ kontúrjai már bontakoznak. A holnap a szocializmusé, az élő 
Jaur&s víziójáé. S ez a világtörténelem legszebb époszának a diadala lesz!"

A francia lapokban a korabeli magyar irodalom progresszív vonula
tát sorakoztatta fel. A francia szakszervezet, a C.G.T. "Le Peuple" 
cimü sajtóorgánumában jelent meg 1939-ben tömör tanulmánya francia nyelven a 
magyar proletár irodalomról /"La littérature prolltarienne en Hongrie"/.

A háború előtti évekből származó Írása, melyet a pozsonyi Népszava 1937. 
augusztus 29-es száma közölt, "Utolsó találkozás Diner-Dénes Józseffel". A 
Pere Lachaise-ben eltemetett magyar esztéta, filozófus és szociológus, aki, 
Károlyi Mihály kormányában külügyi államtitkár volt, s aki az emigrációban 
Marxról irt életrajzot, cikkeiben élesen bírálta az ellenforradalmi Magyaror
szágot, s tiz éven át volt a "Populaire" munkatársa - a halála előtti években 
letette a tollat. Mikor megkérdezték, miért nem ir többé művészeti cikkeket, 
azt felelte, " a spanyol polgárháború most fontosabb, mint a művészet" — idézi 
Beregi. Tiz év múltán, a párizsi magyar kommunistáknak az ellenállási mozgalom 
idején életrehivott lapja a "Magyar Szemle" ugyancsak Beregi Tivadar tollából 
közölt megemlékezést Diner-Dénes Józsefről.

Beregi Tivadar szüleit a fasizmus elpusztította, s ő már fiatalon Párizs
ban lelt második hazára és családra. Most is ott folytatja útját, ahonnét esz
meileg elindult. Most sem felejtette el, hogy tanítóképzős évei alatt a Szak- 
szervezeti Tanács megbízásából előadásokat tartott az ifjumunkásoknak a Magdol» 
na utcai Vasas székházban. A háború utáni cikkei közül megemlítjük a "Force 
Ouvri&Te" 1947. május 1-i számában közölt "Május elseje és regényírói" cimü 
cikkét és a "Cité Soir"-ban megjelent írását arról, hogyan harcolt a francia 
nemzeti könyvtár a megszállók és a Gestapo ellen.
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Az immár öt évtizede publikáló Beregi írásait ma is ugyanaz az eszme hat
ja át, mint mártír édesapjáét, s ugyanaz a fiatalos, tiszta hit sugárzik belő
lük, mint a négy évtizeddel ezelőttioldjon, A "Syndicaliste Porcé Ouvrifcre" 
1973, szeptemberi számában "Petőfi - Ady “ Kassák" cimü Írása is erről tanús
kodik, s élteti azt a reményt, hogy a magyar irodalom, a magyar és a nemzetközi 
haladás szószélői - mint Beregi Tivadar is - megtesznek mindent azért, hogy az 
értékek megmaradjanak és felszínre kerüljenek*

tlARKDVITS GYÖRGYI

GQMBOCZ ISTVÁNNAK,

feledhetetlen munkatársunknak életműve és példája nancsak itthon él és hat, ha
nem külföldi kollégáink is emlékeznek róla, fölidézik munkásságának lényegét* 
így most az OSzK-ba megérkezett belga kiadványt idézünk*

/KANEVSZKIJ/ KANEVSKT, B.P* — YANWIJNAGAERDEN, F.L.J.: Ecbanges,internetionaux 
de publipations• Bibliographie 1960-1970. Bruxelles, 1974* Comm. Belge de 
Bibliogr. II, 63 1. /Bibliographie Belgica 127•/

"A két szerző megtisztelve érzi magát, hogy ezt a bibliográfiát Gombocz 
István, az Országos Széchényi Könyvtár Nemzetközi csereszolgálata vezetője, $z 
IFLA Nemzetközi Csere Bizottsága 1969-1973 közti elnöke emlékének ajánlhatja*

Bnlékénék.szentelve ezt a munkát, a szerzők mély hálájukat akarták kifejezni 
az ember iránt, aki egész életét az eszmék, az ismeretek, és az információ ter
jesztésének szentelte; az ember iránt, aki nem szűnt meg bátorítani a nemzetek 
közti együttműködést, aki igyekezett elhárítani az egyetemes tudás terjedését 
gátló tényezőket; az ember iránt, aki mint a Nemzetközi Csere Bizottság elnöke 
soha nem értékelhetően sokat tett az intellektuális együttműködésért, a nemzet
közi megértésért."

Dana un travail da oa ganra, laa arraura at les oniaaiona aont 
inévitablaa. Laa autaora aocuaillaront avác gratitnda touta 
oorraotioa qua laa laetaura voudront biaa laur auggérar*

Laa daux autanra aont anfin tréa honoráa da pouvolr dédiar oatta 
bibllographia i la némoira du Dr. látván Ooabooc, ohaf dn départa- 
aant daa éohangaa da la Bibliothtqua natlonala Saáohényi A Budapaat 
at préaidant da la Conniaaion daa échangaa da publicatlona da la 

FIAB-IFLA da 1969 juaqu'á aa aort inopinéa an 1973*

£n dádiant eat ouvraga i aa nánoira9 laa antanra ohtvonla 
axprinar laur profonda gratitnda á un hoaaa qni pandant tonta aa 
via a randn tant da sarvioaa á la diffnaion daa idéaa, daa oonnaia- 
aanoaa at daa infomat iona| un hoaaa qni na eaaaa d'aacouragar la 
ooopération aatra laa nationa afin da ráduira laa obataolaa qni 
a'oppoaant á la diffnaion nnivaraalla dn savoiri un honná anfin 
qni an aa qualitA da préaidant da la Ooaniaaion daa éohangaa da 
publieationa a apporté uaa eoatribntloa iaaatinabla A la ooopé- 
ration iatallaotnalla at la oonpréhanaion intarnationala*
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KÖNYVTARUNK
ÉLETERŐI

Családos szakszervezeti üdülés

Aki nagyobb utazást akar tenni éri sza
badsága idején, az már télen, sőt előző 

évben elkezdi a tervezgetést, időegyeztetést, hogy üdülését minél jobban előké
szítse* Nálunk ellenben nem voltak kész tervek a nyaralásra és már jőoskán el
kezdődött a nyári iskolai szünet, mikor végre kialakult, hogy a gyermekek közül 
ki, mikor, hol és mit fog csinálni, mikor érnek rá a szülők és mikor tudunk 
mindnyájan együtt elmenni valahová nyaralni*

A családos nyaralásra nézve több félmegoldás is kínálkozott, melyeket én 
egy — lassan unalmassá válő - állandó szöveggel utasítottam vissza: én nem me
gyek olyan helyre, ahol nekem kell főznöm rátok, szeretnék egyszer mentesülni 
az állandó bevásárlós-főzés-mosogatás áléi! Szívtelennek tűnő anyai szövegemet 
azonban munkatársnőim nagy együttérzéssel fogadták és akciót indítottak érde
kemben, hogy több év utón egyszer ismét legyen olyan nyaram, amikor teritett 
asztalhoz, kész ételhez ülhetek népes családommal*

Ilyen előzmények után, fejedelmi ajándéknak hatott, amikor julius közepén 
kézhez kaptam a szakszervezettől egy hat személyes családos beutalást Mátraházá
ra a Vasutas üdülőbe. Örömünk annál is nagyobb volt, mert mi a Mátra régi sze
relmesei vagyunk, a vízpartnál jobbén szeretjük a hegyvidéket*

A főszezon utolsó turnusában, a fák közt megbújó üdülő csak úgy hemzsegett 
a gyerekektől: 2-től 20 évesig mindenki talált magához illő társat, a tizenéve
sekből valóságos csapat verődött össze* Az üdülő szeoélyzete nemcsak udvarias, 
de valósággal, szeretettel nézte ezt a nyüzsgő életet és mindenki kívánságának 
igyekezett eleget tenni. Akik már máshol is voltak szakszervezeti üdülőben, 
azok azt dicsérték a mátraházi szervezésben, hogy lazább az étkezési rend, mint 
máshol: nem kellett adott időben pontosan az ebédlőbe marni, hanem pl. a reg
gelizéshez másfél órán belül ülhettünk hozzá.

Hóm nagyon kellemesen hatott az üdülői kul turf elelős személye és- működése* 
Tevékenysége nem merült ki abban, hogy a könyvtárat és a társasjátékokat kezel
te, hanem nap mind nap gondoskodott valami egyéb programról: félnapos és egész 
napos túrákat vezetett a Mátra megismerésére, helybeni társas szórakozásokat 
szervezett. Például az <Wodóskoruakkal 2 délután is együtt játszott: körjáté
kokra, táncra tanitotta őket zeneszó mellett; ügyességi versenyt rendezett a 
nagyobbaknak; asztalitenisz versenyt, táncdélutánt tartott a serdülőknek.
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Ezzel, hogy a^kultíiroamilyen lehetőségeket teremtett az értelmes szórakozásokra, 
elérte, hogy ne tétlen, tartalmatlan időtöltés legyen a? üdülés azoknál sem, 
akik egy ismeretlen helyen kevésbé találják fel magukat.

Általános jóérzésünket nagyban fokozta a kellemes időjárás is és a környe
zet, az örökszép Mátra, A nyárvégi természet egy Mátraszentimre-Mátraháza közöt
ti egyéni gyalogtúra során málnával, szamócával és szederrel kinált bennünket.

Az elmúlt nyaraláshoz fűződő emlékeinket leginkább az jellemzi, hogy haza
érkezésünk után 3 éves kislányom azt mondta: "most gyorsan öltözzünk fel és men
jünk vissza a Mátraházába!"

CSILLAG LÁSZLÓKÉ

TTTRTgg

Elmúlt az éyi rendes szabadságok időszaka, az ősz beálltával megpezsdült a 
mozgalmi élet is. A szakszervezeti bizottság és a munkahelyi bizottságok komo
lyan munkához láttak. Mindenekelőtt a feladatokat, a munkát, az un, reszortokat 
osztották fel tagjaik között,

A Szakszervezeti Bizottság reszort felelősei:. 
ür, Ferenczy Endréné elnök, egyben szakmai felelős
Bor Kálmán titkár, szervező, az SZB képviselője a vezetői tanácskozásokon és 

felsőbb szerveknél
Farkas Ottó a fizikai és szakipari dolgozók rétegfelelőse
Havas Katalin oktatási és ifjúsági felelős
Hoffer Rezsőné a Társadalombiztosítási Tanács elnöke
Horváth Tiborné kulturális felelős
Milhoffer Alajos bér— és munkaügyi felelős
Pécsi Árpádnó gazdasági felelős
Rosta Lajosné munkavédelmi felelős

A Társadalombiztosítási Tanács feladatkörei:
Hoffer Rezsőné - elnök 
Darabos Pálné - közétkeztetés 
Kiss Gfrörgyné — nyugdijelőkészitée 
Kiszely Olivérné - segélyezés 
Losonczy Andrásné - üdültetés

A munkahelyi bizottságok tagjai a következőképpen osztották fel a munkát 
egymás között:

1, sz. MB.
Kelecsényi Gábor titkár, Keumayer Katalin szociális felelős, Tatai András mun
kavédelmi felelős, Tomits Ottilia agitációs és kulturális felelős, Zágoni Ilona 
bér- és munkaügyi valamint munkamozgalmi felelős.
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2. sz. MB.
Falta Rosemarie titkár, Dárdai Miklósné, Vavrinecz Veronika. /A bizottság a fór 
osztály területi szétszórtsága miatt egyenlőre nem határolták el a reszortokat./

3. sz. MB.
Kastaly Beatrix titkár, Czigler Mária agitációs és kulturális felelős, 11*0ek 
Magda szociális felelős, Szendi Anna munkavédelmi felelős, Stróh Tamásné bér- 
és munkaügyi, valamint munkamozgalmi felelős.

4. sz. MB.
Froemelné, Jáky Éva titkár, bér- és munkaügyi felelős, Batári Cfyula agitációs 
és kulturális felelős, Juhász Lászlóné szociális és munkavédelmi felelős.

3. sz. MB.
Horváth Gyuláné titkár, bér- és munkaügyi valamint munkamozgalmi felelős, Ve isse 
Istvánná agitációs és kulturális felelős, Wolf Magda szociális és munkavédelmi 
felelős.

6. sz. MB.
Rakovszky Istvánná titkár, agitációs és kulturális felelős. Fodor Béla szociális 
ás munkavédelmi felelős, Jávor Péterné bér- és munkaügyi valamint iminirnTnr.ggfíiT1ri 
felelős*

7. sz. MB.
Ghoboth Attila titkár, bér- és munkaügyi valamint munkamozgalmi felelős,
Cholnoky Győző agitációs és kulturális felelős, Jordán Katalin szociális és mun
kavédelmi felelős.

Szakszervezeti segélyek;
1975. augusztusban? Balázs Ferencné, IXibois Sarolta, Fodor Andrésné,

Károlyi Zsigmondné, Láng Tiborne, Markos Béláné, 
Molnár Csaháné, lerakó István, Papp Anctrásné

1975. szeptemberben: Divényi Pálné, Gera Antal, Hernádi lászlóné, Kun
Miklósné, Szabó Gáborné, Túrán Frigyesné
A KISz vezetősége javaslatára: Bertalan Béla, 
Györgyevics Tamásné, Sándor Éva, Széli Mariann, 
Veisse Istvánná

Munkaadói segélyek:
1975. augusztusban: Bartók György, Gyenge Sándomé, Hajós Csabáné, Mayer

János, Morvái Zsuzsanna, Samkó Ferencné, Sándor 
Istvánná, Velich Sándorné, Zilahy Tamásné

1975. szeDtemberben: Meleg Elek. Mikő Lajosné, Monostory Jenő, NémethJánosné. Oláh Éva, Schneller Károly, Siklós Qyuláné, 
Szilágyi József

Szakszervezeti b^nt^aok:
Kontingens beutalók: VHI. 13. Mátrafüred: (Jajai Jánosáé

VIH. 13. Mátraháza: Csillag lászlóné, férje és négy 
gyermeke

TTf 11. Miskolc-Tapolca: Kádár Iászló és felesége
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Kontingensen felüli beutalók:
VIII* 14. Debrecen: Palkó István
VIII. 28. Bakonybél: Dobai Miklósné ás férje 
VIH. 28. Szilvásvárad: Bor Kálmán
IX. 2. Héviz: Balogh György
IX. 8* Aldunai hajóút: Gabányi Gézáné
IX. 16. Hollóháza: Pipics Zoltán
IX. 16. Bp.-Rózsadomb: Iby Kálmánná és férje
IX. 20. Olasz társasutazás: Bútor Veronika, Horváti 

Tiborné, Nagy Márta, Wolf Magda 
IX. 25. Nagymaros: Nagy László és felesége 
IX. 26. Siófok: Meleg Elek és felesége

Kiolt. Min. önköltséges:
VHI. 27. Sopron: Nyáry Gálné 
VIII. 28. Balatonlelle: Berlász Jenő és felesége 
VIII. 28. Balatonioldván: Nemere Zoltánná, férje és 

gyermeke

Családos üdültetés Belátónbogláron - IBUSZ bérlemény
VI. 21 - VIII. 51. 72 napra 1 db 4 ágyas és

1 db 3 ágyas szoba
VII. 11 - VIII. 31. 52 napra 2 db 2 ágyas szoba
Az üdülésben 19 család /40 felnőtt és 32 gyermek/ 
vett részt, 10 napos turnusokban, az alábbiak sze
rint:
Balassa Jenóné. Béri Gézáné, Borsányi Ferenc, Divényi 
Pálné, Gera Antal, Csenge Sándorné, Hajós Csabáné, 
Hörömpöli Andrásné, Kassai Lajos, Kbrber Károlyné. Koroknai Ákosné, Mpklóasy Jánosné, Misley Judit, Nagy 
Zsoltné, Pál Albertné, Sajtós Endre, Velich Sándorné 
helyett: Zágoni Ilona, Zöldé Istvánná

Tankönw-os ztá s: 1975. augusztus 25-26.
79 család 946 db tankönyv 6445.- Ft értékben

1975. szeptember 27.
Összeáll.: HOFFER EEZSŐNÉ TT elnök

PÓcsi Árpádné gazdasági felelős kéri a szakszervezeti tagokat, hogy szak
szervezeti segélyek kifizetése, üdülési beutalók átvétele és egyéb gazdasági 
ügyekben szerdán és pénteken keressék meg a Zeneműtárban, 14-15 óra közüt i.

A szakszervezeti titkár hétfőn, szerdáp és pénteken 8-9 óra között a 
Díszteremben /Pollack Mihály tér/ található.
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