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Kedves Elvtársak!

Az ember természetes tulajdonsága, hogy elsősorban jelene 6b jövője ér
dekli, nem pedig múltja. Mindenekelőtt az érdekli, az foglalkoztatja, hogy 
maga, szükebb és tágabb környezete milyen anyagi, szociális és kulturális kö
rülmények közt él, és milyenek jövő kilátásai. A fejlettség bizonyos szintjén 
ez az érdeklődés kitágul és elmélyül. Itt az embert már nemzete, sőt az egész 
emberiség sorsa foglalkoztatja, s jelen és jövőképében tudományos és morális 
megfontolások is szerepet játszanak. De még ezen a szinten sem ritka a jelen 
és a jövő történetietlen megközelítése, annak a felismerésnek a hiánya, hogy 
a jelent és a jövőt elszakíthatatlan szálak fűzik a múlthoz.

Pedig a jelenben és a jövőben benne van az egész múlt, bár nem minden 
eseménye egyformán jelentős és meghatározó. A XX. század legnagyobb, legmeg
határozóbb történelmi eseménye kétségtelenül a Hagy Októberi Szocialista For
radalom volt. Ezt világosan bizonyítják azok a változások, melyek hatására 
világszerte bekövetkeztek az elmúlt 60 évben.

A ITagy Októberi Szocialista Forradalom nélkül nem jutott volna el az 
orosz nép a cárizmus földhözragadt szegénységéből és tudatlanságából a fej
lett szocialista társadalomba. Nem volna szocializmus a közép- és keleteuró
pai népi demokráciákban. Nem haladna a szocializmus felé több ázsiai ország 
és Kuba. S a marxizmus - leninizmus eszméinek elterjedésén kivül a társadalmi 
igazságtalanságoknak az Októberi Forradalom megvalósult gyakorlati kritikájá
ra is szükség volt ahhoz, hogy a dolgozók helyzete tőkés viszonyok között is 
megjavuljon, s darabokra hulljanak a gyarmati birodalmak.

S mindezen túl az Októberi Szocialista Forradalomnak köszönheti az embe
riség, hogy - bár még nem egyszer zajlanak le a világban uj világháború rémét 
felidéző fegyveres konfliktusok - ma már megvan a reális lehetősége annak, 
hogy a nemzetközi erőviszonyok józan értékelése megszabadítja az emberiséget 
a nukleáris katasztrófától.

Kedves Elvtársak!
Ahogy természetes tulajdonsága az embernek, hogy elsősorban jelenő és jö

vője érdekli, úgy ezzel összefüggésben természetes törekvése az is, hogy sze
retné jelenét és jövőjét minél gyorsabban minél jobbá tenni. Ez a törekvés 
nemcsak jobb munkateljesítményekhez vezet, hanem szükségképpen együttjár sok 
jogos és jogtalan kritikával és követeléssel is. Szocialista viszonyok közt 
elérhető, hogy az ifjúság és a felnőttek legtágabb értelemben vett nevelése, 
mely magában foglalja az ideológiai és politikai képzés és tájékoztatás lég 
különbözőbb formáit - a társadalmi tapasztalatok tudatosítását is fokozatosan 
egyre több embert tegyen képessé arra, hogy egyrészt rendszeresen gyarapítsa 
tudását, növelje teljesítményeit, másrészt megtanuljon különbséget tenni a 
jogos és a jogtalan kritika és követelés közt, szabadon és felelősen adjon
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hangot az előbbinek és lépjen fel az utőbbi ellen.
Ebben a nevelési-nevelődési folyamatban jelentős szerepet játszik a múlt 

megismerése, történeti szemlélet kialakulása. Akik elsajátítják ezt a szemlé
letet, azok számára nem ünnepi szólam, hanem a valóság értelmileg megragadott 
és érzelmileg is átélt tényévé válik az a megállapítás, hogy az Októberi For
radalom világméretű társadalmi, gazdasági, kulturális és morális fejlődést 
indított el, s ihlet és támogat azóta is további kibontakozásában. 3 ezek az 
emberek megértik azt is, hogy milyen szükségszerű velejárói vannak annak, 
hogy a szocialista forradalom elsőként nem a legfejlettebb tőkés országokban 
győzött, ahogy Marx gondolta, hanem a cári Oroszországban, s a II. világhábo
rú után sem Nyugat-Európában terjedt tovább, hanem Közép- és Keleteurópában 
és Ázsiában*

Kedves Elvtársak!
A Nagy Októberi Szocialista Forradalom nagy hatást gyakorolt az egész 

világ népeinek életére. Az életviszonyok alakulásának az Októberi Forradalom
mal való összefüggése azonban különösen világos olyan országban, mint a mi
énk, mely 32 évvel ezelőtt a Szovjetunió közvetlen segítségével kapott lehe
tőséget a szocialista társadalom felépitésére, s azóta is rendszeresen élve
zi a Szovjetunió baráti támogatását.

10 évvel ezelőtt, amikor az Októberi Forradalom 50. évfordulóját ünnepel
tük, Veres Péter ezt irta: "Nemrégiben feltettem magamnak a kérdést: vajon 
én személy szerint mint Veres Péter az lehettem volna-e az 1917-es szocialis
ta szovjetforradalom.... nélkül, ami és aki vagyok". S a választ igy adta
meg: "Még személyes sorsomat és emberi mivoltomat is, amelyeken magam is mun
kálkodtam, ez a nagy világtörténeti esemény határozta meg."

Veres Péter életútja elsősorban a munkásosztály és a szegényparasztság 
legtehetségesebb és politikailag legfogékonyabb rétege sorsának alakulását 
példázza. Az ehhez a réteghez tartozó emberek korán szembekerülték a feudá
lis-polgári Magyarországgal, majd elsajátították a marxista világnézetet, ma
gukévá tették a szocialista erkölcsi értékrendszert, nagy műveltséget szerez
tek s mindezzel képessé váltak arra, hogy szellemi és politikai életükben ki
emelkedő szerepet játszanak.

De Veres Péter életútja tágabb értelemben arra is alkalmas, hogy emlé
keztessen azokra a lehetőségekre, melyek a Nagy Októberi Szocialista Forra
dalom nyomán hazánk felszabadulása után minden dolgozó osztály és réteg előtt 
megnyíltak, mindenki számára lehetővé tették — bár meg ma sem maradéktalanul — • 
hogy képessége szerint olyan szakmához, munkához es társadalmi aktivitáshoz 
jusson, melyben megtalálja egyéni kielégülését, javára válik a társadalomnak, 
s megkapja érte a társadalom illő megbecsülését.

Kedves Elvtársak!
Az a nagy ünnep, melyet ma ünnepelünk, könyvtárunkban egybeesik egy ösz- 

szehasonlithatatlanul kisebb, de nekünk ugyancsak kedves ünneppel, könyvtá
runk fennállásának 175. évfordulójával.

Ennek az évfordulónak az alkalmából nagy elismerésben részesült könyv
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tárunk, megkapta a Munka Vörös Zászló Érdemrendet,
Ebben a kitüntetésben, éppúgy, mint a közművelődési dolgozók jelentős 

fizetésemelésében és sok más kulturális intézkedésben az jut kifejezésre, 
hogy a szocializmus építésében - ahogy ezt Lenin kifejtette - a társadalmi, 
gazdasági és kulturális forradalom egyforma jelentőségű s a legszorosabb köl
csönhatásban van egymással. Pártunk és kormányunk, amikor fejleszti a kultu
rális intézményeket, megbecsüli a kultúra munkásainak tevékenységét, éppúgy 
a fejlett szocializmus ügyét szolgálja, mint amikor iparunk, mezőgazdaságunk 
fejlesztésén vagy közéletünk további demokratizálásán munkálkodik.

Könyvtárunknak a követkoző években sok nehéz, de szép feladatot kell 
megoldania. Biztos vagyok benne, hogy sikeres megoldásukban segíteni fog ben
nünket a Hagy Októberi Szocialista Forradalomban fogant szocialista társadal
mi rendszerünk általános fejlődése, s az a megbecsülés, melyet pártunk és kor
mányunk a kulturális élet, benne a könyvtárügy és a könyvtárosok iránt tanú
sít.

/Dr. Jóboru Magda főigazgató november 4.-én elhangzott ünnepi beszéde a Nagy 
Októberi Szocialista Forradalom 60. évfordulója alkalmából./

A szovjet könyvtárügy hatvan éve

Lunacsarszkij Írja visszaemlékezéseiben, hogy a Népbiztosok tanácsának 
alakuló ülése után Lenin magához hivta és - többek között - ezeket mondta ne
ki: "...Nagy jelentőséget tulajdonitok a könyvtáraknak. Ezzel az üggyel sze
mélyesen önnek kell foglalkoznia. Hívja össze a könyvtártudomány művelőit. 
Amerikában igen sok jó dolog történik ezen a téren. A könyv - óriási erő. A 
forradalom eredményeként igen megnövekszik a könyv vonzereje. Az olvasó szá
mára gondoskodnunk kell mind nagy olvasótermekről, mind a könyvek mozgékony
ságáról, hogy helyébe menjenek az olvasónak. Fel kell erre használni a pos
tát, meg kell szérvezni a letéti és mozgókönyvtárak mindenféle formáját..."

A szovjet könyvtárügy tehát szó szerint a forradalom szülötte: az Októ
beri Forradalom eredményeként, azzal szinte egyidejűleg jött, jöhetett létre 
a világ első szocialista könyvtári rendszere. A Lunacsarszkij idézte lenini 
mondatok már-már programot is jelentenek, sejtetni engedik azt a koncepciót, 
amelynek megvalósulását testesiti meg a Szovjetunió mai könyvtárügye.

Egy állam könyvtárügyének fejlődése a társadalom- és méginkább a gazda
ságfejlődés függvénye. Dinamikusan fejlődő gazdaság általában virágzó könyv
tárakat is teremt önmagának. Alapigazság ez, ami - úgy tűnik - az első szocia
lista állam könyvtárügyére is érvényes. Azzal tetézve, hogy e könyvtári rend
szer fejlődését ideológiai-politikai és alapvető kulturális érdekek is ösztö
nözték, a fejlesztési lehetőségeket pedig a tervgazdálkodás sokszorozta meg.
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A szovjet könyvtárügy eredményeiről, lenyűgöző méreteiről a könyvtári 
szaksajtéban sok sző esett már. Statisztikai adatok idézgetésének itt nincs 
helye, akit azonban érdekel, nézzen utánuk, mert érdemest sokatmondó számok
ra fog bukkanni. Végső mondanivalójuk az, amit a Szovjetuniót látogató ide
gen lépten-nyomon saját szemével is tapasztal: a Szovjetunió társadalma "ol
vasó társadalom", amelynek tagjai általános művelődésükhöz, szakmai tájékozó
dásukhoz szükséges olvasmányaik jórészét egy kitünően működő, nagy társadalmi 
megbecsülésnek örvendő könyvtári rendszerből meritik.

Annál érdekesebb talán, hogy ez a jól kiépített, hatalmas könyvtári szer
vezet közel egy évtized óta forr, erjedőben és változóban van. A hetvenes é- 
vek elején történt, hogy a Szovjetunió Kulturális Minisztériuma - számot vet
ve a szovjet könyvtári rendszer eredményeivel és heljrzetével - megállapítot
ta: a kommunista társadalom építésének mai szakasza, a tudományos-műszaki 
fejlődés olyan minőségileg uj követelményeket támaszt, amelyek kielégítésére 
a könyvtárakat fel kell készíteni. Tehát: változásokra van szükség. Bár e 
változások sokrétűek, tartalmuk és tendenciájuk néhány fogalommal mégis meg
határozható. Az integrálás /szervezeti, rendszerbeli/ és a korszerűsítés 
/szemléleti, építési, technikai/ jellemzi a szovjet könyvtárügy egészét átha
tó és - tegyük hozzá - fokozatosan, megrázkódtatás nélkül megvalósuló - vál
tozásokat, amelyek végcélja: az intenzifikálás.

Hogy mit jelenjenek az intenzív iparfejlesztés e gyakran használt műsza
vai a könyvtári gyakorlatban? Mindenekelőtt: racionálisabb könyvtári szerve
zeteket modern működési feltételek között, végső soron - rendszerelméleti 
szempontból is "igazi" rendszerként működő könyvtári rendszert, amely ellá
tási /és nem adminisztratív/ kapcsolatokat biztosit könyvtár és könyvtár kö
zött. Ezen felül: pénzt, fejlesztési lehetőséget az ellátási központként mű
ködő, életképes könyvtáraknak, a kisállományu, rosszul ellátott és felszerelt 
könyvtáraknak mozgó ellátó állomásokkal -bibliobuszokkal— való felcserélését. 
Mindezt azonban - és ez is megszívlelendő tanulság - lehetőleg létszám-emelés 
nélkül, a munkaerő racionálisabb kihasználásával, szükség esetén átcsoportosí
tásával oldják meg.

Azt jelentené mindez, hogy valamiféle "technicista" hullám öntötte el a 
szovjet könyvtárügyet? ITem, csupán úgy vélekednek, a könyvtárak változatlan 
szilárdsággal vallott régi alapfeladata /az ideológiai funkció/ és az újon
nan keletkezett másik alapfeladata /a tájékoztatási funkció/ csupán szigorú 
ésszerűséggel szervezett, jól és korszerűen funkcionáló könyvtárakkal, könyv
tári rendszerrel valósítható meg hatékonyan.

A lenini koncepciónak ez a legmélyebb és legmaibb értelmezése. Épp ezért 
alighanem nem is véletlen, hanem tudatos hagyományápolás, hogy a "centralizá
ciónak" nevezett uj könyvtári reform tervezői és eredményes megvalósítói a 
Lenin által személyesen gondozott, általa kiadott 1920-as könyvtári dekrétum 
cimére utaltak vissza /"A népbiztosok Tanácsának rendelete a könyvtárügy köz
pontosításáról az OESZK-ban"/.

ZIRCZ PÉTER
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Az Országos Széchényi Könyvtár kapcsolatai
szovjet könyvtárakkal és tudományos intéz

ményekkel a két világháború között

A Horthy-rendszer hatóságai a baloldali, haladó irodalmat és tudományt 
száműzték a magyar könyvtárakból és közművelődési intézményekből,1 Különösen 
vonatkozott ez a kommunista irodalomra, a szovjet szerzőktől származott pub
likációkra, Az ügyészség, a rendőrség, az akkori Belügyminisztérium minden 
szerve és szervezete, továbbá a magyar királyi Posta kötelessége volt a kül
földről származó, általuk "felfoghatónak" nevezett müveket lefoglalni és le
hetőleg megsemmisíteni. Idézzük csak fel Bethlen István 1920-as nemzetgyűlési 
beszédének egy tételét;

"Százával és ezrével érkeznek naponként 
posta utján a kommunizmust dicsőítő és 
eljövetelében bizakodó olyan tartalmú 
nyomtatványok és csomagok, amelyeknek 
cenzuramentes kézbesítése a ma még ha
mu alatt lappangó, de a kellő pillanat
ra xváró vörös rém parázsét lángra lob- 
bantani képes,"

Ha ez volt a belső magyar helyzet /bár a két ország között 1934 és 1939, 
ill. 1941, között fennállt a diplomáciai kapcsolat/, hogyan juthatott az Or
szágos Széchényi Könyvtár szovjet kiadványokhoz, milyen kapcsolatokat tudott 
létesíteni szovjet könyvtárakkal és tudományos intézményekkel?

1

A kapcsolatok első része passziv volt, a könyvtár nem léphetett kapcso
latba szovjet kiadókkal, vagy könyvkereskedésekkel, de a rendőrség és a pos
ta fent jelzett tevékenysége önkéntelenül is segítette ezen a területen. A 
varázsige a kumok gyűjtése volt. A Nemzeti Könyvtár minden akkori ve
zetője - Melich Jánostól Fitz Józsefig - érvelt, vitázott, harcolt a belügy
miniszterrel, a főkapitánnyal, a posta vezérigazgatójával, hogy az OSZK - 
alapvető feladatának megfelelően - begyűjtse és állományba iktassa a külföl
dön, bárhol megjelent magyar nyelvű és magyar vonatkozású kiadványokat. Az 
érvelés középpontjában becsületes, tudományos szempont állott /természetesen 
nem világnézeti rokonszenv/s a Nemzeti Könyvtár köteles a jövő történészei, 
általában tudósai számára megszerezni és megőrizni a külföldi hungarikumokat.

■^Ld. Markovits Györgyi tanulmányait az OSZK Hvkönyve-iben /1960, 1961-1962/.
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Irattárunk dokumentumai szerint ez a küzdelem nem volt könnyű; a különféle 
hatóságokkal sokszor igen nehéz volt megértetni ezt a könyvtári-humanista fel
fogást /természetesen nem egy dokumentum megsemmisült, mielőtt a Muzeum-kör- 
uti épületbe jutott volna/, de a kitartó érvelés igen sokszor sikerrel járt.

Volt rá eset, hogy a magyarnyelvüség mellett a Szovjetunióban élő rokon
népek irodalmának megszerzését is érvként használta fel a könyvtár vezetősé
ge. 1932 decemberében a budapesti főkapitányhelyettes értesítette az OSZK-t 
/204/1932.Irattár/, hogy.nagyobb mennyiségű "kommunista" sajtótermék gyűlt 
össze náluk. Kérdi, félretétesse-e az ilyen nyomtatványokat a könyvtár számá
ra? A kiváló nyelvtudós, Jakubovich Emil, az intézet akkori igazgatója igen 
érdekes és fontos sorokat intézett a főkapitányhelyetteshez:

az átvett küldemény "nemcsak értékesen 
egészíti ki proletár- és emigránsgyüj- 
teményünket, hanem annak még különös 
értéket biztosit az a körülmény, hogy 
közötte számos olyan nyomtatvány van, 
mely a magyarral rokon nyelveken ké
szült s igy a röpiratoknak még nyelv- 
tudományi szempontból is igen jelentős 
értéke van, tekintettel arra, hogy 
Oroszország elzártsága miatt különben 
ily nyelvű nyomtatványokhoz nem jutunk."

Természetesen a hatóságok kikötése az volt, hogy ezeket a kiadványokat 
elkülönítve kell kezelni s csak megbizható szakemberek számára szabad hozzá
férhetővé tenni. Ilyen módon külföldről /Bécsből, Berlinből, Moszkvából, Po
zsonyból stb./ szinte "hivatali" csatornákon keresztül sok értékes és itthon 
tiltott hungarikum "szivárgott" be a könyvtár falai közé, természetesen szov
jet szerzőktől is / néha bécsi vásárlások - a könyvtár megbízása révén Eck- 
hart Ferenc, a későbbi jogtörténész-professzor fáradozásaiból, továbbá Bá- 
nóczi Dénes ügyvéd gyűjteményének megvételéből - kaptunk ilyen, Magyarorszá
gon megszerezhetetlen kiadványokat./

De nézzünk néhány konkrét példát: a fent említett csatornákon keresztül 
jutottunk olyan müvekhez, mint Lenin válogatott munkáinak egyes kötetei, /né
ha német nyelvű kiadásban:"SSmtliche VYerke" egy másik kötete, vagy az "Aus— 
gev/ahlte Y/erke" kötetei/, azután Engels-Lenin: "Militiirpolitische Schriften" 
c. válogatás, "Lenin és a magyar proletárdiktatúra" c. munka, továbbá Sztá
linnak azok a müVei, melyek Lenint és a leninizmust ismertetik, illetve nép
szerűsítik magyar nyelven. Ezen az utón értesülhettek kutatóink az el3Ő szov
jet ötéves tervről és annak beszámolójáról, Kun Béla egyes, Moszkvában magya
rul kiadott Írásairól. A.Kollontaj asszony tanulmánya, I. Bábel és I.Erenburg 
egy—egy könyve is igy jutott el hozzánk. Volt arra is eset — ezt érdemes idéz
ni / 100/1937 sz. OSZK Irattár / - midőn maga az akkori minisztérium is "gya
rapította" könyvtárunkat:

"Méltóságos Uram! A m. kir. vallás- és 
közoktatásügyi minisztérium folyó évi 
március hó 16—án 14.268 — 1937. III. 
szám alatt kelt leiratával azzal kül
dötte meg Tanácsunknak P, Averbach 
orosz kommunista iró könyvét, - mely 
az 1848/49-es szabadságharcbein történt
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cári intervencióval foglalkozik, - hogy* 
az Országos Széchényi Könyvtár—bán nyer
jen elhelyezést." /Koch elnöki titkár 
levele Fitz főigazgatóhoz/.

értékes gyarapodást jelentettek a moszkvai "Sarló és Kalapács Kiskönyv- 
tárál-nak és "Könyvtáráénak füzetei és kötetei is, melyek ma könyvészeti rit
kaságoknak számítanak. A szépirodalmi müvek közül említsük meg Bonkáló Sándor 
egyetemi tanár oírosznyelvü Petőfi-ajándékát: "Alex. Petefi: Izbranntte sztihot-' 
vorenija. Moszkva, 192J>.", azután Illés Béla müvét /"Ég a Tisza"/, továbbá 
Gorkij két, külföldön magyarul megjelent munkáját -"A kispolgár, Vörös lámpa"- 
egyrészt Eckhart Ferenc vásárlásából, másrészt az akkori BM un. "ajándékából".

A moszkvai adományozók között igen előkelő helyet foglal el Madzsar Im
re, aki 20, nyelv- és irodalomtudományi /orosznyelvü/ müvet adott a könyvtár
nak 1936-ban. Mint érdekességet említem meg, hogy köztük volt Gorkij világhí
rű müve: a "Moi universzitetü" is.

Az elmondottakból természetesen nem következik az, hogy az OSZK rendsze
resen hozzájutott a Szovjetunióban a húszas-harmincas években megjelent magyar 
nyelvű kiadványok többségéhez. De egyrészt - akik hozzájuthattak a müvek olva
sásához vagy tanulmányozásához /akkori könyvtárosaink és kutatóink közül töb
ben/ - használóik más és uj: világot, szemléletet ismerhettek! meg, másrészt a 
Nemzeti Könyvtár már a Horthy-korszakban megvethette a Szovjetunióban kiadott 
hungarikumok gyűjtésének alapját.

2.
E sok tekintetben passzív, többnyire "hatósági" gyűjtésből származó hun- 

garikum-gyarapodások jellemzése után tekintsük át azoknak a könyvtári /tudo-ú 
mányos intézeti/-kapcsolatoknak gyakorlati és elvi kérdéseit melyek már a két 
fél közvetlen érintkezéséről, sőt a kiadványok cseréjéről vallanak.

I.íár bevezetőül hangsúlyoznunk kell, hogy a kezdeményező fél minden eset
ben a szovjet partner volt; hogy az OSZK vezetői hogyan reagáltak ezekre az 
ajándékokra c's csereajánlatokra, később még visszatérünk.

Átvizsgálva az e korszakból származó növedéki naplóinkat, kijegyeztünk 
minden, a Szovjetunióból származó küldeményt. Természetesen folyóiratunk ter
jedelme és természete nem teszi lehetővé, hogy ezeket elmenként felsoroljuk: 
csak arra szorítkozhatunk, hogy a Szovjetunióból származó tudományos kiadvá
nyok küldőit jelezzük, s - ha szükséges - néhány tartalmi, tárgyi jellemző
jükre fölhívjuk a figyelmet /technikai-nyelvi szempontból itt utalunk arra, 
hogy a küldemények, levelezések, az un. "fejlécek" francia és angol nyelven 
Íródtak: ezért megjelöléseink is ilyen nyelvűek, vagy magyar fordításban kö
zöljük őket/.

1927-ben érkezett könyvtárunk címére az első, 6 kötetet tartalmazó kül
demény Moszkvából /"USSR Society of Cultural Relations"/; ez történelmi, mú
zeumi, könyvtári és statisztikai kiadványokat tartalmazott. Még ugyanebben 
az évben a moszkvai "Nemzetközi Agrárintézet" is megajándékozta könyvtárunkat 
egy kiadványával.
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1928-ban az ukrán "Pszichoneurológiai Intézet” /Harkov/ küldte meg azt 
a kiadványát, mely az 1921-26 közötti kutatásainak eredményeivel ismertette 
meg a szakembereket.

A következő évben a tifliszi Muzeum ajándékozott meg bennünket "Bulle
tin"- j ével, majd 1929-ben a moszkvai "Nemzetközi Agrárintézet" nemzetközi 
érdekességü kiadványát /"Beitrüge zum Stúdium dér internationalen Agrarfrage"/ 
küldte meg számunkra. A következő években /1930, 1934/ Leningrádból a "Szov
jet Tudományos A.kadómia" kiadványai érkeztek meg elmünkre, 1935-ben pedig a 
kijevi "Ukrán Akadémiai Könyvtár" küldte meg ajándékát. Itt kell megemlíte
nünk, hogy 1935-től kezdve /valőszinüleg előbb is, de ennek nincs nyoma/ a 
Pitz Jőzsef főigazgató által tervezett és bevezetett uj növedéki naplónak 
volt egy rovata: a "köszönet kelte" - ez évtől kezdve az OSZK azonnal köszö
nőlevelet intézett az adományt küldő szovjet intézménynek.

1936 a fellendülés éve volt: ismét az "Ukrán Tudományos Akadémia Könyv
tára" küldött egy értékes néprajzi tárgyú kiadványt, majd Tomszkból érkezett 
ajándék, végül az "Azerbajdzsán! Akadémiai Filiálé" öt kötetét iktathattuk 
állományunkba /köztük geológiai közleményeket s a Kaspi-tengerre vonatkozó 
publikációkat/. 1937-ben ugyanez az akadémiai filiálé szintén geológiai, to
vábbá fizikai-kémiai kiadványokat küldött meg a Nemzeti Könyvtárnak.

1938-ban igen értékes küldemény érkezett meg hozzánk a Szovjet Tudomá
nyos Akadémiától /"Bulletin de l’Académie des Sciences de l’URSS, Classe des 
Sciences Sociales". 1936.No.4.et 1937»No.2-4./

A következő évben a német támadással kitört a második világháború s igy 
technikailag - postailag el voltunk különítve a Szovjetuniótól, bár diplomá
ciai kapcsolataink 1941 júniusáig még fennállottak,

3.

Végül tekintsük át - szintén időrendben - az OSZK és a Szovjetunió tu
dományos könyvtárai, intézményei között váltott hivatalos leveleket, irato
kat. Érdekesek azért is, mert

- egyrészt bizonyítják, hogy a világnézeti és társadalmi különbsé
gek, sőt államilag szinte alig létező kapcsolatok ellenére is a két állam kö
zött ezen a vonalon aktiv összeköttetések létesültek,

- másrészt a Horthy-korszak hivatalos művelődéspolitikája sem aka
dályozhatta meg a Szovjetunió könyvtárai, tudományos intézetei és az Orszá
gos Széchényi Könyvtár közötti érintkezés fölvételét.

De most nézzük át e jellemző dokumentumokat! A kölcsönös levelezés fran
cia vagy német nyelven történt /talán mondani sem kell, hogy a diplomácia 
több évszázados nyelve - a francia - sokat segített a két fél érintkezésében/.

1928 novemberében az "Ukrán Nemzeti Könyvtár" /igazgató: St. Posternak, 
titkár N. Ivancsenko/ levelet intézett a magyar Nemzeti Könyvtár igazgatójá
hoz /603/1928. OSZK Irattár/: kérik, hogy mindenfajta történeti kiadványain
kat, szabályzatainkat, cikkeinket stb. bocsássuk rendelkezésükre. Ők ugyan
ilyen kiadványaikat örömmel küldik meg az OSZK számára.
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Az Országos Széchényi Könyvtár igazgatója /Lukinich Imre egyetemi tanár/ 
örömmel fogadja a fölkinált csereajánlatot s a magyarországi nemzetközi kap
csolatok bonyolítására hivatott OKBK /Országos Könyvforgalmi és Bibliográfiai 
Központ/ utján a következő Széchényi könyvtári kiadványokat küldi el Kievbe:

Magyar Könyvszemle évfolyamai,
Gulyás Pál: Magyar irodalom idegen nyelven,
Váczy - Hoffmann M.: Irodalmi levelestár,
Isoz Kálmán: Zenei levelek.

Ugyanezen a napon Lukinich igazgató /1928.XII.18./ értesíti az OKBK igazgató
ját, hogy az OSZK "cserébe lépvén" az Ukrán Nemzeti Könyvtár igazgatóságával 
küldje el a felsorolt kiadványokat a "nevezett" kijevi könyvtár számára.

A két nemzeti könyvtár között - adataink szerint - további cserekapcso
lat állt fenn: 1929 júniusában /382/1929 OSZK Irattár/ a már emlitett könyv
tárigazgató /itt francia Írásmóddal: S. Postemaque/ ismét megkeresi az Or
szágos Széchényi Könyvtár igazgatóját,hogy elküldte könyvtári és bibliográfi
ai folyóiratuk utolsó számát, s kéri, hogy küldjünk cserébe valamelyik újabb 
kiadványunkból.

A következő megkeresés 1933 februárjában érkezett Moszkvából a kulturá
lis intézmények központjából /"Societé des relations culturelles entre 1* Uni
on des R.S.S.et 1* étranger"/, L. Chifrin igazgató aláírásával. Azt közlik ve
lünk, hogy a voronyezsi Egyetemi Könyvtár csereviszonyt szeretne létesíteni 
az Országos Széchényi Könyvtárral, s felajánlja e célra kiadványát: "Travaux 
de l’Institut des Recherches Scientifiques a l*Université d’État de Voroneje." 
Az igazgató udvariasan megjegyzi, hogyha ez az ajánlat megfelel, kérik cseré
be a magyar Nemzeti Könyvtár kiadványait.

Az 1933 február 13-án érkezett levélre Jakubovich Emil igazgató azonnal 
válaszolt /talán- érdekes az is, hogy a levelet Tamás Lajos akadémikus - akkor 
az OSZK munkatársa - fordította francia nyelvre/. A válasz lényege azt volt, 
hogy az OSZK a legnagyobb készséggel hajlandó a voronyezsi Egyetemi Könyvtár
ral a tudományos kiadványok cseréjét felvenni.
Az OSZK "Magyar Könyvszemle" cimen saját folyóiratot ad ki s emellett idő
rendhez nem kötött kiadványai is vannak. Hogy a csereviszonyt az OSZK mennyi
re komolyan értékelte, azonnal postára adta az adott cimre a "Magyar Könyv
szemle" legutóbb.megjelent kötetét. Jakubovich Emil igen lényeges, az akkori 
időkben szinte egyedülálló javaslattal fejezi be levelét:

"Amennyiben e^yéb orosz tudományos in
tézetek is keszek lennének könyvtá
runkkal csereviszonyba lépni, kész
séggel várjuk ezirányu újabb megkere
sésüket. "

Végül Jakubovich közli a szovjet partnerrel azt is, hogy a Nemzeti Muzeum 
szervezetébe több tár, osztály is tartozik, lépjen érintkezésbe ezekkel is a 
csereviszony megvalósitasa érdekében.

A moszkvai válasz szinte késedelem nélkül érkezett meg Budapestre /ezút
tal német nyelven; aláírója S. Joralowa volt, a Nemzetközi Könyvcsereosztály 
h. vezetője/. Ezúttal arra hivatkozik, hogy az "Institut für Héimatkunde in
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Saratow” intézet számára továbbították az OSZK cserekiadványát. Majd két nap
pal később /ezúttal francia nyelven Z. Joralova/, értesíti az OSZK vezetősé
gét, hogy örömmel vették a Nemzeti Könyvtár levelét, a csereviszony létreho
zását, s a javaslat értelmében felveszik a kapcsolatot a Magyar Nemzeti Múze
um többi osztályával is.

Az 1933* év a szovjet - OSZK kapcsolatokban további, eddig szintén fel 
nem tárt kapcsolatokat hozott. A "Verlagsgenossenschaft Auslündischer Arbei- 
ter in dér UdSSR - Cooperative Publishing Society of Foreign V/orkers in the 
USSIt, Moskva" /1933 május 28-án /OSZK Irattár, 80/1933. sz./ levelet intézett 
az OSZK igazgatójához: értesíti, hogy a könyvtár számára megindította a "Sar
ló és Kalapács" c, folyóiratot, valamint annak összes kiadványait. Az iratot 
Gajdos Béla irta alá a "Szovjetunióban élő külföldi munkások Kiadóvállalata 
Magyar Osztálya" nevében. Mint érdekességet jegyzem meg, hogy a május 29-én 
Moszkvában feladott levél szinte hihetetlenül gyorsan érkezett meg az OSZK- 
ba: nálunk már junius 3-án iktatták!

Még ugyanazon a napon /fontosnak tarthatták ezeket a szovjet kapcsolato
kat elődeink! Havrán Dániel, a Nyomtatványtár igazgatója/ egyúttal az intézet 
vezetőjének helyettese /a m. kir. Posta vezérigazgatójához, dr. báró Szalay 
Gáborhoz merész hangú és érvelésű levelet intézett. Megirta, hogy a Moszkvá
ból elinditott küldemény nem érkezett meg az OSZK-ba; ebből gyanítható, hogy 
a "Méltóságod bölcs vezetése alatt működő magyar királyi Posta a küldeményt 
lefoglalta."

Az átirat következő fejezetét - mint dokumentumot - érdemes szóról-szóra 
közölni, hiszen ezek az OSZK akkori vezetőinek könyvtárpolitikai elképzelése
it és a szovjet-magyar könyvtári kapcsolatokra vonatkozó nézeteit igen jól 
tolmácsolják számunkra is:

"A Magyar Nemzeti Muzeum Országos Széché
nyi Könyvtára hivatásszerűen gyűjti az 
összes magyar nyelvű és magyar vonatko
zású nyomtatványokat, tekintet nélkül 
arra, hogy az illető nyomtatvány hol je
lent meg és milyen politikai beállitott- 
ságu...1919 óta külön, gondosan őrzött zárt 
gyűjteményben gyűjtjük a magyar nyelvű, 
vagy magyar vonatkozású un. proletáranya
got... Az Oroszországban működő és magyar 
nyelvű kiadványokat kibocsátó magyar kom
munista csoport kiadványai valamikor /!/ 
igen értékes és nagyértékü történeti for
rásanyagul fognak szolgálni."

Az elmondottak alapján - "könyvtárunk anyagának teljessége érdekében"
- arra kéri az OSZK igazgatója a Posta vezérigazgatóját, hogy a Moszkvában 
feladott nyomtatványokat a Posta abban az esetben is kézbesitse az OSZK—nak, 
ha azoktól a postai szállítás joga meg is lenne vonva. Az OSZK igazgatósága 
reméli, hogy e kérés teljesítésével a Posta vezérigazgatója "a magyar kultú
ra érdekét támogatni kegyeskedik," /Az iratot Asztalos Miklós fogalmazta./

E haladó jellegű, a tudomány és a Nemzeti Könyvtár érdekeit bátran vé
delmező akció lezárása 1933. október 2-án történt meg: a postaigazgató ér
tesítette az OSZK vezetőségét, hogy a postai szállításból kitiltott "Sarló
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és Kalapács" c. folyóiratot és valamennyi kiadványát kézbesíti az OSZK számá
ra...

Talán ezek után alig kell már bizonyítani, hogy a Nemzeti Könyvtár akko
ri vezetői milyen magas szinten képviselték a sovinizmustól mentes könyvtár} 
és tudományos érdekekét.

Befejezésül - a háborús események előtt - még két adatot közlünk:
Az Országos Könyvforgalmi és Bibliográfiai Központ 1936 áprilisában ér

tesítette az OSZK-t, hogy a "Bibliotheque de l'Academie des Sciences de 1* 
Union des Rep. Soviétiques Socialistes, Leningrade" azzal a kéréssel fordult 
az OSZK-hoz, hogy küldje meg számára a "Magyar Könyvszemle" 1914 óta megje
lent köteteit, Mivel a központ nem rendelkezik a folyóirat példányaival, ké
ri a Nemzeti Könyvtárt, hogy továbbítás céljából bocsássa rendelkezésére, 
hogy a köteteket elküldhesse Leningrádba. - Az OSZK a kért évfolyamokat el
küldte az OKBK-nak azzal a kéréssel, hogy továbbitsa azokat Leningrádba.

Nem könyvtári kapcsolat, csak a tévhitek eloszlatására idézünk még egy 
adatot 1937-ből. Egy zalabéri lakos Milton "Paradise lost" c. müvének orosz 
kiadását akarja eladni a könyvtárnak. Az ismert esztéta és kritikus, Rédey 
Tivadar, a könyvtár igazgatóhelyettese válasza az volt, hogy a fölkínált mü 
sem ritkaságban, sem régiségben nem képvisel különösebb értéket. Ez a Szov
jetunióban is hozzáférhető mert "tévedés lenne azt hinni, hogy Oroszország
ban a hasonló Jellegű müveket elégették volna."

Néhány év múlva a náci-Németország gyújtotta tűzben valóbem égni kezdett 
a világ s abban a lángban a könyv is. De mondj tik meg: a két háború között a 
könyv és a szellem értékeinek védelmében, a nemzetközi kapcsolatok ápolásá
ban, az akkoriban Magyarországtól annyira elszigetelt Szovjetunióval való 
könyvtári kapcsolatok fenntartásában az Országos Széchényi Könyvtár igazán 
nem vallott szégyent, a történelem előtt is Jól vizsgázott emberségben, de
mokratizmusbem, az egyetemes könyvtári érdekek megóvásábem.

HARASZT1IY GYULA
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MUNKÁNKRÓL
KÉRDÉSEINKRŐL

Ady-gyüj teményünk történetéből

1977 Ady-év: a költő 100 éve, 1877. november 22.-én született.
T'
Kéziratainak, mint könyveinek is, megvan a maguk sorsa. Szerteágazd le

velezését, nagyszámú verskéziratát, fogalmazványát három nagy kéziratgyüjte- 
mény, a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, a Petőfi Irodalmi Muzeum és az 
Országos Széchényi Könyvtár Kézirattára őrzi. Az MTA anyaga zömét az "érmind
szenti levelesláda" kincsei alkotják, az Édes, a család összegyűjtötte leve
lek, versek. A PIM Ady-kéziratai lassan, apránként szaporodtak tekintélyes 
gyűjteménnyé. Hozzánk az első Ady-kézirat, Ady levele a Nyugat szerkesztősé
gének, 1924-ben Osváth Ernő ajándékaképp érkezett, utoljára pedig 1973-ban 
vásároltunk Ady-kéziratot, pontosabban csak xerokópiát három levelezőlapjá
ról. A két időpont között eltelt mintegy fél évszázad alatt Ady-anyagunk ör
vendetesen felduzzadt és ma két.nagy egységre oszlik, egyrészt a Levelestár 
és az Analekta Ady-kézirataira, másrészt az önálló Ady-gyüjteményre.

Azok a kéziratok, melyeket a Levelestárban és az Analektában helyeztünk 
el, Ady családja, baráti köre és különböző gyűjtők révén kerültek állományunk
ba. 1924-ben például Ady Lajos ajándékozta nekünk az Álmodik a nyomor autog- 
ráfját, 1941-ben-és 1942-ben pedig Ady Lajosnétól kaptunk igen nagy mennyi
ségű Adyhoz irt levelet. 1939-ben Langertől vettük az Ady - Léda levelezés 
számos dokumentumát. 1942-ben Dénes Zsófia ajánlotta föl egyéb kéziratok mel
lett Ady hozzá irt leveleit. Brüll Bertától, Léda húgától 1946-ban jutott 
gyűjteményünkbe Adynak Lédához szóló 71 levele. Igen sok levél került be Ady- 
val kapcsolatban álló személyek hagyatéka részeként, a Nyugatosok, Bölöni 
György, Jászi Oszkár, Papp Viktor, Biró Lajos, K.Lippich Elek, Zempléni Árpád 
és mások iratai között.

1970-ben az előző 15 év során bekerülő, nagyobb összefüggő csoportokat 
képező Ady dokumentumainkból önálló egységet alakítottunk ki, az un. Ady-gyüj- 
teményt. /Jelzete: Fond 74./ A gyűjtemény nem lezárt, hanem folytonosan kie
gészül frissen befolyó uj kéziratokkal. Jelenleg hét kéziratcsoport alkotja 
az Ady-fondot. Két érdektelen provenienciáju csoport mellett három Nádor Hen
rikkel, egy-egy pedig Steinfeld Nándorral és a Diósy-házaspárral függ össze.

Nádor Henrik orvo3 volt, Jendrassik professzor mellett kezdte pályáját. 
Betegei közé tartozott Révész Béla, Ady jóbarátja és életrajzírója is. Révész, 
mert pénzzavarba jutott, 1936-ban a birtokában lévő Ady-anyagot eladta Nádor 
Henriknek azzal a megszorítással, hogy a kiadás jogát fenntartja magának. Mi
vel Pesten nem talált kiadót, Révész Pozsonyba vitte a kéziratokat, hogy a 
Prager könyvkiadónál lefényképeztesse és közrebocsássa őket. Mint a kiadások-
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bői is kiderül, ez a Révész-féle anyag tulajdonképpen két, ma már pontosan el 
nem választható részből állj az egyik rész ténylegesen Révész Béla tulajdonát 
alkotta, s ide tartoztak a Csinszka—féle kéziratok is; a másikat viszont Brttll 
Berta őrizte. Léda kikötötte, hogy a neki szóló 80 Ady-levél csak halála után 
kerülhet nyilvánosságra. Berta, már Léd**, majd Diósy Ödön halála után múzeumnak 
akarta eladni az anyagot, de egyetlen intézmény sem mutatott iránta érdeklő
dést. így aztán Berta mindent Révész Béla rendelkezésére bocsátott, akinél az 
anyag biztos helyre kezűit. Nádor Henrik is különös gonddal, zárt szekrényben 
őrizte az "Ady-reliquiákat" - a kifejezés magától Adytól származik, ő irta 
tréfásan a papirdobozra, melyben Léda a leveleket őrizte. Amikor a németek 
megszállták Magyarországot, Nádor Henrik vele egy házban lakó barátjára, az 
örmény származású Aznavourian León festőre bizta más értékeivel együtt az Ady- 
reliquiákat, ő maga pedig egy svájci-portugál védett házba menekült. A bombá
zások erősödtével azonban mindent a Kereskedelmi Bank széfjében helyezett el, 
majd amikor figyelmeztették, hogy a németek kiürítésére és elszállítására ké
szülnek, újra festőbarétjára bizta az anyagot. Amikor a közeli lőszerraktár 
felrobbant és lángot fogott egy papirraktár is, Nádor Henrik lakása kiégett, 
de az Ady-anyag Aznavouriannál nem sérült meg. Nádor Henrik egészen 1966-ig 
őrizte, majd 3 részletben Kézirattárunknak ajánlotta föl Ady és Léda levele
zését, Ady verskéziratait, dedikált köteteit, fényképeit, Csinszka visszaem
lékezéseit és Adyra vonatkozó anyaggyűjtését. Ezekből a kéziratokból alakítot
tuk ki az Ady-fond első tételeit.

1969-ben került az Ady-gyüjteménybe Steinfeld Nándor levelezése - benne 
40 Ady-levél. Steinfeld Nándor Ady titkára volt, s Ady csak Így szólította: 
"Drága fiam, Nándor." Steinfeld szülei bérelték a Magyar Király szállót, ahol 
Ady hosszabb ideig lakott. Az Édes egyszer Pesten járt, s kérte az idősebb 
Steinfeldéket, legyen gondjuk a fiára, s ők a fiatal, Ady-rajongó Nándort 
összeismertették a költővel. Ady tréfásan fiává fogadta Steinfeld Nándort és 
kinevezte titkárának. "Nekem titkárom, fogadott fiam is"- irta róla a Nyugat
ban. Amint Steinfeld özvegye visszaemlékezik, "Ady néni örült, hogy Bandi mel
lett lesz a lelkes, jóindulatú fiatal emberke, szereti, tiszteli és mindenek 
fölött törődik vele, Steinfeldék pedig boldogok voltak, hogy Ady Endre foglal
kozik a fiukkal, s felsőbbrendü életre emeli ki, neveli." Steinfeld kincsként 
őrizte, féltette* a háború alatt biztonságba helyezte Ady-emlékeit, melyeket 
aztán özvegye ajánlott fel nekünk.

Nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket az az iratcsomó, melyet Diósy 
Ödön megbizásából a harmincas évektől egészen 1970-ig zártéin, pecsét alatt 
őriztünk. Az un. Diósy-letét, amint felnyitásakor kiderült, a huszas évektől 
kezdődően Diósy Ödön és felesége leveleit, házassági viszontagságaikra vonat
kozó iratait, 1921-es válási jegyzőkönyvét és más iratait tartalmazta. Egyéb, 
az Ady-kutatás számára fontos, forrásértékű kézirat nem került elő a csomagból.

Különböző eredetű levelek, verskéziratok és az Ady-utóélet szempontjából 
értékes dokumentumok egészitik ki az Ady-gyüjteményt, melynek legszebb darab
jai jubileumi kiállításunkon külön tárlóban tekinthetők meg.

KARSAY ORSOLYA
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A megtisztelő bérrendezésűnk-rgl

A közművelődés jelentőségének felismerése, társadalmunkban betöltött szerepe 
napi kultúrpolitikánk legaktuálisabb tényezői közé emelkedett, tudatformá

ló ereje éppen napjainkban került előtérbe. A közművelődés munkásainak fele
lőssége, szellemi és erkölcsnevelő tevékenységének súlya is megnövekedett. 
Kormányunk ennek tudatában és e réteg társadalmi megbecsüléseként jelentős 
bérrendezéssel fejezte ki elismerését és adott lendületet, hogy megújult erő
vel folytathassuk feladataink sokrétű végrehajtását.

Az emlitett kultúrpolitikai jelentőségen túl e bérrendezés életszinvo- 
nal-politikai szempontból is időszerűvé vált, hisz köztudott, hogy a viszony
lagos bérelmaradás súlyos munkaerő gondokat eredményezett és megérett az idő 
az elavult besorolási rendelet korszerűbbé váltására is.

A könyvtárak, levéltárak, múzeumok és művelődési házak dolgozóinak bér
rendezéséről szóló kormányhatározatot rövidesen követte a végrehajtást tar
talmazó miniszteri rendelet /ld. OSZK Hiradó 1977/7—8.sz. melléklete/, melyek 
az intézményi bérrendezés gyors ütemű lebonyolítását Írták elő. Könyvtárunk 
vezetősége augusztus hónapban, a párt- és társadalmi szervezetekkel szorosan 
együttműködve és velük teljes összhangban energiáját és figyelmét erre össz
pontosította, s messzemenő demokratizmussal sikeresen hajtotta végre könyvtá
rosaink életében- e páratlanul nagyarányú bérrendezést.

A lebonyolítás azonban nem lehetett zökkenőmentes. Ennek okai éppen az 
idő rövidségéből adódtak, nehezítették az átlagon felüli nagy létszámú intéz
ményünk adottságai és helyenként a rendelet egyes pontjai, melyek pontosabb 
értelmezést, egyértelműbb meghatározást igényeltek. A megtorpanásokat menet
közben operatív döntésekkel korrigálta az e célra összehívott bérrendezési 
bizottság.

A Kulturális Minisztérium általános irányelveihez igazodva, könyvtárunk 
is kialakította az összeg célszerű elosztására vonatkozó szempontjait, ezek 
alapján törekedtünk arra, hogy magasabb béremelésben részesüljenek azok a 
dolgozók, akik kiemelkedő munkát végeznek a közművelődés terén; tudományos 
munkájukkal hozzájárulnak a szocialista kultúra fejlesztéséhez; műszaki, gaz
dasági, adminisztratív és fizikai munkakörökben kiváló munkát végeznek; a 
nyugdíjkorhatárhoz közel állanak; a jövő szakgárdáját képező pályakezdő fia
talok; a társadalmi munkában élenjárók. Pontos szempont volt, hogy a diffe
renciálás ne vezessen bérfeszültségekhez,hanem az esetleg meglévő aránytalan
ságok kiküszöbölését eredményezze.
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A végrehajtást két ütemben bonyolítottuk le. Először az uj rendelet elő
írásainak megfelelően meghatároztuk az uj besorolásokat, majd megállapítottuk 
a táblázatokban feltüntetett kötelező béremelések összegét. Második ütemben 
került sor az igen tekintélyes keret elosztására, s a megadott szempontok sze
rinti, egyéni mérlegelés alapján történő differenciált béremelés megállapítá
sára.

Már az első ütemben, a besorolások megállapításakor felszínre kerültek 
problémáit, bizonytalansági tényezők. Nem a teljesség igényével, csupán érzé
keltetésül ismertetnénk ezek közül néhányat.

A rendelet besorolási kategóriái további bontást igényeltek a könyvtá
runkban betöltött munkaköri beosztás megnevezéseivel. A minisztérium szóbeli 
eligazításának megfelelően alkalmaztuk például a szakalkalmazotti kategóriák
ban a főkönyvtáros, könyvtáros és könyvtárkezelő, vagy másutt a "Fizikai dol
gozók Betanított munkás I"~nél a könyvtári raktáros elnevezéseket, stb. A ko
rábbi rendelet lehetőségeihez képest most lényegesen kevesebben nyerhették el 
a főkönyvtárosi elnevezést, mert e rangos cim már a munkakörnek megfelelő 
egyetemi végzettséghez kötött lett, mig korábban, meghatározott szolgálati 
évek után, elegendő volt csupán az érettségi is. Ez az "elit" megnevezés rá
adásul érdemi mérlegelés alapján is csupán mint adható fogalmazódott meg. To
vább növeli ennek az elnevezésnek a tekintélyét, hogy a megfelelő kulcsszá
mok bérskálája is igen reprezentáns összegű. Mindez arra utalt, hogy diplomás 
könyvtárosainknak csupán szinejavát tüntessük ki e cim viselésével. A gyakor
lat azonban szinte meggátolta e megnevezéssel való bánásmód ilyen kiváltságos 
értelmezését. A rendelet ugyanis ezt a látszólag tetőző szakalkalmazotti fo
kozatot megfejelte további két magasabbrendü kulcsszámmal: a főmunkatársi ka
tegóriákkal. Itt megelégedett már 10-15 évi gyakorlattal és megkülönböztető 
kívánalomként kissé általános megfogalmazással: "kimagasló tudást, kiemelke
dő tevékenységet", illetve "kiemelkedő tudást, jelentős tevékenységet" irt 
elő.

A problémákat tovább mélyítette, hogy az eddigi "Tudományos munkatárs" 
és "Tudományos főmunkatárs" kulcsszámokkal e főmunkatársi kategóriák már nem 
azonosak, annál Inkább sem, mert a tudományos jelző viselésének kritériumai 
még kidolgozás alatt állnak és a besorolási rendelettől már független megíté
lés alá esnek. Ebből következően adódott az a dilemma: hová soroljuk be, mi
lyen szempontok, ismérvek alapján differenciáljuk az immár öt kulcsszámba il
leszthető, tartalmi-érdemi munkát ellátó, munkájukat szinvonalasan végző könyv
táros társadalmunk e tekintélyes rétegét? Éltünk a rendelet engedékenyebb 
megfogalmazásával és értelmezhetőségével, igy dolgozóink számára a kedvezőb
bet és ha lehetett, a főmunkatársi kulcsszámokat alkalmaztuk, természetesen 
•gondosan ügyelve arra, hogy e kategóriák érdemtelen felhígítása ne történhes
sen meg.

Kettős megoldást kivánt a raktárosok besorolása is. A rendelet ugyanis
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e munkakört névlegesen egyik kulcsszámnál sem emliti, igy besorolása lehető
vé vált vagylagosan a "Szakalkalmazott IV." és a "Betanított munkás" kulcs
számokba egyaránt. Ebben az esetben az intézmény és a dolgozók érdekeinek 
egyeztetésével végeztük el a besorolást.
A raktárosl munkakör besorolása a jövőben tovább bonyolódik azzal, hogy a 
közgyűjteményi szakközépiskolát végzetteket a Szakalkalmazott III-ba kell 
besorolni, igy egy munkahelyen lényegében azonos feladatot ellátó dolgozók 
Immár három különböző kulcsszámba kerülnek majd.

Elgondozkoztató, hogy a végrehajtott besorolások után egyes kulcsszá
mokba alig jutott dolgozóinkból. Kincs például egyetlen diplomás ügyintézőnk 
/3531-3537/, ügyviteli dolgozónk is csupán egy akadt. /3541-3545/

ízelítőül talán e kiragadott néhány szemléltető példa is elegendő a be
sorolási problémáink érzékeltetéséhez. Talán még e témához illeszkedik egy 
pillanatnyilag még tisztázatlan kérdés: az uj besoroláshoz mikor és milyen 
mértékű pótszabadságot állapit meg egy újabb rendelkezés? A tapasztalt neu
ralgikus pontokra egyébként hivatalosan is felhívtuk az illetékesek figyel
mét.

A második ütemben került sor az egyéni mérlegelésen alapuló differenci
ált bérek megállapítására. Az e célra felhasználható keretből alapbérük ará
nyában részesültek a főosztályok. Az egyes osztályokra jutó összeg meghalad
ta a korábbi bérkorrekciókra jutó mennyiséget, igy a dolgozók érdemi munká
jának elismerésére éppúgy lehetőség adódott, mint az indokolatlan aránytalan
ságok felszámolására, a munkatársi értékrend hierarchiájának kifejezésére. E 
cikk Írásakor ugyan még nincs részletező összehasonlítási adatanyagunk az 
összkönyvtári végrehajtás eredményeinek elemzésére, melynek alapján felfi
gyelhetnénk a különböző részlegek és rétegek között meglévő, esetleg újólag 
keletkezett kisebb egyenetlenségekre. Ezek eliminálására - a Bér és Munka
ügyi osztály által készítendő összehasonlító táblánatok alapján - a jövő évi 
bérkorrekciós keret alkalmas lesz. A részadatok azonban egyértelműen azt bi
zonyítják, hogy életszinvonalemelkedést biztositó, jelentős bérrendezésben 
könyvtárunk teljes kollektívája részesült.

A bérrendezés pozitív eredményei és sikeres végrehajtása árnyékában azon
ban meghúzódnak kisebb—nagyobb bérjellegű problémák is. Ezek kevésbé mutatkoz
tak a lebonyolítás folyamán, inkább egy előzetes kiértékelés során, az össze
sítések birtokában ismerhetők el. Az eredményeket nem kisebbítve, érdemes ta
lán rámutatni néhány olyan helyre, ahol a nehézségek leginkább kiütköznek. 
Egyes kulcsszámoknál a munkaviszony kezdőéveihez szabott bér felső határa 
szűkre szabottnak tűnik, ugyanis már a besorolás pillanatában a fizetések kö
zel járnak, néhol el is érik a "plafont". Ez alól talán csak a diplomás ka
tegóriák kivételek, melyek bérskálája megfelelő perspektívát nyújt.

Hasonló feszitettség mutatkozik a "Fizikai dolgozók Kisegítő" kulcsszám
nál, ahol már most, kezdetben személyi fizetésekkel kellett élnünk.
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Egy-két évi kötelező béremelés végrehajtása után - úgy tiinik - a "Szakalkal
mazott IV." kategória minden korcsoportja kinövi keretét.

Talán az újszerűségből fakad, hogy a Főmunkatárs I. és Műszaki-gazdasá
gi tanácsadó I. kulcsszám felső bérhatára viszont magasnak látszik. Hatszáz 
forinttal több, mint az osztályvezetőké. Helyes az a tendencia, hogy mivel 
mindenkiből nem lehet osztályvezető, a tudományos felkészültségű, több évti
zedes kimagasló szakmai múlttal rendelkező munkatársak - akikből esetleg hi
ányzik a vezető készség - elérhessék bizonyos vezető réteg legmagasabb bérét. 
A tudományos intézmények, műhelyek osztályvezetői azonban rendszerint opera
tív szerepkörük ellátásán felül végzik hasonló szaktudományos, színvonalas 
publikációs tevékenységűket, ebből az aspektusból viszont aligha indokolt az 
ő alacsonyabban megállapított bérhatáruk. Szükség is lesz ennek megemelésére, 
amit alátámaszt a már jelenleg elért alapfizetési átlag, hiszen e kulcsszám 
bérhatárai közt a beállási szint több mint 70 százalékos.

Amint a fentiekből érzékelhető, van még nyitott kérdés és adódik még 
korrigáló, javitó, tovább finomító tennivalónk, de ez természetes velejárója 
fejlődésünknek. A bérrendezést azonban, mint igen nagy eredményt, máris el
könyvelhetjük magunknak. Sőt érezzük és éreztetnünk is kell ennek valóban 
ösztönző hatását és bizonyítsuk ezt több és mindenekelőtt jobb munkával.

A számunkra oly megtisztelő és örvendetes eseményről szóló beszámolót 
azonban nem fejezhetjük be anélkül, hogy a Közalkalmazottak Szakszervezeté
nek köszönetét ne mondjunk. A VIII. Kongresszuson kiemelten foglalkoztak ér
dekeink védelmével. A kongresszus határozata igy fogalmazott: "Társadalmi je
lentőségüknek megfelelő, fokozott figyelmet kell fordítani a könyvtárak... 
munkájára. Fontos... az erkölcsi ösztönzés és elismerés fejlesztésére irányu
ló törekvések támogatása ... a kongresszus szükségesnek tartja, hogy a szak- 
szervezet vezető szervei - központi bérpolitikai intézkedést kezdeményezze
nek a közművelődési szervekben dolgozók részére, hogy megszűnjék a bérszín
vonalban meglévő indokolatlan elmaradásuk: e területen általános* differenci
áltan felosztandó fizetésemelésre van szükség."

Várakozáson felüli arányban megkaptuk. Köszönjük ! 

í.ULHOFFER ALAJOS
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A zirci Reguly Antal Műemlék Könyvtár. 
/Ismertető.^ Kiadja az Országos Széchényi 
Könyvtár. Bp. 1977, Révai ny. 24 1. illusztr.
---------------I-.. -............................................... - - -

A kiadvány tárgyilagos, jól áttekinthető, világos előadásban ismerteti a könyv
tár történetét s a gyűjtemény legbecsesebb értékeit. Először a könyvtárat lét
rehozó ciszterci apátságot mutatja be s finom arányérzékkel, bonyolult egyház
történeti fejtegetések nélkül emeli ki a rendház messzi középkorba vezető 
múltjából azokat a mozzanatokat, amelyek a gyűjtemény születésével, gyarapodá
sával kapcsolatosak. A folytatás, a műemlék építészeti leírása hasonlóképp 
mértéktartó, de azért minden fontosat magába foglaló és ugyanez a tényeket, 
adatokat hűségesen beszéltető módszer jellemzi a könyvtár felszabadulás utáni 
sorsának összefoglalását is. A históriai áttekintés végül Reguly Antalról - 
- akinek nevét 1955 óta viseli a könyvtár -, Zirc szülöttéről közli a leglé
nyegesebb adatokat. A gyűjtemény rövid szemléje a kéziratok, kódexek említé
sével kezdődik: ezek többsége egyelőre az OSZK Kézirattárában vár részletes- 
sebb feldolgozásra. A nyomtatott könyveket keletkezésük időrendjében veszi 
sorra a kiadvány az ősnyomtatványoktól a XIX1 századi anyagig. Az ismertetés 
külön foglalkozik a hírlapokkal és folyóiratokkal, a kisnyomtatványokkal s a 
térképekkel; itt is, akárcsak a könyveknél a legértékesebb darabokra hivja 
fel a figyelmet. Befejezésül pedig a könyvtár mai feladatáról, használatának 
rendjéről szól. A kiadvány formája, beosztása arról tanúskodik, hogy készítő
ik elsősorban prospektusnak szánták összeállításukat. A kis füzet mégsem csak 
alkalmi jellegű - az igényesen fogalmazott szöveg, a jó minőségű képanyag re- 
mélhotően sokáig hasznos kalauzként fog szolgálni a zirci műemlék könyvtár 
látogatóinak.

22b



V0
B

e c t c c c

c c c 6

A KI3Z-ÉLET HÍREI 

/1977. szept. 1.-okt.15-ig/

Szept. 7.: A KISZ-vezetőség vezetőségi ülésen összegezte a nyári idő
szak mozgalmi munkáit, valamint megtervezte az őszi hőnapok 
eseményeit az akcióprogramban kitűzött feladatok értelmében.

Szept.14.: az ifjúsági klub vendége volt Asperján György iró, akivel kö
tetlen beszélgetést folytattunk két regényéről, illetve vizs
gálódásairól, tapasztalatairól, amelyeket munkáskörnyezetben 
szerzett.

Szeptember hó folyamán folytatódott a klub felújítása a Gazdasági Hiva
tal hathatós segítségével. Főként villanyszerelési és aszta
losmunkákat végeztek.

Okt. 2.: '/vasárnap/ a nagykovácsi "Rozmaring" TSZ gyümölcsösében 11
dolgozónk vett reszt a körtebetakaritásban. A munka ellenér
tékét, 533.-Ft-ot a KISZ-pénztárba utaltuk.

Okt. 4-9.: a KISZ-szervezet kezdeményezésére, a szakszervezet támogatá
sával kirándulást szerveztünk az OSZK dolgozói számára Erdély
be, a következő útvonalon: Nagyvárad-Körösfő-Bánffyhunyad-Ko- 
lozsvár-Torda-IiIarosvásárfiely-Segesvár-Farkaslaka—Korond-Csik— 
szereda-Csiksomlyó-Zsögöd-Gyilkos-tó-Békás-szoros-moldvai ko- 
lostorok-Borsa-Szakolca-ííagybánya-lIagy várad.
Az útra jelentkezett 66raunkatárs közül a szakszervezeti mun
kahelyi bizottságok és az ifjúsági érdekvédelmi felelősök 
rangsorolása nyomán a SZB választotta ki azt a 46 dolgozót, 
akik részt vehettek az utazáson.
A kirándulás ismertetésére a következő számban olvasható rész
letes hiradás.

Összeáll.: FARKAS ÁGNES

227



Egy "létszámrekorddal büszkélkedő" taggyűlés kapcsán

Október 21-én KISZ szervezetünk taggyűlést tartott, melyen áttekintettük 
a mozgalmi év eddigi eredményeit és a hátralévő időszak feladatait. Ez a 
taggyűlés azért is különösen jelentősnek Ígérkezett szervezetünk életében, 
mivel itt értékelhette a tagság az eddig végzett munkát, a vállalások telje
sítését. Persze a tagságnak csak azon része, amelyik a taggyűlésen megjelent 
- és a létszámmal bizony nem dicsekedhetünk. Tulajdonképpen ez az oka annak, 
hogy ez a cikk megíródott.

Köztudomású, hogy évente csak néhány taggyűlés megszervezésére kerül sor, 
mivel a mozgalmi munka legnagyobb része a csoportokon belül zajlik le. Éppen 
ezért a taggyűlés a KISZ szervezet legmagasabb fóruma, amelyen minden KISZ- 
tag aktívan kifejtheti véleményét, észrevételeit, javaslatait, beleszólása 
van a szervezet életébe; ezért a taggyűlésen való részvétel nemcsak köteles
sége, hanem érdeke is. Ezzel szemben a lehangoló tények a következők: a tag
gyűlésen mindössze 22 fő jelent meg /ez az összlétszám ?0%-a/ és sajnos ez 
a "töredék” sem volt képes azt a másfél órát végig ott tölteni /a megjelen
teknek is kb. a fele a taggyűlés közben elment/. Na és ha már a "száraz sta
tisztikánál" tartunk, még egy adalék: a hat KlSZ-blzalml közül is mindössze 
ketten voltak jelen. A tények tehát elszomorítóak. Mégsem akarok a cikkből 
holmi "népi kesergőt" kerekíteni; a végső értékelésre a mozgalmi év végén, 
január-februárban kerül sor. De úgy érzem, - és remélem, ebben nem vagyok 
egyedül - hogy a helyzeten változtatni kell.

Többen nagyon határozottan szóvá tették, hogy szerezzünk érvényt annak a 
döntésünknek, mi szerint azok, akik a taggyűléseken rendszeresen nem jelennek 
meg, ne legyenek tovább tagjai az ifjúsági szervezetnek. Taglétszámunk legyen 
inkább kisebb, de munkánk eredményesebb.

Az sem mindegy, hogy az állami vezetőkben mennyiben merül fel egyáltalán 
a társadalmi—politikai aktivitás kérdése a fiatal dolgozók megítélésekor, 
ügy tűnik, e téren is van még tennivaló.

Szeretnék hinni abban, hogy az "őszi" fáradtság után tudunk "erősíteni". 
valamint abban, hogy az OSZK ifjúsági életének fejlődése minden KISZ-tag szá
mára egyaránt fontos lesz, de nemcsak szavakban, hanem tettekben és aktiv 
részvételben is.

FAZEKAS GÁBORNÉ KlSZ-bizalmi
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Vélemények az egyetemi előkészítő tanfolyamról

Az OSZK Híradó 1976/11-12. és 1977/7-8. száméban már olvashattunk egy- 
egy Írást - Balogh Judjit tollából - a KISZ-szervezet "védnöksége" alatt le
folyt egyetemi előkészítő tanfolyamról, megszervezése indítékairól, eredmé
nyéről /vagy kudarcáról/, illetve tanulsógálról. Most néhány egyéb véleményt, 
illetve egy tervezetet teszünk közzé - de ezzel korántsem akarjuk lezárni 
az eszmecserét, amelyet minden jelentős kezdeményezés esetében fontosnak 
tartunk. /A rovatvezető megjegyzése./

" "Nagyon okos és hasznos kezdeményezésnek tartom az OSZK-beli előkészítő 
tanfolyam megszervezését. Az természetes - és ezt az előadók is hangsúlyoz
ták—, hogy az előkészítő előadásainak látogatása nem pótolhatja az egyéni 
tanulást, hanem annak csak serkentője, iránymutatója lehet. Az eligazítást 
meg is kaptuk, sőt egyes témák mélyebb földolgozására előadóink szakkönyve
ket is ajánlottak. /Vásárhelyi Jutka még a könyvek raktári jelzetét is meg
adta, ami meggyorsította a keresést./

Sajnos néhány objektív ok miatt a látogatottság hamar lecsökkent. Melyek 
ezek az okok? A KISZ-klub szellőzése meglehetősen rossz, igy hamar ellankad 
a figyelmünk. Jobb lett volna az előadásokat egy másik helyiségben tartani. 
Emellett az előadások színvonala is eléggé hullámzó volt. Az előadók közül 
talán Elekes Pétertől váltunk meg a legnehezebb szívvel, szerettük volna, ha 
nem csak a középkort tanítja; nagyon magas színvonalú órákat tartott.

Mivel tavaly már jártam egy hasonló jellegű előkészítő tanfolyamra - a 
TIT előkészítőjére -, össze tudom hasonlítani a kettőt. Véleményem szerint 
semmivel sem maradt a mi tanfolyamunk a TIT színvonala alatt, ráadásul a mi
énk ingyenes is volt..." /Somogyváry Gyula/

"Szerintem az egyetemi előkészítő nagyon hasznos volt. Az órákon át tud
tuk venni a középiskolás anyagot, s a további tanuláshoz is kaptunk irodalmat. 
Az előadások segítettek abban is, hogy az ember mérlegelni tudja, egy adott 
anyagrészben mi a fontosabb és mi a kevésbé fontos. Ha valaki jegyzetelt, 
vagy csak éberen figyelt, s utána az irodalmat is elolvasta, már nem volt 
szüksége magolásra, megmaradt fejében a lényeg.

Ami a nehézségeket illeti: sok fiatal dolgozik délutáni műszakban, s 
természetesen ilyenkor nem tudnak az órákon megjelenni. Valószínűleg ez is 
közrejátszott abban, hogy a hallgatói létszám annyira hullámzó volt." /Hor
váth Orsolya/

"Az egyetemi előkészítő tanfolyamnak nem voltam sem hallgatója, sem elő
adója, igy csak a kívülálló véleményét mondhatom el. Balogh Jutka második 
cikke kudarcként értékeli az előkészítőt, holott szerintem egy érdekes és 
hasznos kezdeményezésnek csak az első "menete" volt. A felmerült nehézségek 
elsősorban szervezési problémák, s igy bizonyára meg is oldhatók. Mindenki



előtt ismeretes, hogy a Főépület műszakbeosztása miatt sok fiatal eleve nem 
tud járni a klubrendezvényekre és egyéb továbbképzési alkalmakra. Ezen talán 
úgy lehetne segíteni, hogy a KISZ érdekvédelmi felelőse egyeztetné a munkabe
osztást az érintett osztály vezetőivel /osztály- vagy csoportvezető/, s úgy 
állapodnának meg, hogy a továbbtanulásra jelentkező fiataloknak az előadások 
idején semmiképp se kelljen dolgozniuk, /Közhasznú továbbképzésről, az intéz
mény érdekeivel összevágd akciéről lévén sző esetleg az sincs kizárva, hogy 
ezek a fiatalok munkaidő alatt járhassanak az előkészítőre - természetesen 
akkor már kötelező jelleggel./

Balogh Jutka fenntartások nélkül dicséri az előadókat, azonban az álli-' 
tólagos kudarc egyik okát némely előadó felkészületlenségében, esetleg - ön
hibáján kívüli - előadói alkalmatlanságában /a figyelem ébrentartásának ké
pessége, jól követhető szövegmondás stb./ is kereshetnénk. /Természetesen az 
esetleges gyengébb előadói teljesitmény semmit sem von le az előadó erkölcsi 
érdemeiből, hogy tiszteletdij nélkül is vállalta a nem kevés fáradsággal és 
vesződsóggel járó munkát!/ A résztvevők véleménye alapján tehát nem ártana 
kissé szükebbre vonni az előadók körét. Arról is szó lehetne, hogy egyes té
makörök esetében megfelelő külső előadót keressünk. ITem érzem megoldhatatlan
nak azt sem, hogy az előadók munkájukért honoráriumot kapjanak a KISZ—tói 
vagy a szakszervezettől /ettől a résztvevők számára még maradhatna ingyenes 
a tanfolyam./

Végül megfontolásra érdemes az is, hogy nem kellene-e csökkenteni a kö
vetkező évi előkészitő tanfolyam előadásainak számát: esetleg tárgykörönként 
kettőre, amelyből az első előadáson irodalmat adna az előadó és kijelölné az 
anyag súlypontjait, a másodikon pedig kizárólag a felvetődő egyéni problémák
ra válaszolna - konzultáció jelleggel. Jó lenne, ha az előkészitő sorsával 
kapcsolatos vitát egy kissé meggyorsítanánk - például egy KISZ-klubban rende
zett "ankét" segítségével -, hogy a döntés után mielőbb el lehessen kezdeni 
a következő tanfolyam szervezését. Talán reális az útmutató jellegű előadá
sok időpontját január elejére-közepére, a második, konzultációs megbeszélés
sorozatot pedig március végére, április elejére tervezni." /Hándy Gábor/
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SZAKSZERVEZETI HÍREK

A szakszervezeti bizottság szeptember 15-i ülésén 
megtárgyalta a szakszervezeti tisztségviselők tan
folyaménak II. félévi programját. A Budapesti Bi
zottság hozzájárulásával a kötelezően megjelölt 
témák közül hármat - minthogy ezek lényegében mér 
az elmúlt félévben szerepeltek - helyi témákkal, 
illetve előadásokkal helyettesitette. A II. félévi 
program a következőképpen alakul:

1. A szakszervezetek szervezeti felépítése és működési elvei.
A Magyar Szakszervezetek Alapszabálya.

1977* október 25-én, ea.: GEREBEN Ferenc, a KMK munkatársa, a 
SZOT Központi Iskola volt tanéra

2. A választott testületek szerepe a szakszervezeti élet irányításában, 
a tagság szolgálatában.
1977. november 21-én, ea.: BARTOS Éva, a KMK munkatársa, a SZOT 

Központi Iskola volt tanára
5. A bizalmiak és a munkahelyi bizottságok feladatai az ifjúság, a nők 

és a nyugdíjasok sajátos ügyeinek intézésében.
1977. december 13-án, ea.: HAVAS Katalin, az szh.tagja

4. A Közalkalmazottak Szakszervezete Központi Vezetősége állásfoglalása 
az államigazgatási munka javitásét szolgáló központi intézkedésekkel 
kapcsolatban.

1978* január l6-én, ea.: FERENCZY Endréné, az szb. elnöke
5. A szakszervezeti tevékenység munkajogi vonatkozásai.

1978* február 13-án, ea.: FÁBRY György, az OSZK gazdasági igaz
gatója

6. Az OSZK szakszervezeti alapszervezetének hatásköri szabályzatterve
zete.

1978. március 13-án, ea.: CSOBOTH Attila, az szb. titkára
7. Miben látják az intézmény állami vezetői a szakszervezeti alepszer- 

vezet segitő szerepét.
1978. április 17-én, ea.: ZIRCZ Féter, az OSZK főigazgatóhelyettese
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8. Az szb. reszortfelelősei saját tevékenységükről, a bizalmiak és a 
munkahelyi bizottsági tagok feladatairól, kapcsolatrendszeréről.

1978. május'15-én, előadók az szb. tagjai
Az előadások általában hétfői napon 16,30-kor kezdődnek az OSZK dísz

termében.
Amint a tematikából is kiderül, a szakszervezeti bizottság - tekintettel 

a munkahelyi bizottság.! tagok nagymérvű cserélődésére - célszerűnek látta a 
bizalmi és munkahelyi bizottsági tagoknak tartott tanfolyam félévre történő, 
kísérleti jellegű összevonását.

x

A szeptember 15-i ülésen szó esett a bérrendezés eddigi tapasztalatairól is 
/a kérdést Milhoffer Alajos, az szb. bérfelelőse fejti ki bővebben e lap ha
sábjain/. Tájékoztató hangzott el a szakszervezeti könyvtárról; november kö
zepén nyílik a kurrens irodalmat kínáló könyvtár, a használók számára leg
kedvezőbb nyitvatartási időpontot és időtartamot választva a kölcsönzéshez.
A TT elnöke beszámolt az üdülési és segélyügyek helyzetéről, az ez évi tan
könyv-akció menetéről. Az szb. foglalkozott a nyugdíjasokkal való törődés 
aktuális kérdéseivel, a tagdijbesorolás, a kirándulások és a véradó-mozgalom 
tapasztalataival. A nyugdíjasokkal kapcsolatban sok a törleszteni valója a 
szakszervezetnek; szeretnénk legalább baráti találkozók szervezésével kimu
tatni ragaszkodásunkat nyugdíjas munkatársaink iránt.

CSOBOTH ATTILA, szb. titkár

x

Lapzártakor érkezett szerkesztőségünkhöz a hir, hogy a szakszervezeti könyv
tár a Pollack M. téri épületünk I.emeletén november 14-én megnyílt. 
Nyitvatartási idő: kedden és csütörtökön 12 - 2-ig,

pénteken délután 4 - 5—1(5 •
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