
— Könyvtár és művelődés —
(Új könyvtári kiadványok Jászberényben)

A Jászberény Városi-Járási Könyv-
tár ismét két értékes kiadvánnyal je-
lentkezett. Értesítőjük második száma
egy ésszerű indulás folytatását jelenti.
Lapunk 1972. júniusi számában Elek
Lajos méltatta a kezdeményezés jelen-
tőségét, ezért most eltekintünk attól,
hogy az Értesítőnek a közművelődés
egységes szemléletét szolgáló szerepét
újra értékeljük. Szó nélkül mégsem me-
hetünk el azonban mellette, hiszen me-
gyénk közművelődése szempontjából is
jelentősnek tartjuk, hogy egy városi-
járási könyvtár rendszeresen betölti a
közművelődés egészéből önként vállalt,
nemesebben értelmezett feladatát: egy
adott tájegység magas szintű tájékozó-
dási és tájékoztatási bázisának szere-
pét.

Az Arató Antal által szerkesztett,
most terjedelmében is forgathatóbb,
áttekinthetőbb kiadvány gerincét három
fontos könyvtári jellegű közlés alkotja.
Nemes András a terület könyvtári el-
látásának 1971. évi eredményeit elem-
zi. A mértéktartó írás a jól áttekint-
hető, sokoldalú táblázatsorozatra épít.
A szöveges elemzés lényeglátó megál-
lapításai így válnak a könyvtárfenntartó
tanácsok, illetve a könyvtárvezetők el-
igazító, orientáló tájékoztatóivá.

Budai Benjáminná folyóiratunknak,
a Jászkunságnak 1954-1971 közötti
jászsági vonatkozású cikkeinek mutató-
ját közli. A rövid bevezető a folyóirat
hézagpótló jellegével, hozzáférhetőségé-
vel és a benne megjelenő tanulmányok

alaposságával, hitelességével indokolja
a Jászkunság cikkeinek külön kiemelé-
sét. Az összeállítót dicséri az áttekint-
hetőség, a gyors kezelhetőség, s az
ügyes kapcsolat megteremtése a kötet
terjedelmében is legnagyobb és leg-
jelentősebb vállalkozásával, az Arató
Antal és Hasznos Rozália által össze-
állított jászsági vonatkozású sajtó-
cikkek repertóriumával. E repertórium
négy év 1967-71. cikkeit fogja össze
ismét nagyon jól eligazító bevezetővel.
A repertórium két nagy fölrajzi egy-
ségben, Jászberény város és a Jász-
berényi Járás kategóriájában csoporto-
sítja a cikkanyagot. Az utóbbin belül
a járás egészét érintő ágazati témájú
cikkek után külön csoportosítja az
egyes községekre vonatkozó anyagot.
A dolog természetéből fakad, hogy a
legtöbb cikk a Szolnok megyei Néplap-
ból és a Jászkunságból való. De eze-
ken kívül még 57 újság és folyóirat
Jászságra vonatkozó cikkei, tanulmá-
nyai is megtalálhatók benne. A reper-
tóriumot egyszerű s éppen ezért jól
kezelhető betűrendes mutató zárja.

Jó ötlet volt az Országos Széchenyi
Könyvtárban található jászsági témájú
kéziratok jegyzékének közlése is. A kez-
dő kutató munkáját jelentős mérték-
ben megkönnyíti a jelzetek megadása
is. Hasonló természetű a jászsági ille-
tőségű neves személyiségek levelezésé-
nek jegyzéke. Kor- és műtörténeti ér-
dekesség a Vágó Pál leveleiből össze-
állított válogatás.
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A jászságban eredményes helytörté-
neti, néprajzi, földrajzi névkutatási te-
vékenység folyik. Erről éppen az ér-
tesítő első száma tudósít. Most Pesty
Frigyes kéziratos gyűjteményéből Jász-
alsószentgyörgy, Jászapáti, Jászárok-
szállás és Jászszentandrás 1864-es
helyneveit mutatja be a második szám.

Az értesítő, amelynek tanulmányait
hangulatosan színezik Gecse Árpád
festőművész „becsempészett" művész-
anekdotái, legnagyobb érdemét a már
elmondottakon kívül abban látjuk, hog>
körülményeihez képest nagyszerűen öt-
vözi az elméletet és a gyakorlatot, s
ezzel egyszerre tud érdekes és hasznos
is üenni. Ha még a kivitel és tördelés
csaknem hibátlan megoldását is meg-
említjük, ezzel már nemcsak Arató An-
tal szerkesztő, hanem Pethő Lászlóm
technikai munkatárs lelkiismeretes mun-
káját is elismertük.

Ugyancsak elismeréssel kell szólnunk
a könyvtárnak a jászberényi Városi Ta-
nács V. B. művelődésügyi osztály tá-
mogatásával megjelentetett másik, rep-
rezentatív kiadványáról: a Székely Mi-
hály emlékezetére rendezett kisgrafikai
kiállítás mosT" 3 zo "példányban kiadott"
EépésHkatalógusáról. A 17 fa- és linó-
metszet "BétélantésT enged a kisgrafika
legrangosabb hazai művelőinek alkotó-
műhelyeibe. Csak sajnálni tudjuk, hogy
a Hűtőgépgyár nyomdájában készült,
valóban nagyon szép kiadvány képei
közül a szolnoki művészek alkotásai
hiányoznak. Erről azonban sem a ki-
állítást annak idején rendező Arató
Antal nem tehet. De efölötti elégedet-
lenségünk helyett zárjuk ezt az írást
e hasznos és szép kiadványok megje-
lenésén érzett szolid örömünk kifeje-
zésével.
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