
MŰVÉSZET
Grafika a könyvtárban
A múlt században alakuló olvasókörök a tagdíjakból összegyűjtött költségve-
tésből elsőként a helyi és fővárosi hírlapokra, folyóiratokra fizettek elő. Az ol-
vasókör vonzóerejét — a társasági élet mellett — éppen az jelentette, hogy az
olyan hírlapok, hetilapok, amelyek egyéni előfizetésére a tagoknak aligha volt
módjuk, e társulás folytán ott rendelkezésükre állt. A költségvetés növekedése
után (adományozások, bálok, rendezvények bevétele) jelentek meg a kölcsö-
nözhető könyvek, jöttek létre a kisebbl könyvtári gyűjtemények az olvasókörök-
ben. Mindez természetesen csak egyik módja volt a közművelődési könyvtári gyűj-
temények kialakulásának. Ez alkalommal azonban csak utalni akartunk arra, hogy
a könyvtár sok esetben egy már meglevő közösségi gyűjteménynek egy újabb
dokumentumtípussal — a könyvvel — való bővülése útján jött létre. Azaz a
közművelődési könyvtár már előzményétől és születésétől kezdve magában hor-
dozza gyűjteményének és szolgáltatásainak szükség szerinti bővítését és gaz-
dagítását. Ma már, mint a legáltalánosabb és teljes egészében nyilvános köz-
gyűjtemény, a leginkább hivatott arra, hogy használóinak a könyvek mellett
biztosítsa azoknak az egyéb típusú — a művelődés lehető legteljesebb körét,
területeit, lehetőségeit elősegítő — ismerethordozók, dokumentumok, eszközök
hozzáférhetőségét is, amelyek megszerzése esetleg az állampolgárnak ugyan-
olyan gondot jelenthet mint a könyvek megvásárlása. A fejlődés (s a gyarapí-
tás-szolgáltatás stb. költségeinek új típusú közösségi elrendezése) során ezért
jelentek meg könyvtárainkban a hangzóanyagok (lemezek, kazetták) önálló ze-
nei részleggé nőve egy-egy városi intézményben. Kialakulóban van a vizuális
dokumentumok, diafilmek, diapozitívok. stb. szervezett gyűjtése, feltárása.
Ezek közé a közösségi vagy egyéni művelődés ma már nélkülözhetetlen doku-
mentumai, eszközei közé sorolhatjuk a sokszorosítható eljárással (fametszet,
linómetszet, rézkarc, litográfia stb.) készült grafikákat is.

A Jászberényi Városi-Járási Könyvtár az említett egyéb „nem hagyományos"
dokumentumféleségek gyarapítása mellett mintegy tíz esztendővel ezelőtt kezd-
te el az eredeti grafikák gyűjtését, grafikai tárlatok rendszeres szervezését. A
gyűjteményben ma már félezernél több feldolgozott grafika található: elsősor-
ban a mai magyar grafikusművészetet reprezentáló alkotások. Bangha Fe-j
renctől Würtz Ádámig szinte minden ismertebb alkotó (közöttük Amerigo Tot
és Szalay Lajos) grafikái között válogathatnak a kölcsönzők. (Többnyire a2
új lakásukat elfoglaló fiatal házaspárok, intézmények, iskolák: ingyen két
hónapra azonos méretű kerettel, amelyekben a grafikák folyamatosan cserél-
hetőek.) Jól segíti a gyűjtemény közművelődési feladatait, hogy szinte teljes-
séggel megtalálhatóak ott a Képcsarnok Vállalat által kiadott grafikai soroza-
tok, így pl. az 50 példányban megjelent Bartók-mappa egyik sorozata is. De
megtalálhatóak régebbi sorozatok is pl. Aba-Novák Vilmos, Barcsay Jenő,
Nagy Imre stb. rézkarcait tartalmazó Tíz tájkép című számozott mappa, vagy
Barta Ernő Haláltánc című litográfiái sorozatának egyik példánya, Varsányi
Pál 1933-ban készült és akkor illegálisan terjesztett antifasiszta linóleumsoro-
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zata stb. (Ez utóbbit a művésznek a Nemzeti Galériában rendezett reprospek-
tív kiállításával egyidőben mutatta be a könyvtár.) ,

Amíg a képgrafikák jelentős részét különböző társadalmi támogatásokból
adódó vásárlások, ajándékozások révén szerzi meg a könyvtár, addig a grafikai
különgyűjtemény másik jelentős részét, a szintén eredeti grafikai eljárással
készülő ex libriseket és alkalmi kisgrafikákat széles körű hazai és nemzetközi
levelezés, csere útján gyarapítja a könyvtár. E lapok változatos tematikájuk
és tárgyszerűségük révén rendszerint ismereteket is közölnek, amelyek a sajá-
tos esztétikai élménnyel párosulva a közönség körében különösen marandan-
dókká válhatnak. Ennek a lehetőségét jól tükrözi a jászberényi könyvtár által
eddig rendezett több mint 50 kiállítás, amely legtöbbje a jászsági bemutatók
után — Debrecentől Szombathelyig — a legkülönbözőbb művelődési intézmé-
nyekben is be lett mutatva. A könyvtár kiállításszervező-gyűjtő tevékenysé-
gének rangos elismerése volt, hogy 1973-ban az Olvasó népért mozgalom I. or-
szágos tanácskozása alkalmával az intézmény szervezett kiállítást a nyíregyházi
Móricz Zsigmond Színházban. Varga Nándor Lajos könyvnyomtatással összefüg-
gő fametszeteit bemutató tárlat kapcsán Darvas József is elismerőleg nyilatko-
zott. Hangsúlyozta, hogy minden ilyen irányú tevékenység sikeresen szolgálja
az olvasómozgalom célját, sokoldalú, változatos művelődési lehetőségeket bizto-
sítva még vonzóbbá teszi a könyvtárakat.

A nyilvános, a jászberényi könyvtárban mindenki által hozzáférhető grafikai
gyűjtemény tehát nemcsak növeli az intézménynek és kulturális szolgáltatásai-
nak demokratizmusát, hanem az esztétikai nevelés sajátos lehetőségét is bizto-
sítja. Ezt szolgálják a könyvtár nemegyszer forrásértékű kiállítási katalógusai,
kisgrafikai mappái, amelyekről — akár az intézmény kiállításairól — a szaksaj-
tó is rendszeresen beszámol. ARATÖ ANTAL
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