




K Ö N Y V T Á R I HIRAD 
A FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR KÖZLÖNYE 

Megjelenik havonta 
IV. évfolyam 4.szám. 1960. április. 

LENIN ELVTÁRS 9o. SZÜLETÉSNAPJA 

"Itt van Lenin 
A munkásosztály nagy szivébe zárva.. 
Tanitónk volt. 
És csatázott velünk. 
És itt van ő 
A munkásosztály nagy szivébe z v>. 
/Bertolt Brecht: A forradalmár 'cB: 

Szeretnénk néhány szóban beszámolni, -o r 1, 
hogyan hat a lenini gondolat .. mi munkánk te :j :-
könyvtárban, 

A ma embere számára a marxista-lenini •: 
szemlélet a mindennap kenyerét j lenti, Könyvt 
tanuló diákok, s az itt dolgozó kutatók sz..; 
zelhetetlen lenne a munka a mindenki számár 
beri közelségben érzett nagy tanitó - Lenin ív 
gitsége nélkül. 

Tájékoztató szolgálatunk analitikus é 
katalógusának Lenin müveire vonatkozó anyaga .1. 
landóan "kézben van". Az olvasók leggyakrabban . 
lozófiai jellegű Írásait keresik. Olvasótermán 
zett érdekes tapasztalat, hogy Lenin "Az if;; sa 



ségek feladatai" cimü - a Komezomoi III» Kongresszusán 
mondott beszéde mennyire olvasott, A Válogatott Müvek 
31« kötete magátál nyilik szét ennél a bekezdésnél, , 

Lenin "Az irodalomról" c, szöveggyűjteményt 
szinte sohasem találjuk a kézikönyvtár polcán - állan-
dóan olvasó kezében van. Hasonlóan keresett könyv az 
"Állam és forradalom" is, 

Propaganda osztályunk "Lenin a képzőmüváazet-
ben" címmel 25 reprodukcióból álló kiállítás anyagot 
készített IV, 22-re, Ez az nyag az évfordulón három 
kerületi könyvtárban* a , a lo-ag, & 1 könyv-
tárakban kerül bemutatásra. Mialatt ezt a néhány sort 
irjuk* jelentkezik telefonon s békásmegyeri könyvtá-
runk vezetője, Bakóné elvtársnő azzal a javaslattal, 
hogy a tanácsi kulturotthonnal közösen Békásmegyeren 
is szeretnének Lenin-kiállitást rendezni. 

Ide kívánkozik az a gondolat, hogy Lenin elv-
társ mennyire szerette, milyen fontosnak tartotta a 
könyvtárak, tevékenységét. Ezt irta erről: "A könyvtá-
rak állapota egy ország kultúrájának fokát jellemzi." 
A mi kollektívánk igyekszik hasznos munkát végezni a -
szocialista kulturfprradalom területén, s ez a munka 
sohasem volt szebb mint éupen most, amikor Lenin elv-
társ 9o, születésnapján - ahogyan ezt Hruscsov mondot-
ta: "A koma aista eszmék diadala: ez & hálás emberi-
ség nagy aj ndéka Leninnek®" 

V.É. 

AZ IGAZGATÓSÁGI TANÁCS március 24-i ülésének 
egyetlen napirendi pontja az 1959»évi jelentés volt. A 
80 oldalas részleteé jelentést minden jelenlevő kellő i~ 
dőben megkapta és áttanulmányozhatta» Révész Ferenc igaz-
gató elöljáróban elmondotta, hogy a jóváhagyott jelentést 
Evkönyvünkben is megjelentetjük. Kérte a plánumot* hogy a 
döntő fontosságú kérdésekkel foglalkozzon részletesen. Az 
évi jelentéshez mindenki többször is hozzászólt. Időrend-
ben; Becskiné, Tyroler, Benéné, Dobos, Marót, Mikó, Szász, 
Tissay, Pataki, Soltán^ Egsresi9.majd Tolnai válaszolt a 
felvetett kérdésekre. Révész elvtárs foglalta össze az el-
hangzottakat: - a könyvtár alapvető feladata, - mondotta -
hogy állandóan az élet sodrában haladjon és minden erejé-
vel támogassa és segits© kulturforradalmunkat. Beszerzési 
politikánkat még mindig finomithatjuk. Ökonomikusabban 
kell a könyvbeszerzésre szánt pénzzel gazdálkodnunk. Olva-
só néppé formálódunk, olvasóink tábora.és igénye állandó-
an növekszik. Népszerű műszaki könyvanyagunk kevés de ter-
térmészettudományos könyveinkkel sem lehetünk elégedettek. 
Az évijelentés végső szövegezését Révész, Tyroler és Tol-
nai vállalta. Az ülésen jelen volt a Budapesti és a VIII. 
ker. Pártbizottság küldöttje: Baranyai és Szentmihályi 
elvtárs. . . . 



A MUNKA ÜNNEPE ELŐTT 

Becski Andorné 

Május 1. megünneplése a.nemzetközi munkásosz-
tály összefogásának jelképeként, 1889.éta terjedt.el a 
világon. Azok ünnep® ez, akik az év .többi napjain szor-
gos munkával terimtik elő az.emberi javakat, akik fárad-
hatatlanul sza3.gáiják az .¡smberiség haladását. Elég egy 
rövid visszapillantás, milyen győzelmes utat futott be a 
munka ünnepi szimbóluma a legújabb kor 71 esztendeje a-
latt. Hogyan vált a hatósági betiltások, a preventív ő-
rizetbevételek az uralkodó.osztály vérfürdőt előidéző 
páni félelme ellenére,, országokat, földrészeket megmoz-
dító győzelmi ünneppé. Minálunk a hűvösvölgyi Nagyrét 
rendőrkopóktól.körülsunyitott.majálisai, a három 8-at kö-
vetelő transzparensek.csak.előkészületet, jelentettek áz 
1919-1-6 3 el fő szabad Május l-re, hogy onnan megint a fael" 
mus1.: vermébe süllyedt sóvárgással .tekintsünk a Kelet fe-
löl világító vörös csillag fényeire. S milyen Május Else-
jékre emlékezhetünk a koncentráló táborok, börtönök mé-
lyén, a büntetőszázadokban, munkatáborokban, mikor az az— 
napra összegyűjtött ünnepi kenyéradag mellé egy-egy elv-
társi kézszorítás szolgált biztatásul. 

Nem mulaszthatjuk el ezeket.az emlékeztető sza-
vakei, hogy ai fiatalságuk ; előtt.is felderengjen, hon-
nan jutottunk el az első, igazán felszabadult nagy ünnep-
hez, 1945-ben, mikor a szörnyű romoktól szegélyezett út-
vonalon, lángol ó vörös zászlókat lengető, lelkes egymásra-
találásban vonultunk fel. 

Az azóta eltelt 18 esztendő változó hángulatu 
Május 1-éket hozott, de tartalma nem változott. A többi-
ek :.oz il is felejthetetlen az 1957-es, amikor soha nem 
látott óriási tömegek, ujult elszántsággal sorakoztak a 
Párt íögé, a munkásőrség alakulatai pedig uj szint és u-
jabb biztositékot adtak a szocializmus győzelmének. 

. íimuhatódik szabad Május 1,. méltó ünnepe lesz 
a világ hal'-dó erőinek szövetségében menetelő magyr nép-
nek, demonstráció a szocializmus ás kommunizmus eszméje 
mellett, ahol együtt lépkednek az égre uj bolyg "Icát lö-
velő tudósok, a bányák mélyében dolgozókkal, a falvakba 
villanyfényt vivők,"a szellem napvilágát" terjeszti: ' "nyv-
tárosokkal. 



PÁRTHIREK 

Partszerredetünk köszönetét fejezi ki: Almasi Ilo-
na,- Arató Józsefné, Bálint László,.Biró György,. Bornemissza 
"áezlöné, Breiner Sándorné, Balogh néni, Döme.Ottó, Peny1vé-
si József né, Galuska Gyula, Gerendás Istvánná,. Gönczi Imre, 
Hazai Imréné, Holló Perene Horváth. József »Kárpát Pálné, 
Kondor Miki .ÓT Király Zoltán, Körtés Julia,..Lorbert János, 
Máthé Imrénk Marót Miklós,.Muzslay,László,. Molnár Ilona, 
Pataki Perene, Quittner Iván,. Révész .Perene., Röhl a. Márton, 
Rügyai Lászlómé, Sándor ». Szász Károly, Tamás Éva 
elvtársaknak, hazánk félszaha ulásának 15» évfordulója ál-
"¿almából rendezett ünnepségünk megszervezésében és lebonyo-
lításában nyújtott segítségükért, " 

Április 2-an a kerepesi temetőben megkoszorúztuk a 
szovjet hósök sirját. A pártszervezet és a dolgozók nevében 
Kertész Pál és Tyroler Gyula elvtárs helyezte el a koszorút. 

s 

KISZ HÍREK 
Apr,- lo-én vasárnap ISz szervezetünk csatlakozott 

az Örszágos Természetbarát Szövetség által rendezett Vörös-
kő-i fe1&ZSC9. ulási emléktúrához amelyet minden évben ápr, 
4-e után ¿ove xezó vasárnap.rendeznek meg. 

Reggel 3 órakor, borús,, esos időben a Központ, előtt 
találkozott 25, a természet viszontagságaival dacoló lelkes 
fiatal. Külön autóbusszal mentünk Laanyfaluig. Az autóbu-:zoa Tamás Éva megemlékezett a felszabadulási ' emléktúra je-
lent Vr égéről, majd az "Ifjúság, a szocializmusért" próba jel-
vényeit osztottuk ki: Kiss Edit, Tamás Éva, Breiner Sándor-
rá, Bálint László, Szántó Boriszné,.;Oláh At.tila és Szeder-
kényi Olga között. . 

A buszról leszállva rendeztük sorainkat s miután a 
terep?t csak részben-ismertük,,, elindultunk a .jelzett turis-
ta utón, a tömeg sodrában. Rövid idő múlva, miután egy-két 

VE R- : IT /a nők félcipőben jöttek/ »külön"utak-
t ; , .. . r fárad£ -goeabb.és izgalmasabb volt, áé 

V V- VJ. I - -i'-, -•••••.i 1 ÉRNÜNK a célt, • 
.• L a a igyar és szovjet himnusz elhang-

r. evtárs mondott rövid beszédet, majd 
s .: -tbarát szervesetek helyezték el a hála 

' z t. Ii is helyeztünk egyet a Szabó Ervin Könyvtár 
I r ; szervezete nevében, 4 órakor indultunk vissza Buda-
pp: tre, ugró- .repró viszontagságaink,c:ak növelték a kirán-
dulás vidám hangulatát. 

Máskor is fogunk ehhez hasonló kirándulást szervez-
» s -emeljük,-hogy azok, akik erről elmaradtak, a követ-

kező k -rándulásaakon részt -fognak venni, 
o Â 



ÁPRILIS 4. TISZTELETÉRE 

kiállítást rendeztünk központunkban« Felszabadulásunk el-
ső korszakának - 1945-1948-nak - nagy feltártait és kie-
melkedő eseményeit ábrázoló plakátanya>t: ' ío ?t'uk össze a legújabb sser : • lényekkel} korabeli és v». e. ,, .^ő fotókkal 
kiegészítve® 

A tárlókban te:aatiku • rerdhen csoportosítottuk 
a kiállított könyveket9 folyói ato , hl; ^okat és röp-
cédulákat® Az első vitrinben máéoaik v ila<: iboru és a Szovjetunió felszabadító harcának dokumentumait helyeztük 
el, A másodikban a magyar munkásmozgalom hőseinek üs már-
tir jainak emlékét idéző könyveket» a harmadikbanÏ földre-
form, újjáépítés, államosítás, stgbilizáeió, a negyedik 
tárlóban a szocializmus építésének, az iparositásnak, a 
3 és 5 éves tervnek a könyvanyagát gyűjtöttük össze, az 
ötödikben 196o, legfrissebb anyagát és saját politikai 
bibliográfiáinkat állítottuk ki. Végül & törpéknél 3 vit-
rinben szocialista kulturforradalmunk eredményeit szemlél-
tettük. 

X 

KIAL ANYAINK KÖZÜL eddig megjelent "Budapest 
szocialista fejlődése 1945-1959" c. három kötetre mérete-
zett bibliográfiánk első kötete. 
Kiadtunk felszabadulásunk korai röplap és plakátanyagából 
26 fakszimilét közös gyíljtőboritékban. Megjelent »Felsza-
badulásunk irodalma" cimií annotált ajánlókatalógusunk al-
bumba kötve és elkészítettük az ajánlott versek jegyzékét. 
Nyomattunk 6o„ooo db könyvjelzőt könyvtárunk legjelentő-
sebb adataival kerületi könyvtáraink é központúra részére. 

X 

ELKÉSZÜLT Kepes Ágnes és Bogmárné* tablóterve : 
"Mit adott a 15 év a gyerekeknek?" Három tablón fotókkal, 
feliratokkal és számszerű adatokkal ismerteti az oktatás 
és iskola, az egészség és a sport, valamint a népmüvelés 
vonalán eredményeinket, A tablókból hároE: oorozatot ké-
szítettünk és ugy tervezzük, hogy valamennyi kerületi 
könyvtárunkban végig vándoroltatjuk, A tablók kompozíció-
ját és grafikai munkáit Sárdy Károly készítette. 



FELSZABADULÁSJUNK 15. évfordulóján rendezett' 
bálon osztotta ki Hévész Ferenc igazgató az év első ne-
gyedében végzett jó munkájukért kitüntetett dolgozók 
jutalmát. 62-en kaptak jutalmat, összesen 16.25o.- forin-
tot, névsoruk a következő: 

Kösponti: 
Zoltán József 5oo Ft Szimmeiszter Pálné 25o Ft 
Zalai Zoltán 4 oo 41 Qití^ar Iván 25o " 
Sárdy Károly 4oo " Lőcsey Imre 25o " 
Tolnai György 4oo " Döme Ottó 25o » 
Holló Perenoná 3oo " Czékmány Bálint 250 " 
Vészi Éva 3oo " Gordos Károly 250 " 
Fónyi Gézáné 
Fenyvesi Józsefné 

3oo » 
3oo » Levelező hallgatók: 

Klinda Mária 3oo " Gáspári Alajosné 250 " 
Ecsedy Andomé 3oo " Gaál Zsuzsa 150 » 
Gáiiczky Éva 3oo » Takáca Józsefné 150 » 
Király Lászlóné 3oo " Meiszner Tamásné 150 » 
Hont Ferencné 3oo H Oláh Attila 150 " 
Máthé Imréné 25o » 

Kerületi könyvtárak: 

Böde Lajosné l.sz. könyt. 2oo Ft 
B§rtha Andrásáé 2»az. " 25o " 
Forgách Tiborné 2.SZ. " 25o » 
Gerely Mária 5.SZ. » 250 » 
Harmati} Ferencné 9.SZ. " 250 " 
Kepes Ágnes 9.SZ. " 3oo » 
Petrás Jánosné lo.sz. " 2oo » 
Radnai Mártonné 13.sz. » 250 " 
Holmik Imréné 14.8Z. " 2oo " 
Rozanyai Károly 18.sz. » 3oo " 
Viola Istvánná 18.sz. H 2 00 " 
Tóth Dezsőné 19.sz. " 250 » 
Zimmermarui József né 2o.oz. " 2oo " 
Csomcr Tibor 21,sz. " 300 « 
Győri György 22,sz. " 250 » 
Lakner Gyuláné 22,ss. " 3oo " 
Bognár Jánosné 23.sz. » 3oo » 
Lukács Györgyné 23.sz. » 250 " 
Darabánt Gyuláné 24,sz. » 250 " 
Kis® Edit 26.sz, " 250 " 
Szecsődi Jánosné 26. sz. 250 » 
Tichy Károlyné 29.sz. " 2oo " 
Varjú Gézáné 31.sz. » 3oo » 
Bakó Jánosné 33.sz. " 3oo " 
Tóth László 36.sz. n 3oo " 
Tóth Endréné 38.sz. " 3oo » 
Bálázs Jánosné 39.sz. " 2oo " 
Hérincs Mihályné 4o.sz.' " 2oo » 



Kusnyár Lászlóné 42.sz.könyvt. 300 Ft 
Gujgiezer Iaaréné 
Zeller Perèhcné 

44.sz. » .250 » Gujgiezer Iaaréné 
Zeller Perèhcné • 6.SZ. M 2oo 
Cszászár Antalné 21.sz. " ; 250 " 
Zsiga Józsefné 32.sz. " 2oo " 
Szalay Istvánná 33.ez. " 2oo » 
Szől-lősi Istvánné 3'" -BZ, " 250 " 
Tverd o t a Mikiósné 36.3z* " .2-5:0:;» 
Fehér Imre 24. BZ... " 3oo » 

HAZÁM FELSZABABULÁSÁNAK tiszteletére' rende- ' 
zett csepeli kulturális napok keretében könyvkiállítást 
rendezett a 42, 3o-as kerületi s csepeli Vasmű könyvtári«. 
A kiállítást a csepeli SzTK gyönyörű épületének előcsar-
nokában rendezték meg: ahol j..él.sikerült megnyitó után sok-
sok érdeklődő tekintette meg. t 

X 

ÁPRILIS 5-én volt & .rákosszentmihályi Béla uti 
iskola és a kerületi Szabó Ervin Könyvtár irodalmi köré-
nek második ünnepi estje. 

Jancsó Adrienne szávait balladákat, majd ele-
mezte az előadott müveket,..megjelentek mindvégig nagy 
figyelemmel kisérték az előadást« Több kérdés hangzott el, 
melyekre a művésznő kimeri t'5 választ adott. Általános tet-
szésnyilvánítás mellett ért -véget az irodalmi eét. 

32. sz. fiók 

ESEMÉNYNAPTÁR 

Május 1. Nemzetközi munkásünnep 
" 8. Anyák napja 
» 9. A győzelem 4 a p j a 1 9 45'. ..„ ' 
" 26. -i Nezval a nagy cseh költő 60. születésnapja 
V 28. ötven éve halt meg. Mikszáth Kálmán 



A KERÜLETI KÖNYVTÁRAKNAK I960-RA MEGSZAVAZOTT 
KÖZSÉGFEJLESZTÉSI KERET 

I. kerület Ft 
II. M 35.000 " 
III. " 20.000 " 
IV. » loo.800 " \ 
V. " -

VI. " 2 0 . 0 0 0 " 

VII. " 5 0 . 0 0 0 " 

VIII. » -

IX. " 8 0 . 0 0 0 " 

X. » 4 0 . 0 0 0 " 

XI. " 2 0 . 0 0 0 " 

XII. " bizonytalan 
XIII. " loo.000 Ft 
XIV. " -

XV. » 5 . 0 0 0 " 

XVI. » -

XVII. » 55.000 " 
XVIII. » bizonytalan 
XIX. " 35.000 Ft 
XX. " 3 0 . 0 0 0 " /csak a 27.sz.kvtár 
XXI. " kapta/ 
XXII. » 6 . 0 0 0 " 

Kerületi Könyvtárak 
Osztálya. 

• x • 

VÁNDORKIÁLLÍTÁSAINK közül a Cséhov-anyag a 
Radnóti Miklós gimnáziumban, Lenin és Osztrovszkij a sas-
halmi, XVI. ker. kultúrházban, a nemzetközi politikai pia-
kátkiállitásunk 50 békeplakátja a Gábor Áron gépgyár kul-
túrtermében volt kiállítva. 



VIZSGÁZTAK A KÖZÉPFOKÚ KÖNYVTÁROS-TANFOLYAM HALLGATÓI 

« 

A mult év őszén indult meg - s az eddigi tapasz-
talatok azt mutatják, helyeu formában - a középfokú könyv-
tárosképzés. E tanfolyam elvégzése után oklevelet kapnak a 
hallgatók. A tananyagból félévenként kell vizsgázni a részt-
vevőknek, majd a második év végén képesitő vizsgát tesznek. 

Könyvtárunkban kétféle tanfolyam indult: egyik 
ösztöndijas, napi 3 óra tanulás és 5 óra gyakorlati munka, 
a másik a már dolgozók részére levelező forma. A megszer-
zett oklevél mind az ösztöndijas, mind a levelező tänfolyqn 
mon egyenértékű. 

Négy ösztöndijas tanulót vehetett fel könyvtárunk. 
Levelező formára könyvtárosaink közül 42-en és külső intéz-
ménytől ketten jelentkeztek. Közülük hatan maradtak ki rész-
ben jogos, részben kevésbé jogos indokkal. 

Az ösztöndijas tanulók az első félévi vizsgákat 
febr. 22-én és márc. 1-én tették le. A levelező tanfolyam 
hallgatói vizsgáinak letéteJé^e márc. 22-án került sor. Az 
ösztöndijas tanulók az Orsz. Széchényi Könyvtár Könyvtártu-
dományi és Módszertani Központjában, a levelező tanulók 
könyvtárunkban vizsgáztak. 

Mind az ösztöndijas, mind a levelező tanfolyam 
résztvevői nagy izgalommal készültek a vizsgákra. A vizs-
gák folyamán azonban kitűnt, hogy az izgalomnak nem volt 
komoly alapja, mivel mindannyian jól felkészültek a tana-
nyag első félévre eső részéből. A felkészülést igazolja, 
hogy az ösztöndijasok közül egy, a levelezők közül tizen-
hat vizsgázott jeles eredménnyel. Az átlagos eredmény ösz-
töndijasoknál 4.22, levelezőknél 4.45 volt. 

Külön ki kell emelni szorgalmas tanulásukért és 
szép vizsga feleletükért 

. Marth Hildegard /ösztöndijas/ 
Farkas Jánosné /levelező, Férfiruhagyár/ 
Gaál Zsuze® / ő.sz.kvtár./ 
Gáspári Alajosné / " 3 5 * " / 
Meissner Tamásné / " lo.sz, " / 
Oláh Attila / " 42.sz. " / 
Takács Józsefné / " 27.sz. " / 
Tverdota Miklósné " 36.sz. " / hallgatókat. 
A következő félév tananyaga bővebb, mint ez volt, 

mégis reméljük, hogy az ezt követő vizsgák ugyanilyen szép 
vagy talán még szebb eredménnyel zárulnak. 

Kertész Pál 
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SZAKOKTATÁSUNK KERETÉBEN 196o. III. 5-IV. 2-
ig megtartott előadások és konferenciák: 
Március lo. Konzűltáciő, ideológiából és könyvtártanból, 

a középfokú könyvtáros-levelező tanfolyam 
hallgatóinak. 
Konzultáció vezetők: Tolnai György és Kertész 
Pál. 

12. Az élet keletkezese® - Az élet épitőkövei. 
Előadó: Meixl Péter 

12. A munkásosztály harca a proletárdiktatúra i-
dőszakában. 
Szemináriumvezető; Dobos Piroska. 

22. A középfokú könyvtáros-levelező tanfolyam 
hallgatóinak vizsgája. 
Vizsgáztatók: Balázs Sándor és Tolnai György. 

26. Az ősember elődei - az ősember élete. 
Előadót dr. Nemeekéry János. 

26, Az osztálynélküli társadalom, A kommunizmus-
ba valő átmenet feltételei. 
Szemináriumvesető: Dobos Piroska. 

3o. A mai cseh irodalom. 
Előadó: dr. Dobossy László 
TTXusztrátorok: Bodor Tibor 

Pápay Erzsi 
Szentpál Mónika 

28. A középfokú könyvtáros-levelező tanfolyam 
hallgatóinak idegennyelvii Írásbeli beszámoló-
ja. 
Felügyelő: Kertész Pál. 

Április 2. Lukács György esztétikai munkássága és a Lu-
kácsot illető birálatok /konferencia/ 
Révai József esztétikai munkássága, a nagy ma-
gyar lira marxista, leninista értékelése, /e-
lőadás/ 
Előadó: Forgács László 

Szelestey Gyuláné 
okt.fel. 



A KÖNYVTÁRI HÍRADÓ ELŐDJE 

B 027/I/1919 jelzéssel aprónyomtatványaink kö-
zött őrizzük a "Budapesti 7"rosi Könyvtár - Hirek és köz-
lések" címmel 1919-ban megindult közlönynek első és - utol 
só számát, 

A nyolc lapos j, nyolcad rét alakú, sokszorosítással 
készült - kelet nélküli - de : rt&i nból Ítélve a Tanács-
köztársaság kikiáltását közvetlen megelőző időszakban ké-
szült lapocska - mint ahogy a mi Könyvtári Híradónk is -
a könyvtári dolgozókat közvetlenül érintő híranyagot tar-
talmazza. 

Az első cikke Szabó Ervin emlékének megőrzéséről 
szól: A Fővárosi Tanács lo.ooo K-t irányozott elő Szabó 
Ervin szobormüvére és elkészítésével Vedre» Márkot bizta 
meg. - Murányi Gyula plakettje elkészült, a könyvtár tiszt 
viselői 15 példányt átvették. Ezt követően idézi a lap Sza 
bó Ervin rendelkezéseit 5 0 0 0 kötetes magánkönyvtárának ha-
gyomány ozásával kapcsolatban. 

Érdekes összehason tani a könyvtári gyakornokok 
tematikáját a mienkével. Könyvtártani tárgyakon kivül a 
könyvtár tisz viselői nyelveket is oktattak /Dienes Lász-
ló pld, franc-át/ és & tanfolyam gyakorlatiasságára jellem 
ző, hogy Kőhalmi Béla tudománytörténeten kivül iroda-pénz-
tárkezelésrs és könyvelésre is tanított. 

Négy oldal a személyzeti hírekről adott számot. 
Érdeklődéssel és meghatottsággal böngésszük a la-

pocskát. Vedres Márk Szabó Ervin szobra nem készülhetett 
el - a tervet elsöpiörte a kurzus - de annál erőteljesebben 
hirdeti ma Szabó Ervin emlékét, elgondolásai, tervei élet-
revalóságát a szocialista Budapest Szabó Ervin könyvtárhá-
lózata, amelynek pezsgő életét félszázad múlva talán éppen 
Könyvtári Híradónk lapjairól fogja tanulmányozni könyvtá-
runk centennáris jubileumára készülő könyvtártörténet Író-
ja, késői kollegánk. 

Ny.M. 

X X X 

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, Propaganda osztály 
B u d a p e s t . 

A VIII., Bem József gimnázium KISz szervezete köszönetét 
fejezi ki azért, hogy a felszabadulási kiállításunk elké-
szítéséhez plakátsorozattal és plakátfényképmásolatokkal 
segítséget nyújtott. 

Maczkó Gézáné 
KISz tanácsadó tanár 



HÍREK A KERÜLETEKBŐL 

A Fővárosi Szabó rvin Könyvtár 9 • z. kerüle-
ti könyvtárának munkájáról i 

Pontversenyt indítottunk i960, ;; -nuár hónapban, 
gyermekolvasóink részvételével? & felszabadulásról szóló 
irodalomból vett kérdésekkel, Yer«.enyb&i 64 gyerek vesz 
részt igen lelkesen. A kérdése/. nag„ >n igény ek voltak. 
A versenyben résztvevők - a verseny egyik pontja alapján -
5o uj olvasót hoztak a gyermekkönyvtárnak. A nyertesek ju-
talmazása április 12-én lesz, smikoris Barát Endre elvtárs 
beszéli meg a "Parlamenter" cimü könyvét a gyermekekkel. 
A 15 évesek találkozója, egyben irodalmi fejtörő, április 
15-én, pénteken lesz. A kérdéseket természetesen a felsza-
badulásról szóló irodalomból vesszük. Az irodalmi fejtörőt 
Vargha Balázs vezeti. Ezzel azonban nem merült ki felsza-
badulási munkánk. Külön polcon tartjuk ós külön ajánljuk 
a felszabadulásról szóló könyveket, figyeljük forgalmukat, 
szinte versenyszerűen egymás között. Ugyanezt tesszük a 
természettudományos és az antikierikáiis irodalommal is. 
Csaknem teljesen rendoehoztuv az 195S» junius óta ömlesz-
tett, cca 3ooo kötet kézikönyvtári anyagot. 

A 29*sz. /Rákospalota/ kerületi könyvtár, már-
cius 1-én igen hangulatos és tartalmas irodalmi estet ren-
dezett. Szabó Pál Ko3suth~dijae Író beszélt felszabadulási 
élményeiről, a régi paraszti társadalom és életforma sze-
münk előtt lejátszódó átalakulásáról, hogyan válik az el-
nyomott emberből az uj harcosa, a társadalom egyre öntuda-
tosabb tagja. Az irodalmi est sikerét emelte Hegedűs Éva 
előadóművész két szavalata és Szabó Pál "Isten malmai1' c. 
müvéből előadott részlet. Igen sok kérdést tettek fel az 
irónak, aki mindenre meggyőzően és a tőle megszokott nagy 
humorérzékkel, derűs hangulatot keltve válaszolt. A részt-
vevő több mint ötven olvasó maradandó élményekkel távozott. 

X 
Március 21-én tartotta meg a 26~OB kerületi 

könyvtár százötven meghívott fiatal számára "József Atti-
la" irodalmi estjét. József Attila költészetét a KISz 
Sztanyiszlavszkiy-studiőjának együttese mutatta be. Ez az 
előadás is uj lendületet adott a József Attila olvasómoz-
galom szélesítéséhez. 

X 
A csepeli 42-es könyvtár a felszabadulás óta 

eltelt évek eredményeit és a József Attila olvasómozgalom 
könyveit propagáló könyvkiállítást rendezett a csepeli 
SzTK előcsarnokában. A kiállitást már eddig is igen sokan 
tekintették meg. 



A 35 m . kerületi könyvtár « .Dózsa Művelődési 
Otthonban négy általános iskola tanárainak és tanulóinak 
közremüködéaevel "Felszabadulási Szellemi öttusát" rende-
zett. Erdekei?, váltözatos műsoruk, az ötletes kérdéaf el te-
vések ás az egátóz lebonyolításának szervezettség®, céltu-
datossága uj szint jelent a gyermekkönyvtárak hasonló kez-
deményezései között. Külön említést érdemel, hogy nem 
meghívott elő? 6Í hanem a g„. armekkönyv táros vezette le a műsort és fejtörőt. 

A "JÓZSEFTIROS* mára. 25-1ki számában olvastuk; 
M 1937-ben a Kálvária téri menhelyen rendelkezésre álló 
165 férfi fekvőhelyet 1 év alatt 61.895 személy vett© i-
génybe," "A 3e-as években több mint 2ooo lakos élt Buda-
pesten istállóban, lépcsőházban és tízezrek éltek pestkör-
nyéki bódé és barlaagtelepeken...H Ugyancsak ebben 0 szám-
ban olvastuk, hogy a "Harminckettesek torén 181 szövetkeze-
ti lakás épül, A 4 épületből álló lakótömb az év végéig 
teljesen elkészül és a kerület nagyüzemeinek dolgozói, akik 
a lakásszövetkezetbe beléptek, elfoglalhatják ©zip modern 
lakásaikat." 

SZAKSZERVEZETI HÍREK 

A szakszervezet eddig két látogató?i szervezett 
a Fözpcv ti Fizikai Kut.r tő Intézette az r.tomroaí.tcrf ame-
ly^n 3,;-3o dolgozónk vett részt. Egy harmadik lát-:.- F'at is 
biztosított, ha megfelelő számú érdckl'¿0 jelentkezik. 

EGY ÓRA AZ ATOMMÁGLYA KÖZELÉBEN 

Csodálatos napsütésben.árkeztürF: .. központi .fi-
zikai Kutató Intézőt csillebérci p.- lo táj a elé. Hatalma« 
fáktól övezve, szinte az erdő közepén áll a tobhr îletea 
modem, csupaablak épület, homlokzatáva l a Dun: f ... fordul-
va. Mögötte alacsonyabb épületrész, emellett az é -benyúló 
kémény"török minaretekre emlékezteti a szemlélőt, 

A főbejáratnál vár minket uz el.JŐ meglepetés. A 
ruhatárban mindnyáj an fehér gumicipőt kapunk, amelynek hasz-
nálata házon belül mindenkire kötelez". Yaz.: tőnk s ., többi 
fizikus is talpig fehérben vannak. Szinte tudat -iatt pró-
bálom magyarázni ezt a jelenséget a légó-tanfolyamár, tanul-
takkal... Hiroshima és fekete-fehérmintás ruhaanya,,.,. • 

Gumípadlós folyosókon jutunk az intézet sziváb3, 
a zöldesempée, többemelet magasságú csarnokba. nagy zu^ás, 
am ly a 2. emeletről hallatszik, a 6-8 m magos t. ïo/u'5 _ 
átmérőjű henger, amelyben a reaktor van elhelyez?e, oldalán 
kapcsolótáblák és ismeretlen rendeltetésű ozekrén;. oin-
te szent borzongással töltenek el és sejteti; , hogy itt a 



tőnk az egyik sarokban üveg alatt elhelyezett átlátszó mo-
delhez vezet és elmagyarázza rajta a reaktor működésének 
lehető legjobba» leegyszerűsített folyamatát, amely ezen a 
maketten szinte gyerekjátéknak tűnik és röviden összefoglal-
va valahogy igy hangzik: 

A háromszoros acélköpenyben vesszőnyalábszerű-
en elhelyezett uráarudakb an állandó maghasadás folyik mind-
addig, mig a közéjük ékelt hj,sadásgátló bórvegyületet tar-
talmazó tömböket a felettük elhelyezett elektromágnes kie-
melve tartja. Az igy keletkezett sugárzást nyolc csatornán 
lehet a köpenyből kivezetni és kísérletezésre felhasználni. 
Ennyit körülbelül minden Ipiku ? megért a reaktor működésé-
nek lényegéből a vezető magyarázata alapján. 

Ezután következnek a látogatók részletkérdései. 
Miután mindnyájan ismerik a sugár veszélyességét, az érdek-
lődés főleg a védekezés dörmáira vonatkozik. 

- Hova vezetik és hogy teszik ártalmatlanná a 
hőelvonást szolgáló vízmennyiséget? 

- Ha a hütőviz bizonyos rádióaktiv telítettsé-
get elér, azt az intézet zárt területén lévő s 5 méterrel 
a felszin alatt épített óriási acélburkolatu betonmedencék-
ben zárják el örökre a külvilág elől. 

- Mi történik a kísérletek során szennyezett 
levegővel? 

- A csarnok felső részében elhelyezett légel-
szivók-óránként többször te?;" > s en kicserélik annak levegő-
jét, amely a már ismert betonkéményen többszázméter magas-
ra száll és ott eloszlik. 

A j.cisérleteéők testi épségét paraffin és nehéz-
beton téglák védik a sugárzás ideje alatt. A váratlan meg-
lepetésekre elektromos biztonsági berendezés figyelmezteti 
a dolgozókat, amely már kisebb sugárzások észlelésekor is 
piros lámpát és csengőberendezést hoz működésbe. Itt kezd-
tük tulajdonképen megérteni, micsoda veszélyt rejt magában 
az emberi érzékszervek utján egyáltalán nem érzékelhető su-
gárzás, amely ugy látszik még a padló porszemeiben is ve-
szélyes lehet. Ezért kellett hát a gumicipő. 

Az intézet "sziv"-éből az "agy"-ába vezetett u-
tunk. Itt a fal mentén félkörben elhelyezett kapcsolótáblák 
itt-ott felvillanó fényei, lengőmutatók jelzik a bonyolult 
gépezet legkisebb részeinek is állapotát, működésének leg-
csekélyebb változását és őszinte csodálatot kelt a modern 
szovjet technika e remekmüvének - ugy vélem - minden szem-
lélőjében. 

Az utolsó meglepetés a szük, egyszemélyes kijá-
ratnál várt, ahol a kétoldalt elhelyezett készülékek tető-
től talpig ellenőrzik, vajon a távozót nem érte-e észrevét-
lenül sugártámadás. 

Élményben és tudásban gazdagodva hagytuk el 
az intézetet, egy kicsit azzal a keblünket dagasztó büszke-
séggel, hogy a Szovjetunió jóvoltából mi is az atomkutató 
nemzetek soraiba léphettünk. 

Nagy Emiiné 

o . o 



"MEGVALÓSUL GYÖNYÖRŰ KÉPESSÉGÜNK..." 

Verőfény suhan B« a tagas ablakokon; megpihen a 
fehér-bluzos, kipirult arcü lányokon® A széles asztalon 
örökzöld, és korai tavaszi virágok. Illat, zsibongás, iz-
galom tölti be a 44-«e sz. Szabó Ervin Könyvtár ket ter-
mét, ajiol a Móra Ferenc általánor leányiskola irodalmi ós 
történelmi szakköre készül ünnej műsort adni a felszaba-
dulás tiszteletére. Figyeljük % cseppet sem csendes "hall-
gatóságot"; 89-85 pirosnyakkenc 5s U. -órólány előtérben 
a kórus tagjai készülődnek, ay§lc mackóruhás, micisapkás 
kislány Leonhardt Frank Jézus tanítványai cimü regényének 
dramatizált változatát próbálja el még egyszer a "plénum" 
előtt. Aztán hirtelen csend lesz; oldalt, a fal mellett 
ülő platinaszőke, karcsú Edit néni - a körvezető tanárnő-
je int be és aztán... Aztán a barnaszemüP kékszalagos Hor-váth Julia VII. osztályos tanuló lép elő és kezdi meg elő-
adását a felszabadulás előtti évekről, a fasizmus emberte-
len tombolásáról, majd 1945 szabad tavaszáról, melynek ke-
retében Bálint György, Stefan Zweig, Julius Fucik és Rad-
nóti Miklós müveiből adnak elő egy-egy részletet. Huszonöt 
szám pere^ le rövid másfél óra alatt... Percről-percre érik 
a siker; erezni ezt & feszül+^n figyelő, csillogó lánysze-
mekből; ér@zni,siho^y oldódik ^dit néni izgalma es ahogy a 
teremben ülő p«sdagógusnők nézik egyre elégedettebb, anyás 
derűvel tanítványaikat... Szinte ésare sem vesszük az idő 
múlását és már vége.,, A zsibongás elül, a termek lassan 
kiürülnek és mi itt ülünk a hosszú asztalnál a siker része-
sei közül három kislánnyal; Horváth Júliával, a szintén 
VII-es Pozsgay Ildikóval és a VIII-os Szlovák Évával, E-
gyáltalán nem "parlamentáris" módon folyik a beszélgetés, 
hiszen 13-14 évesek és annyi-annyi mondanivalójuk van. Még-
is lassanként kirajzolódik három portré: színeivel, leve-
gőjével, más-más karakterével. 

Horváth Julia, ahoçy helyet foglal a széken, a-
milyen élénk szókinccsel beszel, ahogy mosolyog - nos, hát 
nem is lepődünk meg, amikor kijelenti: színésznő szeretne 
lenni. Apu, aki kiváló dolgozó az egyiic kisipari terme*ő-
szövetkezetben, egyáltalán nem lelkesedik kislánya tervéért, 
de az anya - megértő. Julika már kiskorában sckat szerepelt 
megismerte a siker, a taps izét az Á1Tatkerti Szabadtéri 
Szinpadon és a Józsefvárosi Színpadon. Ami ezzel összefügg: 
az irodalmat nagyon szereti; különösei a lányregényeke . Az 
irodalmi szakkör egvik legaktivabb tagja. Nemrégiben a 44-
es könyvtár történetét kutatták, dolgozták fel. Az épület-
ben a könyvtár helyén azelőtt kocsma volt, és ebben a ház-
ban töltötte gyermekkorát Radnóti Miklós. Az is felejthetet-
len élménye marad Julikának - elmondja -, hogy mult évben a 
szakkör tagjai felkeresték a Karinthy Frigyes utcában lakó 
Móra családot... Oh az nagyszerű volt... Találkoztak Panka 
nénivel - őszhaju, aranyos, közvetlen néni ós hát a Vadem-
ber!... Őt a regény után huncutkás kisfiúnak képzelték és 
ugyancsak meglepődtek, amikor egy 33 éves, magas, szőke 
ferfire találtak. 

Pozsgay Ildikó - ahogy mondja - nem tud dönteni, 
hogy gyermekorvos le^yen-e, mert szeretné gyógyítani a gyer-
Tv>.v*v(%t. vagy ajánljak: legyen előadómüvésznő, de lehet: ma-



Ildikó kitűnő tanuló; rengeteget olvas® Tanu-
lás után a Korányi Sándor utcai két szobás, összkomfortos 
lakásban előveszi kedves könyveit: Jókait, Vernét nagyon 
szereti. Az ifjúságiirók müvei közül különösen Szalay len-
ke: Ketten hiányoznak és Gergely Márta: A mi lányunk cimü 
regénye tetszett neki. 

Ildikó, a kunssemü, copfos, elgondolkodó Ildikó, 
mit is tud a múltról? Édesapa, aki mérnök-technikus a Gáz-
müveknél, nem beszélt róla. Egyszer, araikor a kislány;, a 
fiókban keresett valamit, kezebe került as ,pa életrajza. 
Abból tudta meg. hogy apu azelőtt csőfektető volt, y'5. ké-
sőbb »ákoló lett... Most?... Elkezdte az egyet.met ; az utol-
só szigorlata még hiányzik. 

Ó, H nyár az nagyon szép... Alig varja, hogv 
nyár legyen. A lakásuk derűs, napfényes; az or. Ilyen v; ; 
sággal strandolni lehet... Aztán indulnak Rábacsanaki 
nagyszülőkhöz; ott jó csak fürödni a Rábában^ 

A fru-fru-frizuras Szlovák Éva, csendes, halk-
szaru kislány. "Nem, pem sportolhatok, a szivem miatt' -
mondja szomorkásán. De nagyon szeret zongorázni. Etiler.3¡ear 
Mozart és Haydn müveit. Irodalom és törtenelem tanárruk ké-
szül ... Bár talán az újságírás is menne, hisven év-
ben, amikor az osztályuk a Mirelit-gyárba 16 li-
na riportot/Írtak a látottakról, ő kapta az *.: i: 

Éva most lesz tizenöt éves... Szinte 
szabadsággal. Ő is tud családi emléket a rau.lt, 1 » 
aki a Lóden-posztógyárban 'c sxtil-f onó, mesélt .Ü 
nyomorról.... Arról, hogy 1943 telén Sóskútr t 
mért, egy ruhája maradt, amit magán hordott, ; 
cserélte egy bödön zsirra és egy tyúkra, mert 1 
szegényebb embereknek nagyon nehéz volt... Vu s; 
- hogy spórolja kevés pénzét - a hegyeken át v. 
amikor üldözőbe vették. Nagy nehezen sikerült 
nyernie a hegyek között. Amikorra hazaért Pes , i.e. 
vér volt a háta a gyötrelmes cipekedéstől. 

....Megyünk a verőfényes Kulich Gyula ~é. -v . .'.--
tán a három kislány is haza felé tart. "Olyan u • • i, :] 
dolkozom egy-egy regényen... Ha egy ember éhezik, ;v > 
a felett csak ugy átlapozni."Igen; ezt a kis l . Il-
dikó mondta s vajon, gondolt-e arra, hogy itt ? SK- i 
gyermekjátszótér mellett a mozinál évtizedek, el :t 
egy nyurga, rongyos-ruhás proletárgyerek árulta /i'zvt é 
magakészitette szines papírforgókat, a tehetőn - yereke -
nek... A mozi most a hajdani proletárgyerek, J ttiG 
nevét viseli, aki csak álmodozott még ró'!A, hov • 1 ÍJ 
sul gyönyörű képességülik: a rend"... De Horv, th J: ' , 
Pozsgay Ildikó, Szlovák Éva és velük száz és u r; v 
mek, megérte ezt a békés, boldog áprilist, ni' 
suló rendben, a szellem fényt árasztó melegén '. ruicl eg 
re gazdagabb termést jövőjük. 

Vasvári István . 

X . X 



AZ ANTIKLERIKÁLIS PROPAGANDA NEM KAMPÁNYFELADAT 

A vallás, - a nép ópiuma és minden elnyomás i-
deológíai fegyvere - a maga sajátos, olykor nyers, máskor 
kifinomult eszközeivel évezredek óta véste bele magát az 
emberek tudatóba. Őrizte e. tu/.ctlanság és ?.. elnyomottak 
létbizonytalansága, s minden uralkodó rend&zer, melynek 
éppen olyan támaszt jelentett, mint a rende'; g vagy % hi-
vatali apparátus. 

A katolikus egyház feudális létét a feltörekvő 
polgárság /verseny tár a/ támadta, de g a- 1er ...legeob 
burzsoá demokrácia is /mely kevésbé hagyja eéoiekvé si sza-
badságát befolyásolni az egyházaktól/ szüksége sn^kt&rtj a a 
vallást a dolgozók fékentartására. 

Csak a megvalósuló szocializmus, mel; a materia-
lista világnézeten alapul, lehet igazán következetes anti-
klerikális, atèlsta,® , A vallás létalapját képező elmaradott-
ságot és a gazdasági viszonyokat azonban hamarabb meg tud-
juk változtatni, mint amennyi idő alatt az emberek tudata 
megezabadul a vallásos előítéletéktől. Az anyagi lét olykor 
igen gyors fejlődését a tudat csak bonyolult folyamaton át 
kepes követni. Est a folyamatot lehet és kell is gyoraita-
ni. 

A vallásos nézetek elleni harc össztársadalmi mé-
retekben, az emberiség felazsh« aditáeáért folytatott harc e-
gyik formájí , nna igér gyors sikereket. Különösen a világnak 
azon a részén, áiol az uralkodó osztályoknak még érdekük, 
hogy a dolgozok csak a másvilágon tartsanak igényt a jőlétra, 

S ha már a túlvilág kérdésénél tartunk, meg kell 
jegyezni valamit. Lenin azt mondja, fontosabbé; hogy a dolgo-
zók egységes álláspontot képviseljenek az evilági jólétről, 
•higyjenek annsk elérhetőségében, mint as, hogy mit tartanak 
a túlvilágról.- VLgyie az osztályharc kérdései íontosabbak, 
mint az ate.*«!*:. propagandáé, a. hatalomért, a főidért a 
gyárért folytatott bare mögött a*vallásellenes mozgalom hát-
térbe sorul, agy pontosabban, nem az osztályharc főkérdé-
sei közé tartozik. Legfeljebb néha osztályharccá nő, mint 
pl. hazánkban az iskolák államosítása, vagy a Mindoienty per 
idején. 

Amikor a fordulat éve táján kiéleződött a harc, 
elsősorban a k&tolikus egyházzal, ez a hatalomért folytatott 
harc része, osztályharc volt. Ezt az időszakot ugyanakkor 
a harcos antiklerikális propaganda is jellemezte. Tüzét táp-
lálta a fennálló politikai-helyzet is. Sok embernek a szemét 
nyitotta fel, talán nem is elsősorban a még gyakorlatlan 
propaganda, hanem az, hogy a klérus ekkor nem riadt vinaza 
semmi eszköztől, /példa erre a pócspetri eset/ hanem igen 
leplezetlenül jelent meg. 

Az 5o~es években, mint a politikai élet egészé-
ben, az antiklerikális propagandában is az utkere-nW, inga-
dozás volt a jellemző, sikerek és eredménytelenné, k válto-
gatták egymást. Ezt az időszakot, mint jeleni--gi nunkánk e-
lőkészitő szakaszát azonban nem szabad lebecsülnünk. Ez az 
időszak vonultatta fel a materialista, athei,t ai*pirodal-
mat, a klasszikusok javarészét, s ebben az idő . , indultak 
meg széles körben a TIT utján azok u térsbeszettudományos, 
babonaellenes stb. előadások, amelyre építhet . i felvi-
lágosító munka is. 



Az 1956-os ellenforradalom háttérbe szorította , 
az ezirányu munkát. Mindszenty és Ravasz László 1956-os 
ténykedése, a különböző egyházak vezetőségeiben lezajlott 
népidemokrácia-ellenes kirohanások, a hittan-tanitás kö-
rüli provokációs légkör, ismét csak nyilvánvalóvá tette, 
s erről nem felejtkezhetünk el, hogy minden erővel, min-
den eszközzel harcolnunk kell a hivő tömegekért, nem csak 
azért, hogy a lélek r a b á l ól kiszabadítsuk őket, hanem 
azért is, hogy ne lehessenek eszközeivé a kizsákmányolás 
visszaállításáért harcoló reakciós papi köröknek. 
Viszonyunk a becsületes hívőkhöz a vallásszabadság alap-
ján alakul, de nem mondunk le alkotmányban biztosított 
jogunkról, a vallásellenes propaga: c. a jogáról sem. Álla-
munk és az egyházak között baráti megegyezéses viszony áll 
fenn, mely a békéért vivott közös harcban és fennálló rend-
szerünk elismerésén alapul. Nem a hivők személye, hanem a 
vallási nézetei ellen irányul a mostanában erőteljesen ki-
bontakozó antiklerikális propaganda. Eszmék ellen harco-
lunk, nem az azokat képviselő emberek ellen. 

A feladat nem könnyű, mert azivós, hosszadalmas 
munkát igényel, s ennek a munkának még csak az elején va-
gyunk. A tudatalakitás sajátosságából folyik, hogy nem te-
kinthetjük olyan kampányfeladatnak, amelyet az erők nagya-
rányú összpontosításával viszonylag rövid idő alatt telje-
síteni lehet. 

A politikai felvilágosító munka, a propaganda, 
az agitáció, a nevelés és a „apsserüsitő előadás munkásai 
mellett a köny tárosra is nagy feladat vár. A fegyvertá-
runk nem lebe , sülendő. Az ókori materialisták, filozófusok 
és költők, középkori "eretnekek" /G.Bruno, Galilei/ tudó-
sok és francia felvilágosultak,-forradalmi demokraták élő-
munkái után a marxista klasszikusok sorakoznak, s felvo-
nultathatjuk a cseppet sem lebecsülendő magyar antikleri-
kális hagyományokat is. 

Kollegáink tájékozódásának megkönnyítéséül, e 
fontos propagandafeladat teljesítéséhez a bibliográfiai 
osztályon készül az antiklej. ikálí s müvek bibliográfiája. 
Jelen sorok iroja is résztvesz a bibliográfia munkálatai-
ban és reméli, hogy elkészítésével hatékonyabban járul 
hozzá az .ateista propagandához, mint ezzel a cikkel, a-
mellyel a szerkesztőség csak raódot adott, hogy néhány -
munka közben támadt gondolatát papírra vesse. 

Gáliczky Éva 

. o . 

MÁRCIUS 31-én féltengelytörés érte gépkocsinkat. 
Kovács Mihály gépkocsivezetőnk felajánlotta,^hogy április 
4-ére saját erejéből kijavítja. Felajánlását két nap alatt, 
április 2-ára teljesítette. 



KÖNYVTÁRUNK TÖRTÉNETÉHEZ 

Reviczky és Baross-utca közt áll, 
pompázik a Fővárosi Könyvtár -
nincs ilyen szép a Szép Juhászné se, 
annak sincs szebb földrajzi fekvése! 

/ 

iftnkhciia g:: fék báloztak itt régen, 
mint -áthi&rös csillagok « s ége v-
grófi bálok örömeért volt bus 
népünk három milliója koldus! 
De az isten nem ver bottal, pórul 
járt a gróf ur, vizbe fuit a gróf ur -
főtt az uri Casino s a Szentszék 
feje, hogy a cimborát megmentsék! 
Ekkor lizták kutyára a hájat, 
Sipó'czre a pesti Városházat -
nem sajnálta ő a közpénzt, hogy hát 
megmentse a grófék ringyét-rongyát! 
Ráadásul Horthy szobrát gipsszel 
szépítgette Klebelsberg miniszter -
igyen lett az eklektikus Wenkheim -
sasfészekből modern kulturreklám! 
Sokáig küzdöttek, vivtak hősi 
harcot itt a haladás erői -
emléküknek büszke sziwel hódol, 
tiszteleg a proletár utókor! 

Kis Ferenc. 1954. 

BESZÁMOLÓ A C-ÁBOR ÁRON VASÖNTÖDE ÉS GÉPGYÁR 
DOKUMENTÁCIÓS KIÁLLÍTÁSÁRÓL 

15 esztendeje, hogy a hős szovjet hadsereg meghoz-
ta a magyar nép számára a szabadságot. Örökre véget ért a 
kapitalisták, földbirtokosok uralma. Az ország és fővárosa 
gyors ütemben állt talpra a szörnyű romokból. A felszaba-
dult munkásosztály a Párt vezetésével soha nem- látott e-
redményeket ért el. A jelszó "Tiéd az ország, magadnak é-
pited" valósággá vált... 

•A forradalmi változás óta elért eredményeket szem-
léli ezekben a napokban gyárunk I.400 dolgozója, a kultúr-
teremben rendezett dokumentációs kiállításon. A gyár dolgo-
zói állították össze ezt a kiállítást nagy gonddal és sze-
retettel, dolgozótársaik részére. 

A gazdag képanyag feleleveníti a szemlélőnek a di-
csőséges Tanácsköztársaság napjait, az azt követő fehér 
terror kegyetlenségeit. Bemutatja a II. világháború előké-
szítésének főbb mozzanatait, a kommunisták ellenállását,® 



fasizmus rémtetteit, A Budapest felszabadítását megöröki-
I to képek után a félszabadult nép épito munkáját szemléli « 
a néző, A képek továbbiakban dokumentálják az 1956-os el-
lenforradalom rémtetteit-és mai, virágzó békés életünket. 
Művészi békeplakátok szines sokasága a világ minden tájá-
ról felhívja a látogatók figyelmét a békeharc jelentősé-
gere. A nemzetközi plakátok egyértelműen tárják a néző e-
lé, hogy az atom és nukleáris fegyverek betiltása, a tel- . 
jes leszerelő; biztosithat; * csak minden nép szájára a 
•biztos, félelem-mentes boldogabb jövőt® 

A kiállítás további része is igen tanulságos. 
A kulturális téren elér forradalmi változás eredményeit 
szemlélteti® A Gábor Áron Vasöntöde és Gépgyárra leszűkít-
ve bemutatja,, hogy a dolgozók mivel.töltik szabadidejük 
egy részét,. Grafikák, festmények,, faszobrász munkák, fa-
faragások, kézimunkák sokasága» művészi szépsége bizonylt-
ja, hogy a dolgozói életkörülményeiben nagy változás állott 
be. Megszűnt a létbizonytalanság, a munkanélküliség és a 
mindennapi kenyérgond. A gyűjtemények kiállitását igen nagy 
sikert aratott Pfilf Ferencnek a.szerszámmühely dolgozójá-
nak 4o dobozos nagy szakértelemmel összeállított lepkegyüj-
teménye, melyben Braziliából, Kináből,. Japánból, Indiából, 
Guayarából, Columbiából, Jávából,,egyszóval a világ minden 
tájáról származó gazdag szinezetü .óriáslepkéktől a római-
parton található parányi lisztmolyokig szemet gyönyörködte-
tő kollekció található,. A bélyeg, gyufaskatulya cimke,. szal-
véta és régi pénzek gyüjter 'nyei között egy külön vitrinben 
kapott helyet egyik dolgozónk igen gyakorlati, de nagy ön-
uralmat ig-v .o italgyüjteménye« Egyöntetű megállapítás volt, 
hogy fogy^sz ni.jcbb lehet, mint gyűjteni. 

A kiállitás igyekszik megváltozott életünket, ha 
szerényen is, dokumentálni. Jellemző, hogy közönségszervező-
inktől üzemünk dolgozói az elmúlt félévben 2,273 db jegyet 
vettek® A megoszlás 

l,2o5 opera és balett 
422 könnyűzenei 
372 koncert 
141 szinház 
133 vegyes rendezvény'jegy méltóképen 

tükrözi dolgozóink érdeklődesi körét. 
A könyvtárat 4oo dolgozó veszi igénybe, a ta-

gok 65 százaléka rendszeresen cserél könyvet,. Az érdeklődé-
ül kör főképp útleírások, történelmi és társadalmi„regények 
irányában fokozott, 

A kiállitás anyagát nagy érdeklődéssel szemlé-
lik dolgozóink, megértve annak tömör tartalmát.; hogy soha 
többé ne térjen vissza az átkos múlt - alkoss a jelenben 
többet, hogy a jövő még szebb.és gazdagabb legyen.-

A kiállitás rendezőinek nagy segitségére volt 
a Szabó Ervin Könyvtár kollektívája is, A rendelkezésre bo-
csájtott-igen gazdag békeplakát anyag nagymértékben járult 
hozzá kiállításunk sikeréhez,. 

tlseműnk kapcsolata a könyvtárral már több éves 
múltra tekint vissza, A szocialista embert jellemző elvtár-
si, baráti segítségnyújtás, a körültekintő figyelmesség,. 
mellyel igyekeztek konkrét kéréseinknek eleget tenni, tisz-
teletet, megbecsülést és hálaérzetet váltott ki dolgozóink-
ból, Ezt a kapcsolatot szeretnénk tovább épiteni. 



MARK TWAIN* BIBLIOGRÁFIA. Összeáll. Polónyi , 
Péter. Bp. 196o. Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 25 p.-Főv. 
Sspbó Ervin kvtár:röplap.bibliográfiája 196o.l.sz. 

Már egyszer beszéltünk arról, hogy a tudósok 
számítása szerint egy átlagos emberi életben, a legjobb 
esetbe- l>oo~2ooo könyvet lehet becsülettel végigolvasni. 
/Könyvtárosokra ez nem vonatkozik, mert azok egyrészt nem 
átlagos emborsk,. másrészt nem olvassák végig becsülettel 
a könyveket,./ 

Nos, bevallom, hogy mindennek teljes tudatában 
vétkeztem az életemmel és időmmel való sáfárkodás közben, 
öt vagy hat olyan könyv van ugyanis, amelyet nem csak egy-
sáer olvastam el becsülettel, de becsülettel elolvastam 
másodszor, sőt ötödször vagy hatodszor is. /Ezzel védeke-
zem, valahányszor kiderül, hogy nem olvastam el olyan 
könyveket amelyeket mások szerint közember módjára, tehát 
becsülettel el kellett volna olvasnom./ 

Mindezt azért mondom mást-jel, mert elejétől-
Végéig legalább ötször elolvastam a Tamás úrfi kalandjait 
és legalább háromszor a Huckleberry Finnt. Mark Twain*te-
hát az az iró, akinek müveit jóval előbb ismertem, mint i-
rod:,lomtörténeti értékelését és éppen ezért ma is a legna-
gyobbak közé sorolom. /Átkozott szakma a mienk, ahogy vénül 
az ember, ugy van egyre kevesebb lehetőség váratlan és is-
meretlen nagy felfedezésekre, tiszta irodalmi élményre, az 
Íróról szóló adatok, értékelések, cimek ismerete nélkül. 
Talán az öregkorban lesz újra tiszta és zavartalan az él-
mény, amikor az adattömegek már kihullanak az emlékezet 
rostáján./' 

A rajongó ifjú ós meglett korú olvasók milli-
ói mellett idén a hivatalos irod.alomtörténetirás is Mark 
Twainre irányítja a figyelmet: megemlékezünk halálának öt-
venéves és születésének százhuszonötéves évfordulójáról. 

A könyvtár bibliográfiája terven kivül ké-
szült, szép gondolat volt, nagy kár lett volna ki nem ven-
ni ré izünket az évfordulóból, A bibliográfia összeállitó-

ÍA9 Polónyi Péter derekas munkát végzett. Eddigi röplap-bibliográfiáink néhány sor bevezető mellett csak adatköz-
lésre szorítkoztak, még annotációt sem nagyon találhatunk. 
A Mark Twain bibliográfia három oldalas rövid bevezetője 
tömör összefoglalása az iró életútjának. Ahol idéz megje-
löli az idézeteket — zavarban vagyok, ha arra gondolok, 
hogy az annotációk kialakításának első esztendeiben biblio-
gráfi i műhelyünkben ezen még vitatkozni lehetett, - és na-
gyon ügyesen válogatott közülük. Ezt az elegáns összefog-
laló és az eddigi kritikai eredményeket felhasználó stí-
lust megőrizte az annotációkban is. Jó szolgálatot tesz a 
könyvtárosoknak, akik életük másfélezer könyvébe esetleg 
nem tudják beiktatni az Aranykort vagy az Egy jenki Artúr 
király udvarában c. regényt. Az adatközlő resz ügyesen 
oszlik csoportokra: az iró müvei önálló kötetek, jelentő-
sebb gyűjteményes kiadások és egyes kisebb müvek szerint 
tagolodnak., a róla szóló munkák csoportjai a monográfiák, 
kisebb tanulmányok, kritikák egyes müvekről. Beszámolhatok 
a bibliográfia első eredményéről is. A kézirat leadása u-
tán kölcsönvettem a Huckleberry Finnt és este elkezdtem 
olvasni. Becsülettel., negyedszer. 

-ó-



Igen örülnénk és nagy segítséget jelentene üzemi 
könyvtárunk számára, ha támogatást nyújtanának fejlesztésé-
hez a megfelelő irodalmi anyagok beszerzésének időszakonkén-
ti összeállátá sóval. Ha patronálnák üzemi könyvtárunkat, jő 
tanáccsal segítenék l önyvuárosaink munkáját, üzemünkön belül 
az olvasómozgalom további kiszélesedésére volna lehetőség. 

De nem csak kérünk, hanem várjuk az alkalmat éa 
lehetőséget, hogy a szavaknál szebb tettekben bizonyíthassuk 
be barátságunkat a Szabó Ervin Könyvtár kiváló kollektívájá-
nak, 

/Felvegi/ 

APRÓ GONDOLATOK - NAGY ÉVFORDULÓ 

Ha már kiállítást nem csinálunk április 4-re ol-
vasóink öltözködésének fejlődéséről, habár ugy gondolom, ez 
sem lenne érdektelen, - persze; fotókkal erősen illusztrál u -
akkor legalább Írjunk erről a témáról egy-ket sort. Hiszen 
az öltözködés tükrében is nagyban lemérhető az ország 15 é-
ves fejlődése. 

Évekig a kölcsönzőpult mögött ülve szemmel, kisér-
hettük a nagy változást. Nem a vöróshaju, mélyen kivágott 
ruhás démonról, és nem is a f kete, feszülő "pantomim" nad-
rágos, fehér k jött matrózbluzos kislányról akarok írni, 
akikre minden írfi - könyvtári dolgozó, olvasó egyaránt -
ugy néz, hogy. . azt csak látni lehet, Írni rola nem. Hanem 
azokról az egy temi hallgatókról kell itt egy p-r sz t mon-
dani, akik 8-lo évvel ezelőtt kopottan, rossz ruhában jöttek-
mentek, tanultak a könyvtárban. Ha ma levetítenénk a mostani 
fiatal olvasóknak egy pár évvel ezelőtti kollegáikat lehet, 
hogy ők csodálkoznának a legjobban. 

Ma elegáns jersey-ruhák, finom pulloverek, jó szok-
nyák, tűsarkú és lapossarku, roggyant sarkú és papucscipők 
váltogatják egymást. A jó ruhával együtt járásuk, iciallá uk 
is magabiztosabb lett. Ennek szivből és őszintén örülünk. 
Persze még jobban örülnénk ennek a változásnak, ha fiatalja-
ink tudása, tárgyszeretete, szerénysége és jólneveltsége is 
öltözködésük választékosságával egyenes arányban növekedne, 
de ez sajnos még nem mindig igy. Mégis - mindent össze-
vetve - örülünk nekik, jól esik rájuk nézni. 

Holló Ferencné 
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ÍRÓ - OLVASÓ - KÖNYVTÁROS TALÁLKOZÓ 
SZABÓ MAGDA "8".-ban. 

Visszahozták a könyveit. A cselekménye», mondani-
valón, s a formán egyaránt csodálkozva - mondhatni - té-
tován, Véleményt nyilvánítuni.csak bátortalanul mertek, 
hiszen nem kialakult irői arculattal, befejezett életmü-
vei álltak szemben,, hanem valami ujjal, amivel nem tud-
tak mit kezdeni, Ez nemcsak az olvasók, , de a könyvtáro-
sok problémája is -volt. 

Köayrtébnmk kollektíva-ja őzért elhatározta, hogy 
S % a b S M a g d á t személyesen is megismerteti a mű-
vid iránt érdeklődőkkel» 

Az iró-cIvasó találkozó technikai előkészítésével 
kapcsolatban két mozzanatot érdemes megemliteni. Az egyik, 
hogy a meghívottak névsorát a Szabó Magda könyvek kártyá-
in feltüntetett olvasói törzsszámok alapján állítottuk 
össze, A másik, hogy az ankét napján a tárlóban kiállítást 
rendeztünk az irónő müveiből és az ezeket méltató, sajtó-
ban megjelent kritikákból. A találkozóra pedagógusok, fi-
atal értelmiségiek, sokat olvasott nyugdijasok, nagyobb-
részt nők jöttek el. 

S&abó Magda már az első .pillanatokban feloldotta 
az érdeklődés feszültségét, A katedrán elsajátított előa-
dástechnikával, kedves közvetlenséggel, beszélt eddigi éle-
téről, iróvá Tálasának állomásairól, célkitűzéseiről, to-
vábbi tervei ol® Ezt az előadást még. színesebbé tette Bol-
gár Judit Míi.'észnő, aki az irónő Pocsolya c. versét, a 
Mondják meg gótikának c, regény egy kifejező részletét 
és Maritima Aleoforado második levelének forditását adta 
elő lenyűgöző hatással. 

Bemutatkozás®, után az olvasóknak adta át a szót, 
akiket csak a késő estébe nyúló idő gátolt a további kér-
dések feltevésében. Az irónő válaszaival müveinek össze-
függéseire, alkotó szándékának mélyebb értelmére vezette 
rá az ankőt résztvevőit« 

Világossá vált, hogy az Őz nem a gyűlölet regé-
nye, hanem mondanivalójában ellentétpárja a Mondják meg 
Zsófikának c. regénynek. Míg; Rncsy Eszter a régi társada-
lom gyermekkorában elnyomorított lelkű felnőttje, addig 
Zscíflkára megváltozott társadalmunk .vigyáz, hogy értékes 
felnőtté váljék. 

Helyes megvilágításba került a Vörös tinta c. 
film alapeszméje 'is. Ebben a filmben az irónő korántsem 
egy szerelmi háromszög bonyodalmait kívánta kidomborítani. 
A dij i.tnyert novella eredeti cselekménye elsősorban a ta-
ni " , tanítvány viszonyára épült.. Kádár Máriának a ma-
ga által tanított erkölcsi normák szellemében kell élnie, 
ha ezt az összhangot hazugság bontja meg, Katiban megren-
dül a nevelőbe, eszményképébe vetett bizalom, ami az is-
kel«, utravalójával szemben cinikussá teszi. 

Szabó Magda sajátos formabontó szerkesztési mód-
¡ereivel kapcsolatban a modern regény uj formaira'hivat-

h ott, -mely nem krônikaszçrû, haçem lehetőséget ad a kü-
nb v.; 7 térben és időben -történt események lényeg szerinti 

c:soportositására. Ezáltal az olvasók figyelmét állandó 



fesz ltségben tarthatja. Ezen kívül többször,hangsúlyos— 
t az gyszerű ki ejeflzésmód fontos? agit, A hallgató, ag 
látsz r.g elfogad"' a c t,. , könyvt'r s a:" roban ílzabő Magda 
regény :;n á z olvasok véleményé e;- e ¡ igény inek is-me " b n a ra rte az irónór, íogy számunkra ég szó-
vá-. . an merke szté i ker .in bellii mondani val 6 jánav még 
-:.c;. ..-.•the -ob :if 0 é ere .or kedjék, ir.;: egyszerűbben 
az egyszer t.. 

A its s r ;n..a g sok érdekes téma s .ődótt 
- , ; !.. f agunk e. ae e, a"- emberek agymás o ti kap-
c oíatainak el ételei,, az igaz ág, .az oszó.; te? g fontos-
ság a a koiáo müht ytitá z irőnő k 1 ziilő regényen, 
a kii tus-on keres tik az öregek pro blé -áj. , stb. 

ügy re kuk. hegy a Írónővel va 5 sze lyec 
találkozás meg c enite te a müvei alapj • la ki..lakúit 
képet. A i l ó k m lysegeinek f rás val, mü-
ész; c-ihiv t s 'gas k le ye 51 fakadó átélésével, cél-
tud a torekv ei . ti etet és eli m rés: ébresztett 
olvas iban. 

Ssr.a o M da elő t, aki bátra ti fel az át-
mér et' korszat mb i 1 gégetóbb ko de e'. , még nagy 
felá a ok ál a . Ezek goldásához az irón", ezek m-ger-
tésehez az ol só köze b érült. Az ankét t nem rendez-
tük hiaba. 

Horváth Pálné 

BÁL UTÁN 

Vblahányszcr külső latogctócsop tok járják 
1 hőrvvtárat, ka egy-e,y múltba révedező 1 lku hölgy-
vendc-g, ki a nagy a ele emben fels hajt: Milyen zen 
bálok lehettek.ebb a y 'n o u teremben. 

z ari z ok ata bálteremé '1 di'kok olvr.se-
: lett, bécsi nsa u sil árok, cirada s tükrök 
fénye a -<zec a : zmsr '3zu fiuk és lányok tankönyvei-' 
re ér. ' „u. tee: vi la i , így ven ez jól, og San mienk 
ez az ör.ksóg, ha ne í künk készült, nem is a m. Íz-
lésünk szerint való és eretei meg o f orma j a sem egé-
szen rán szabott. 

A v'ta csak kkor kezdődik, amikor nem ki.il-
hö" gyvencég, tanén olomelyik belső il o teke s sóhajt 

fel, o y ..ilyen s ep I ehetne rendesni ebben a te-
rembe. . félreértés le e». éh, lelke nem á lultba reve " , de 
nagyon ír a j.dy? fe s t :kint : gyermekek lé apó tinn ősé-
gére , rnzikqrra a szakszerv ze i kasszát j cs án cg ell 
é: .'te i . sóhaj asra .0 ' ensóhajok válasz Inak melyek-
kel h'r. it'ni pr b. .azt a tényt, ho r..m b -Íver-
vet r' r""a ere f onde tetősének, ha cm or y nagy 

r -t r r .L - • te: me ' t mó'lj k szét farads cos urká al. 
... " ha' ezo felei: ren e .mint megegyeznek, h : kern ónk 
V 1 • - .-1 eg művelődési. termei 'amely r . i rpac j... al, tár sal-
g •• ', b f táj'vei kimondottan estek és ' ál ok coljára 
* .:. Ír. . zt. n kicer .1, kc ,y nincs terem, e ért, as árt, 

V gr. .. zárt ós nekilátunk az asztalok, székek és szék-



rények tologatásának, szinpadépitésnek, berendezésnek. A 
•szertartásnak évek óta megvannak a maga szabályai, szinte , 
minden alkalmi anyagmozgató tudja, melyik asztal végihez 
álljon, melyik szekrény sarkán lódítson. Egyszóval: minde-
zeken túlestünk április 3-a előtt is de estére minden el-
készült és megtarthattuk a felszabadulás tizenötödik évfor-
dulójára rendesett, ünnepélyt és bált a központ összes ter-
meiben, .r. 

Révész Ferenc rövid ünnepi beszéde után a ne-
gyedévi jutalmak kiosztására került sor. Muzslay László 
szavalt és felolvasott, Aczél Erzsébet zongorázott. A 

legnagyobb sikere a műsort befejező Vándor kórusnak volt, 
ráadást kellett adniuk. 

Az est további sikere nagyrészt személyzeti po-
litikánkat dicséri. Alig egy fél évtizede nem mertünk tán-
cos mulatságot rendezni, mert nem volt aki táncoljon, A 
központ dolgozói lélekben fiatalok voltak, de gyorsütcmü 
modern táncok helyett inkább beszélgettek, énekeltek. Most 
pedig, és ezért dicsérjük a személyzeti politikát, mozgás-
ban es táncban fiatal munkatársak olyan serege forgott a 
parketten, hogy ilyenre nem is emlékszünk. /Szeretnénk hin-
ni, hogy ezek a fürge táncosok lélekben is mindnyájan fia-
talok./ A tánc közben tombola és irodalmi társasjáték szó-
rakoztatta a megjelenteket. A hölgyek szépek voltak és a 
megjelentek felsorolásáról csak azért mondunk le, mert a 
beszámoló elején már megtagadtuk a közösséget a Wenckheim 
grófokkal és ezzel együtt a Társaság éa a Sáinházi Élet ci-
mü folyóiratokkal, 

szakszervezet, könyvelésébe rem tekinthet-
tünk be, de e t mondják, - a sóhajtozók, - hogy anyagi si-
kere is volt -z estnek. Kedden reggel per"ig megint minden-
ki a megszokott asztalvégóbez állt ós nyitáskor ismét ol-
vasó lett a báltermekből. Csoportos látogatás azóta még 
nem volt s egyelőre nem rebbent el a halk sóhaj : milyen 
szép bál lehet ebben a teremben! 

- t 

A szerkesztésért és kiadásért Révész Ferenc igazgató fílelo 
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