




K Ö N Y V T Á R I H Í R A D Ó 
A FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR KÖZLÖNYE 

Megjelenik havonta 
IV. évfolyam 6. szám. 1960. június 

Serdeoznie witaxny w ^udapeszcie naszych polskieh 
kolegow, pracowníkőw Warazawskíej Bibliotéki Publicznej, 
gosci naszej Bibliotéki® 

Delegacja naszej Biblioteki bawi/a.rok temu w 
Folsce. Przyjazd naszych polskich przyjaciól jest rewizytft® 

Zawsze sif cieszymy, gdy mozemy pokazac naszf 
stolicf, naszf. Bibliotekf zagranicznym goêciom. Szczegdinf 
radoée&f jest gdy go&ci przyjadf z bratnego kraju, ai© 
najwXfkszf radofec stanowi dia nas, gdy moüemy kölegów 
bibliotekarzy. 

Dumni pokalemy naszym go&ciom pracf naszej Biblio-
teki, gdsie pomimo trudnofecx opifgmfliêmy powaÈne sukcesy. 
Poka&emy im. nasze mîasto Budapp. ;t, ktore eoraz bardziej 
8tanie síf godn# etolicf soejalistyeznych Wfgier® 

Násza delegacja síf nauezy/a bardzo dulo w Polsee., 
bardzo dobrze si§ ozula i zdobila prawdziwych przyjaciól. 

ñyezymy naszym goâciora, âeby síf dobrzeczulí u 
nao, przyjeroni© i poêytecznie spfdzili czas i zdobili sobi© 
dobryoh przyjaciójt wéród wfgierskleh bibliotekarzy® 

® — ® 

Nagy szeretettel üdvözöljük Budapesten könyvtárunk 
vendégeit, a varsói városi könyvtár dolgozóit, lengyel kolle-
gáinkat. Közel @gy esztendeje járt Lengyelországban könyvtárunk 
küldöttsége, lengyel barátaink most ezt a látogatást viszonozzák 

Mindig örülünk, ha külföldieknek megmutathatjuk fő-
városunkat, hazánkat® Különös örömet jelent, ha baráti ország-
ból jönnek a látogatók és a legjobban annak örülünk, ha könyv-
táros kollégák a személyes vendégeink® 

Büszkén .mutatjuk be vendégeinknek könyvtárunk mun-
káját, amellyel minden nehezség ellenére szép eredményeket ér-
tünk el® Nézzék meg városunkat Budapestet, amely egyre méltóbb 
lesz, hogy a szocialista Magyarország fővárosa legyen® 

A mi küldöttségünk nagyon sokat tamű t Lengyelor-
szágban, jól éreztük magunkat és igaz barátokat szerbiünk. Kí-
vánjuk vendégeinknek," hogy érezzék jól magukat, töltsék kelle-
mesen és hasznosan idejüket és találjanak a magyar könyvtárosok 
között jó barátokat. 



A HÓNAP KÖNYVEI 

relia.® tí tVal » Világirodalmi antológia. Bp. 
i960. KoasuWlfî'adÔ» 3 S i lap. 

A Til ág minden részéről szárm&só tudósok és i-
rők müvei vallanak a hitről ée az egyházról. Tudomány és 
aaépiredalosi, próza ée vers váltakoznak a könyv lapjain 
annak bizonyságául, hogy a legnagyobb elmék az ókortól 
napjainkig arra törekedtek, hogy kifürkésszék a vallás 
titkait, mig végül Marx és Engels felfedték a "vallás 
legvégső titkát les osztályjellegét". 

Az antológia egy-e^y kérdés köré csoportosítja 
anyagát. Castiglione, Mikszáth, Egon Erwin Kii«h elbeszé 
lései és Stendhal regényrészlete azt mutatja be, hogy 
"Hogyan csinálják a csodákat". Boccaccio, Mark Tw^in, 
Montesquieu és még sokan mások a "Szentek és relikviák, 
paradicsom és pokol" hiedelmét gúnyolják. A misztériumok 
ról többek között Majakovszkij, Multatuli, Heine, Traven 
és Diderot Írásait válogatták. Bőséges anyagot gyűjtöt-
tek össze az inkvizíció borzalmait dokumentáló és az 
"élet-siralomvölgy" hazug jelszavát leleplező Írásokból 
is. Az "Uj nemzedék van felnövőben" cimü fejezet a min-
denkori ifjúság reagálását és feladatait ismerteti. 

Érdekes, sokoldalú, I4 év felett mindenkinek 
egyaránt ajánlható olvasmány. 

Ecsedyné 

X 
Botond Bollos Györgyi Korunk csodái, Ez a több 

száa fényképpel és rajzzal illusztrált könyv az utóbbi 
évtizedek nagy távlatokat nyitó találmányait és tudomá-
nyos felfedezéseit ismerteti. Színes, egyszerű beszélge-
tés formájában tárja fel a a legalapvetőbb tudnivalókat, 
hogy a laikushoz, csak általános ismereteinek bo-ití-sére 
a tudományos eredmények lényeginek megértésére cekvő 
olvasóhoz is közéihozza korunk ^cso^áit", A napenergia, 
az atomenergia felhasználását, az elektromos-agy, az C." P>" 
elektronmikroszkóp, a fényelemek,. az infrasugárzó, a rag 
netofon, mesterséges égitestek, mesterséges fény, müanya 
gok, a radar, a rádió, a televízió, az ultrahangjai krc -
kóp, a tranzisztor, az űrhajózás, stb. felfedesete íc rah 
elért eredmények és azok jelentőségének felismeré se ma 
már az ,gy Z'¿rü hétköznapi ember számára sem lehetetlen. 
Könyvtárosoknak különösképpen szükségük van a témával va 
ló iemerkedósre, hogy olvasóikat helyesen tudják eligazi 
tani az őket érdeklő tudománynépszerüsitő irodalomban. 
Ez a könyv nemcsak érthetően magyarázza, hanem világosan 
bizonyítja a tudomány és technika óriási fejlődését és a 
további előrehaladásban táruló beláthatatlan lehetősége-
ket. Közben rengeteg - a rádióban, újságokban és minden-
napi beszélgetésekben előforduló - tudományos fogalom vá 
lik számunkra érthetővé, 

Mikó Zoltán 



TÖMEGSZERVEZETSINK MUNKÁJA 

Könyvtári pártszervezetünk május 31-i taggyű-
lés® a szakszervezet, a KIS» és. az MSzBT helyi szerveze-
tének munkájával« helyzetével foglalkozott® 

taggyűlési beszámoló megállapította, hogy 
tömegszervezeteinknél az utóbbi fél évben erősödött a po-
litikai felvilágosító munka« eredményeket értek el a párt-
szervezet és a pártonkivíiliek kapcsolatának erősítésében, 
a dolgozok munkakörülményeinek vizsgálata során. , 

Megállapítja a beszámoló, hogy KISz szerveze-
tünk - amely megalakulásakor mindössze 8 tagot számlált, 
jelenleg 46 tagot tart nyilván, - egészségesen fejlődik; 
Az ujjá választott KISz vezetőség jol megállja a helyét. 
Különösen Breinerné elvtárs, KISz titkár, akit szerény, 
d® határozott, öntudatos magatartása alkalmassá tesz erre 
a funkcióra® A vezetőség többi tagja isi Oláh Attila, 
Tóth Jánosné, Máthé Imréné és Tamás Éva.teljes aktivitás-
sal veszik ki részüket a vezetőségre -háruló munkából. Jó 
KISz munkájukkal kitűntek még * Ackermann Ilona, Reisler 
Ilona, Muzslai László. A KISz.szervezet érdeme, hogy nem 
fordul befelé, törődik a könyvtári fiatalok problémáival, 
klubnapra, kirándulásokra, előadások alkalmával rendszere-
sen meghív nem KISz°tag ff italokat is® 

A beszámoló,amikor- pozitiven értékeli a KISz 
szervezet munkáját, megállapítja azt is, hogy néhány te-
rületen nem sikerült jo eredményeket elérni. Nem tudták 
megszervezni a "KISz ahol tud eegitw brigád munkáját. En-
nek a brigádnak az lean© a feladata, hogy látogassa a be-
tegeket és amennyiben arra szükség van, közvetlen segít-
séget nyújtson. 

Nem sikerült jő eredményeket elérni a József 
Attila olvasómozgalom patronálásánál sem® A pártvezetőség 
javasolta a KISz szervezetnek, hogy e két területen újra 
vizsgálják meg a lehetőségeket. 

Igen pozitívnak értékelte a pártvese tőség a 
szakszervezeti bizalmiak jó munkáját, különösen Kurunczy-
né, Vaerváriiié, Szalay Tibor, Nagy Emiiné, Ecsedyné, I va-
ules Anna és Tomanné érdemel dicséretet® A szakszervezeti 
bizalmiak munkájában egyre inkább érvényesül a politikai 
felvilágosító tevékenység, az érdekvédelmi feladatokon és 
a bélyegek szétosztásán túlmenően. Gyakrabban hivják 8sz-
ez© a csoportokat,megbeszélik a politikai eseményeket, 
állást foglalnak ezekben és javaslatokkal segitik az SzB 
munkáját. 

A munkafelajánlások összegyűjtése terén is 
értünk' el eredményeket, mind az MSzMP VII. Kongresszusá-
nak .tiszteletére, mind hazánk felszabadulásának I5. év-
fordulójára tett felajánlásoknál. A beküldött felajánlá-
sok többségükben jók voltak, a könyvtári munka javítását 
és ésszerűsítését szolgálták. A szakszervezeti bizalmiak 
munkájának javulásához nagy segítséget nyújtott a bizalmi 



tanfolyam. A bizalmiak aktivitásának növekedés© Dávidné 
elvtárs jé munkáját ie dicséri. 

Továbbra is igen jól működik a TT bizottság 
s ezen belül az üdültetési felelős,Szászné elvtárs mun-
kája jó példa arra» bogy egy-egy reszortfelelőe a saját 
területén milyen sokat tehet, ha lelkesen, odaadóan vég-
zi munkáját. - . 

A beszámoló Megállapítja, hogy az SzB mun-
katerv© ms^isiaiieta volt. A munkatervben több előadás 
szerepel és fél év alatt különböző nehézségek miatt e-
gyet sem sikerült rendezni. Helytelenítette a pártveze^ 
tőség, hogy ezideig az SzB nam tartott szakszervezeti ' 
taggyűlést® A munkatársak igényli! ezeket a taggyűlése-
ket, kíváncsiak az SzB munkajára. Szükséges is, hogy 
mindenki elmondhassa véleményét, javaslatát és természe-
tesen bírálatát is. Erről lemondani nem szabad, erre 
kötelezi az SzB-t a szakszervezeti demokrácia is. 

Az MSzBT a magyar-szovjet barátság elmélyí-
tését szolgálta különböző akcióival s Bud eg est felszaba-
dulásának 15» évfordulója alkalmából röpgyülést tartott, 
az ünnepi beszédet Bornemisszáné mondta, közreműködött * 
az HSasBT április 3-án rendezett. felszabadulási ünnepsé-
günkön is® Az ukrán-hét alkalmából táviratban üdvözöl-
ték azt a kolhozt, ahol a Szovjetunióbeli utazásuk so-
rán könyvtárosainkat megvendégelték® Sok munkatársunk-
nak szereztek jegyet és sz^rveztök csoportos látogatást 
a Szovjet Film Hét és a Mo^szejev együttes előadásaira. 

Tömegszervezeteink munkájában jelentős ja-
vulás mutat ozik. Abban is, hogy igyekeznek levetni a 
formális elemeket, hogy egyre több és több dolgozót von-
nak b© széleskörű, sokrétű munkájukba. 

A tömegszervezetek arra törekedjenek, hogy 
©z a kapcsolat egyre szorosabb, őszintébb és erősebb le-
gyen a párt és a becsületes pártonkívüli dolgozók között. 

üray Béla 
• o • 

ESEMÉNYNAPTÁR 
Julius 1. Orvosnap 

" 16® 40 éve halt meg Benczúr Oyula 
n 22® Lengyelország nemzeti ünnepe 

t 



AZ IGAZGATÓSÁGI TANÁCS három ülést tartott az 
elmn.lt hetekben? máj* 12-én, 19-én és jun® 2-án® Május 
12=én Dobos Piroska? "Olvasószolgálatunk főbb kérdései" 
© © 24 oldalas .jelentését tárgyalta meg a plénum, és elha-
tározta, hogy Ifk5nyvünkben publikáljuk®, A jelentéssel 
kapcsolatban elsőnek Révész Ferenc tette meg észrevétele-
it® - Legdöntőbb kérdés könyvtárosaink felkészültsége, -
mondotta - olvasottsága, továbbképzése és világnézeti azo-
nosulása® Könyvtárunkban az ismeretterjesztő irodalom jól 
áll, az abszolút számok emelkednek, mégis, tovább kell 
menni ezen a területen, mert nem kielégítő a marxista, 
antiklerikális, műszaki stb® könyvanyagunk forgalma. Az 
uj és jó politikai müvekből több példányt kell rendelni. 
Felszólalt a vitában? Meisznerné, Tyroler, Sugárné, Be-
néné, Tolnai, Kepes, Hontné, Becskiné, Marót, Mikó. Ti-
szay és Dénesné» A hozzászólásokra Dobos Piroska válaszolt. 

X 
> ' ' " . 
A második igazgatósági tanácsülés napirendjén, 

május 19-én, az "Ismeretterjesztő irodalom h^ssmálataról 
a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár kerületi könyvtáraiban" 
c® jelentés szerepelt. Ismeretes, hogy a Népművelési Osz-
tály hat főbÍX álló bízottságot jelölt ki ez év elején 
kerületi könyvtáraink ismeretterjesztő irodalmának és 
forgalmának tanulmányozására. A bizottság nyolc kerületi 
könyvtárat vizsgált meg: az l-est, 2-est, 4~est, 6~ost, 
25-öst, 30-ast, 36-ost és 37=©st* A felmérés tapasztala-
tait 4o oldalrfi terjedő jelentésbe foglalta a bizottság, 
amelyet a plénum ©lőtt a bizottság elnöke, Sallaí Ist-
ván, a. KMK Módszertani Osztályának vezetője képviselt® A 
kibővített igazgatósági tanácsülésen részt vett a Népmű-
velési, Osztály részéről Gerőfi elvtárs és a felülvizs-
gált kerületi könyvtárak valamennyi vezetője® A vitát 
Révész Ferenc nyitotta meg, majd felszólalt Benéné, Ru-
das Klára, Becskiné, Jellinekni, Szász Károly, Gátiné, 
Tóth László, Dobos Piroska, Uray» Sugárné, Szászné, Ma-
rót® Sallaí István válaszolt a felszólalásokra és ismé-
telten megállapította, hogy kerületi könyvtáraink túl-
terheltek és személyzeti létszámukat emelni kellj mégis, 
könyvtáraink ismeretterjesztő könyvforgalma magasabb az 
országos átlagnál® 

Révész íWenc megköszönte Sallai Istvánnak és 
a bizottságnak jó és has paos munkáját és leszögezte, 
hogy könyvtári feladatunk homlokterébe az olvasószolgá-
lati munkát kell állitani® 

X 

Junius 2-án tartotta harmadik? kibővített ülé-sét az Igazgatósági. Tanács. Az ülésen részt vett a Nép-
művelési "Osztály képviselője, Gerőfi elvtárs és nyolc 
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meghívott könyvtárvezető: Erdődyné, Bárány, Tőth»é,G8n@zy, 
Csermákné, Dénesné, Simonná és Deák Dénes« A napirend el-
ső pontja likő Zoltán javaslata volt a Fővárosi Szabó Er-
vin Könyvtár társadalmi tanácsadó testületének /körének/ 
létrehozásáról® A vita során.a kerületi könyvtárvezetők 
sorra beszámoltak ilyen irányú tapasztalataikról, a kerü=-
leti könyvtárak körül kialakított baráti körök munkájáról 
és ai eredményekről®, Marót, űlmonné, Tóthné, Bárány,. Bené-
né, Pataki, Bobos, Zoltán, 3erőfi, Szász és Szókéné fel-
szólalásaira Miké és Révész válaszolt® Szókéné és verőfi 
nem értett egyet a javaslat egyes részeivel, Beoskiné, 
Gseraákné, Bárány, Erdődyné támogatta® Végül is Révész Se-
reno indítványára a plénum felkérte Mikót, hogy az elhang-
zottak szellemében,dolgozza át a javaslatot® 

Az információk során Révész Ferenc ismertet-
te as Igazgatóságifanáeeáal., hogy a Csehszlovák Nagykö-
vetség a Kultérkapcsolatok.Intézetén keresztül felkérte 
könyvtárunkat, hogy a Nemzetközi Politikai Plakátkiálli-
tásunk anyagát állítsuk ki Pozsonyban. A Berlini Városi 
Könyvtár októberi "ünnepi heté-^re meghívta egy dolgozón-
kat® -"Románia a szocializmus utján" c. kiállításunk, a-
melynek fotóanyagát Romániától kaptuk s amelyet a Román 
Nagykövetséggel^közösen rendezünk, jan® 18-án nyilik meg 
központunkban® Érdekes véletlen, hogy kiállításunk idő-
pontja egybeesik a Román Munkáspárt jun. 2o-án megnyiló 
III« kongresszusával® - Az Országos Béketanácosal együtt 
Defoe születésének 3oo-ik évfordulóján, jun. 22-én de. 
ünnepséget rendezünk a Kosstuh klubban® - A Szabó Ervin 
Énekkar az évsd végén megszűnik® - Ceomor és Rozenyai sta-
tisztikai ada számláló' gépet szerkesztett®A tervrajsokat 
felülvizsgált; tjük és kedvező döntés esetén rendelünk be-
lőle egy prőbadarabot® 5 éves gépesítési tervünkbe minden 
esetre felvesszük® - A szakszervezet áktivái és az inté-
zetvezetőség összolrta könyvtárhálózatunk legsürgetőbb hi-
ányosságait, amiket lehetőleg még ebben az évben meg aka-
runk szüntetni® - A Pedagógus-nap alkalmából a Művelődési 
Minisztérium Lux Lászlón!t "Szocialista Kultúráért" jel-
vénnyel és Szalay Tibort dicsérő oklevéllel tüntette ki. -
Tervezzük, hogy ebben a hónapban az 1959 óta kinevezett 
"fiatal" könyvtárosokkal közös beszélgetésre ül össze a 
párt, szakszervezet és intézetvezetőseg, hogy közelebbről 
megismerkedjenek problémáikkal. - A propagandamunka terü-
letén is szeretnénk hatékonyabban dolgozni. Az ajánló al-
bumok beváltak, ezen a vonalon további terveink vannak. 
Tervbe vittük, hogy egyes tudományok /fizika, kémia, bio-
lógia stb®/ ismeretterjesztő anyagáról annotált biblio-
gráfiákat sr.: -crkwazttink® - A legújabban kiadott "Olvasta 
már?" plakátunk mintájára a közeljövőben még néhányat 
készítünk. - Rövidesen megkezdjük elfekvő jó könyveink 
listájának összeállítását. -

Végül Tyroler Gyula tájékoztatta a plénumot 
a személyi változásokról, amelyet lapunk más helyén köz-
lünk® 



MÓDSZEREINK AZ ISMERETTERJESZTŐ IRODALOM TERJESZTÉSÉBEN 

őrömmel olvastuk a mult havi Könyvtári ?adó sta-
tisztikai értékelését az ismeretterjesztő irodalí arányairól. 
Ebből értesültünk, hogy mind az egész ismeretterjesztő, mind 
a természettudományos anyag terjesztését illetően vs első há-
rom helyek egyikét foglaljuk el® Könyvtárunkban eddig is ezi-
vesen. olvastak a szépirodalma kivitt mást ir , az utóbbi idő-
ben azonban elhatározóik^ f & fokozottabb gonddal törődünk 
a szóban forv í /aggal* Töleső érzés, m fáradoztunk 
hiába és az fordított ene g±a ,vghozia • számszerű e® 
redményeket is® Egy-két módszer m . itünk, amelyek ehhez hoz-
zájárultak® 

Állandó gondot fordi :nk kirak& , melynek csu-
pán 2/3-át foglalja el a szépirodalom® Mar az elhelyezését 
tekintve is arra törekedtünk, hogy közvetlenül az ajtó mel-
lett legyen az ismeretterjesztő rés-, ott ahol es olvasó 
feltétlenül elhalad és szemébe tűnik® Gondoskodunk az állan-
dó frissítésről uj, vagy régóta raktárban fekvő, de értékes 
anyaggal® A kirakott könyvek mögött mindig van elesendő u-
tánpotlás, ezért nem gond az, hogy.a legnagyobb forgalomban 
se legyen esupaez a kirakat egyetlen része sem. Egyfajtáju 
könyvek mindig egy helyre kerülnek /pl. népszerű politikai 
müvek,természettudomány, technika, életrajz, háztartás/ ezért 
az érdeklődő olvasó megszokja, hogy hol találja meg a neki-
való könyveket® 

Mindnyájunk által ^ól ismert tény, hogy az olva-
só különös vonzalommal vise. 3tik a ppen visszahozott 
könyvek iránt®- Ennek a jóirányu hozta egyik 
legsikeresebb Hetünket® Nálur >ÖXe> önzőpult mögött ta-
lálható "egy-ki s rendező-polc, me y t m nagyon használunk 
ki /a visszahozott könyveket ugy den ese- jen menet-
közben elrakjuk/® Erre a feltűnő, minden olvasón* r feltét-
lenül szembeötlő helyre, kizárólag népszerű politikai és fő-
leg antiklerikális anyagot teszünk Naponta többször fel kell 
tölteni ezt a polcot, mert spontán, minden különösebb aján-
lás nélkül is gyakran halljuk: "Jaj, elvihetném még a "Fel-
lázad a gettó"-4;?"® Felsorolunk egy párat azokból a könyvek-
ből, amelyek igy könnyen gazdára találtak pusztán szál, 
hogy szem előtt voltak: Kelen: A Galilei per a' XX. században, 
Ádáms Magyarország a II® világháborúban, Ady: Fekete lobogó, 
Tondi: A jezsuiták titkos hatalma, Ákos: Természeti vallások, 
stb© 

Minél gyakrabban törekszünk kiállítások rendezé-
sére® A políti'kai anyagot az aktuális események, évfordulók 
alkalmával mindenképpen s2 ¡m elé r kjük. Egyes témakörökből 
a természeti űomány vagy technika t rületéről külön kiállí-
tásokat készítünk, hogy csökkentsük a méltatlanul raktárban 
felejtett könyvek számát® 

Az ankétokat, előadásokat is felhasználjuk, hogy 
a témához tartozó könyvekre felhívjuk a figyelmet. 

Mindezen tényezők mögött azonban ott van a könyv-
táros® Semmi sem pótolhatja az olvasók ismeretén alapuló e-
gyéni könyvajánlást és azt, hogy a határozott érdeklődésű 
olvasót odavezetjük a katalógushoz és megmagyarázzuk, hol 
találja meg az őt érdeklő könyvet. S ha már itt tartunk, a 



beiratkozás alkalmával folytatott beszélgetésre is kell 
gondolnunk® Az ott kapott első tájékoztatástél is függ, 
hogy az olvasó mennyire lesz tisztában a szakkatalógus-
sal, mennyire sikerült őt a művelődését, szakmai tudá-
sát segítő ismeretterjesztő irodalom felé fordítani. 

Az, hogy az olvasó elfordul attól, ami nem 
szépirodalom, nem veleszületett tulajdonság, hanem szer-
zett, A fontos az, hogy el*»ő lépéseit ne kisérje csaló-
dás /orvosi könyvet -erő r.¡ni ne kapja Förster mikrobio-
lógiáját, wnr: -"ordítva,, egyetemi hallgató az Élet és Tu-
domány Kiek^ñyvtárát/ hanesi olyan könyveket kapjon, ami 
föltétlenül ért tes és fölkeltheti érdeklődését a továb-
biak iránt® la az o I v c l ó igy belekóstolt az ismeretter-
jesztő irodalomba és a könyvtár© állandóan mellette áll, 
érdeklődését n@a engedi lanyhulni - nyert ügyünk van® 

A 3.sz. kerületi könyvtár 
munkaközössége 

® X , 

MEGHÍVÓ 

A 
. V 

frimán Népköztársaság 
Budapesti Nagykövetség© 

és a 
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 

Meghívja Önt 
A ROMÁN NÉPKÖZTÁRSASÁG 

A SZOCIALIZMUS ÉBITÉSÉNEK lITJÁft cirnü 
-- kiállítáó mégnyitójába 

i960® junius 18-án, szombaton 12 órakor 
A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárba 

/VIII®, Szabó Ervin tér 1/ 
A kiállítást SZAKASITS ÁRPÁD elvtárs 
az MbzMP Központi Bizottságának tagja, 
a Magyar Ujságirók Országos Szövetségének 

elnöke nyitja meg. 



ÜNNEPI KÖNYVHÉT MEGNYITÓJÁN A KOSSUTH ZSUZSA 
LSÁNYGIMNÁZIUMBAN 

i 
Id® hivtak ezekben a májusvégi, juniuseleji 

napokban,, A közeli Duna l©'1 illet®, a széles boltozatu Al-
ma, Mater folyosóin, a friss lányzsivaj,, egyik földszinti 
teremben pedig a nyomdából^kikerülő könyvek oly ismerős 
és vonzó illata fogadott, im mindenek előtt egy kedves.is-
merő®, valamikori könyvtárosunk, Kovács Éva,, az iskola ma-
gyar« és történelemszakos tanárnője® Ő volt egyik szerve-
zője a könyvek ünnepének. Felvezetett az iskola hatalmas 
kultúrtermébe, ahol üdvözöltem a növendékeket. Igaz, csak 
hangosbeszélőn, de amint meghallották a tantermekben, hogy 
a könyvhét megnyitására egy "költő" érkezett, egyre több 
lányfej kukkantott.be kíváncsian. Hogy miről beszéltem? 
Jules Verne regényéről, első kedves könyvemről, amely Ar-
dan Mihály és társai holdkörüli útjának kalandjaival, meg-
nyitotta számomra a képzelet csodálatos világát. Aztán a 
második döntő könyvélményemről, amely 1944 tragikus napja-
ihoz kapcsolódik, amikor a fronton nem élelmet és ruhane-
műt, hanem Petőfi, Ady, Babits és József Attila verses-
könyveit vittem zsákomban. 

Hazafelé jövet r jn gondolkoztam, hogy mi min-
dent. mondhattam volna el még könyvekről, olvasásról. Ám 
fiatal hallgatóimat láttam a földszinti könywásáron, ahol 
valóban pere®: alatt fogytak ©1 a világirodalom remekei, a 
legszebb ifjúsági regények és i,ami a költőnek nagyon jól 
esett - verseskönyvek. 

Kell-e nagyobb öröm, mint látni ennyi tavaszt, 
ilyen fiatalságot? 

Vasvári István 

"A SZÉP. MAGYAR KÖNYV 1959" kiállítás. 

Az Ünnepi Könyvhét alkalmából a Könyvklub Liszt 
Ferenc téri Szinnyei-termében a Kiadói Főigazgatóság és a 
Könnyűipari Minisztérium Nyomdaipari Igazgatósága "A szép 
magyar könyv 1959" cimmel kiállítást rendezett, A kissé 
zsúfolt tárlókban ott sorakozott az elmúlt esztendő minden 
olyan kiadványa, amelyet beneveztek "Az év legszebb könyve" 
versenyre, a meglehetősen üresen hagyott falsíkokon pedig 
főleg gyermekkönyveink illusztrációs anyagából találhattunk 



tarka válogatást. A kiállított könyvek javarészét - a Cor-
vina Könyvkiadó néhány, kizárólag külföldi terjesztésre 
szánt kiadványán kivül - jól ismerik könyvtárosaink; napi 
munkájuk során egyre-másra kölcsönzik ezeket, vagy kézi-
könyvtáruk féltett kincseiként adják a helyben-olvasók ke-
ssébe. 

Az ismert könyve« együttese milyen gondolato-
kat sugall ®ey könyvtárosnak, akit az ünnepi Könyvhét "sá-
tor-raiziájái*' fütőzápor kerget be ide, vasárnap délelőtti 
"privát" könyvbesz*srző utján, e modernségben is hangulatos 
kiállítási terembe? Először is? könyveink szépülnek, s ez 
nyilván tudatos kiadói igyekezőt eredménye, fgész kulturpo-
litíkámk okosam tisztázott célkitűzéseinek megfelelően ha-
ladó tendenciájú és esztétikailag megformált Írásokat vá-
runk - és vár velünk együtt olvasóink sokasága! - a kiadók-
tól, de nem akármilyen kivitelben, hanem mindinkább tökéle-
tesebb megjelenési formák között, és gondos technikai tel-
jesítménnyel, - ugy, hogy könyveink valóban méltó hordozó-
ivá váljanak, külsejükben is, a bennük rejtőző tartalomnak. 

Yolt idő, amikor erre ilyen programmezerűen 
nem gondoltunk,)s ugy lehet:.ez az oka annak, hogy - amint 
erről a kiállítás rendkívül stílusos, csak.éppen sajnála-
tosan elszürkitett fedőlapu katalógusa megemlékezik - "kü-
lönösen az offsetmunkáknál megközelítjük a világszinvona-
lat, de tömegkönyvgyártásunk nem versenyképes."E fény fel-
ismerése és nyilt bevallása bonban valósággal garancia 
arra, hogy már a legközelebbi jövőben előrelépitek, csak kő-
vetelődzőbb ig 'anyel jelentkezzenek ilyen vonatkozásban az 
olvasók százezreivel a legközvetlenebb kapcsolatban álló 
könyvté?j®sztők és könyvtarosok, akiknek képviselőit egyéb-
ként elfelejtették meginvitálni a "könyvszépségverseny" zsű-
rijébe... A magunk tapasztalatait és észrevételeit rendsze-
resebben és elevenebb biráló szándékkal kellene eljuttat-
nunk a kiadókhoz® Lenne mit. 

És még"valamiről: a szép könyv szemet gyönyör-
ködtető, szivet derítő, eszmét felvillantó hatását, mint 
különlegesen"szakmai" propaganda-eszközt sokkal hatélconyaTb-
ban HitesználFatnánk, na könyvtárosaink jobban ismernék a 
könyvcsinélós .műhelytitkait, ha többségükben tájékozottab-
bak lennének a grafika és tipográfia művészeti es technikai 
kérdéseiben^ és ha élményszerűen magukévá tennék a könyvek 
kivitelezésinek értékelő módszereit is«"A szép magyar könyv 
1959n-kiállitás katalógusának egyes kiadók összmunkáját, 
majd a díjazott könyveket elemző bírálata ebben sikeres kez-
deti eligazít 1st adhat. Már csak ezért a tanulságért sem volt 
hiábavaló betévednünk a Könyvklubba, ám a hirtelen kiragyogó 
napfény gyorsan visszacsábít a könyvpavillonba, a "Helikon"-
Petőfíért és az Éluard-versékért, az ezidei Ünnepi Könyvhét 
igazán szép könyveiért... 

Tóth László 



SZAKOKTATÁSUNK KERETÉBEN 196o. április 3o-jú-nius 4-ig megtartott előadások es konferenciákî 

május 7. Az élővilág fejlődésének története - a 
megvalósult darwinizmus. 
Előadói Dr. Boros István. 

11. Légoltalmi tanfolyam. 

14. Révai József esztétikai munkássága /konfe-
rencia/ 
A szocialista realizmus esztétikai problé-
mái /előadás/ 
Előadó: Dr. Forgács László. 

18. Légoltalmi tanfolyam. 
18.+ Könyv és könyvtártörténet. 

Előadó: Dr. Kéki Béla. 

19.+ Dialektikus és történelmi materializmus. 
/I. csoport/ 
Konferenciavezető: Tolnai György. 

21. Sugárzások í, természetben. 
Előadó: Dr. Várterész Vilmos. 

25. Élet- és halál. 
Előadó: Dr. Kontra György. 

25.+ Könyv és könyvtártörténet /folyt./ 
26.+ Dialektikus és történelmi materializmus. 

/II. csoport/ 
Konferenciavezető: Tolnai György. 

28. A marxizmus tanitása a proletáriátus dik-
tatúrájáról o 
Konferenciavezető: Dobos Piroska. 

junius 1. Légoltalmi tanfolyam. 
4. Tér és idő. 

Előadó: Dr. Marx György. 

+A középfokú könyvtáros-levelező tanfolyam hallgatóinak. 

Szelestey Gyuláné 
okt.fel. 



FÉNYKÉP-PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár és a Népművelési Intézet 

"Az uj Budapest" cimmel 

fénykép-pályázatot hirdet® 

A pályázatra beküldött képek elsősorban Budapest uj léte-
sítményeit, megváltozott utcaképét és mindennapi életét áb-
rázolják, de bemutathatják a város régi részleteit, tájait 
és műemlékeit is. 
A pályázaton részt vehet mindenki, nyomtatásban eddig még 
meg nem jelent fekete-fehér képekkel. 

Egy pályázó legfeljebb nyolc képet küldhet be» A képek mé-
rete legalább 18x24-es. /Általános és középiskolás pályázók-
tól 13x18-as méretű képeket is elfogadunk./ 
A kép hátoldalán tüntessék fel a szerző nevét, foglalkozá-
sát és lakcímét, valamint a kép cimét és ha szükseges, 
fényképtechnikai adatait. A képeket i960 szeptember 15~ig 
kell benyújtani illetve beküldeni a Fővárosi Szabó Ervin 
Könyvtár Központjába /VIIJ,, Szabó Ervin tér 1./ vagy a 
42 kerületi könyvtárának egyikébe. 

A beküldött képek díjazása külön történik az ifjúsági /18 
évig/ és a felnőtt korcsoportban. 

I-VIII, dij: utazások, üdülés, vásárlási utal-
vány stb, a felnőtteknél, 

I-VIII. dijs utazások, fényképezőgép, színház-
bérlet stb. az ifjúságnál. 

Az első korcsoportban még huszonnyolc, a másodikban még 
tizenhat dij kerül kiosztásra. 
A pályázaton résztvevő fotóművészek emléklapot kapnak és 
képeik megvásárlásának jogát a Fővárosi Szabó Ervin Könyv-
tár fenntartja,o A pályázatra beérkezett képeket fotóművé-
szek bírálják el. A bizottság döntését november 7-ón, a 
képekből rendezett kiállítás megnyitásán hirdetik ki. A 
pályázatot kiiró intézmények képeket vissza ném adnak. 

"Tájékoztató az uj Budapest fénykép-pályázathoz" cimmel 
részletes utmutató készül, amely a könyvtár központjában 
és kerületi könyvtáraiban, valamint a különböző fotó-
szakkörökben igényelhető. 



MULT - JELEN - JÖVŐ 
/Serdülőkornak iró-olvasótalálkozója a 8.sz.könyvtárban./ 

Az utóbbi hónapo'ban, felszabadulásunk 15. év-
fordulójával kapcsolatban ünnepelték, megajándékozták a 
szabadságunkkal egy évben születetteket*Iskolák, üzemek, 
intézmények figyelmeztették a világ megismerésére nyila-
dozó eszű fiukat, lányokat arra az elsődleges és legna-
gyobb ajándékra, amit 15 évval ezolŐtt soruk Mjó tündé-
rei", a felszabadítók és a harcoló apák leraktak bölcső-
jük elé: a szabadságra. 

A közművelődési könyvtárak, ahová ezek a fiata-
lok kisgyermek koruk óta jó könyvért, tanácsért, szelle-
mi irányításért járnak, a maguk területének sajátos esz-
közeivel próbálnak még közelebb kerülni ehhez a korosz-
tályhoz, még jobban megismeri érdeklődésüket, igényeiket, 
felfogásukat. A 8.sz. könyvtár kellektivája is, a többi 
kerületi, könyvtárhoz hasonlóan, már hónapok óta különös 
gonddal foglalkozik a serdülő korúak olvasmányaira vonat-
kozó statisztikai adatok gyűjtésével, közvéleménykutató 
kérdőívek kitöltésével, a József Attila olvasómozgalom 
terjesztésével stb. Ezek a* amm^yis soron.lévő napi fel-
adatok készítették elő a 1^-18 evesek számára rendezett 
iró-olvasó találkozót és fejtörőt. Az ankét programmját 
a "múlt-jelen-jövő" jegyében állit©ttuk össze, a részt-
vevő irók kiválasztása is bizonyos mértékig ehhez a ke-
rethez igazodott. 

B á r á n y T a m á s , a már népszerűvé vált 
"Husz év", a "Rettentő Misi" és a közeljövőben megjele-
nő "Apátlan nemzedék" cimü regényeinek élményanyaga a-
lapján a felszabadulás előtti évtizedekről beszélt. Meg-
jegyezte, hogy még szokatlan egyetértenie azzal a ,köztu-
datba, a kiadók bírálatába mindinkább betörő megállapí-
tással, amely-szerint az említett müvei történelmi regé-
nyek, mivel ezt a kort ugrásszerűen túlnőtte a jelen. A 
beszélgetés során Bárány Tamás megemlítette, hogy a to-
vábbiakban főleg mai témájú regények megírását tervezi. 
Az irói hivatással kapcsolatban hangsúlyozta a felelős-
ségtudattal .együttjáró.igazmondás.mindenkor.kötelező e-
rejét. - . 

-...Ezután M á t é G y ö r g y apai hangon, új-
ságírói tapasztalatainak felhasználásával, hivatottan 
szolt a fiatalokhoz. A zsúfolt programmra való tekintet-
tel, mértéktartóan foglalkozott az ifjúság mai életinek 
részletkérdéseivel. A hangsúlyt inkább arra az örökség-
re helyezte, amelyet az apák nemzedéke hagyhat a felnö-
vő, gyermekekre : nem veszendő birtokot, hanem kiharcolt 
szabadságot9 a boldogulás,minden lehetőségét, ám ezek 
megtartása és megvédese minden utódra kötelező. 

Mielőtt még a "jövő" is szót kapott volna, Bá-
rány Tamás és Máté György levezették a múlthoz és jelen-
hez érdekesen kapcsolódo f e j t ö r ő t . 



Bárány Tamás a közel- és régmúltban általánosan 
kassánált olyan fogalmakra vonatkozó kerdéseket tett fel, 
amelyek a diákok számára ma már csak történelmi és gazda-
ságtan leckében fordulnak elő: pl. mit fejez ki és hányfé-
le összetételben használták a."cseléd" szót? Honnan ered 
a "zászlós ur" kifejezés és ki-volt az ország első zász-
lós ura? Miről volt newezetas Szt.György napja? Mi a bör-
£©? stb® Érdekes volt, hogy a fiatalok milyen sokféle vo-
natkozásban közelitettek a kérdések megoldásához. 

Máté György a ma sajátos jellegéhez igazodva 
ötletes, meglepő formában tette fel kérdéseit. A hallga-
tósággal szerepet cserélve bejelentett®, hogy most pedig 
8 lesz az olvasó és a fiatalak a könyvtárosok. Mint se-
gítséget váró, tájékozatlan olvasó, röviden elmondta, hogy 
milyen probléma foglalkoztatja. A hallgatóságból lett új-
donsült "könyvtárosoknak" kellett megmondaniok, hogy en-
nek megoldásával mely regény, film, vagy színdarab-foglal-
kozik. Lelkesen ajánlottak Beezássy Judit: Egyszer vagyok 
fiatal 6. regényét, a Vörös tinta c. filmet, a Száz nap 
házasság e® színdarabot, stb.Az irodalmi fejtörőnek ez a 
módja nagy érdeklődést, vidám, közvetlen hangulatot vál-
tott ki® A fejtörő sikere elsősorban az irókat dicséri, 
akik megmutatták, hogy nemcsak a tbllnak, hanem a játék-
vezetésnek is mesterei. 

B o t o n d B o l i c s G y ö r g y szerve-
sen kapcsolódott Irőtársai szavaihoz, hiszen a jövőt a 
mult és a jelen késziti elő. Szellemesen jegyezte meg, 
hogy az utópisztikus regényírás területén nem könnyű a 
Bárány Tamás-, által jogosan követelt iréi igazmofadáshoz ra-
gaszkodnia. A jövő "csodáiban" a technika fejlődési irá-
nyát követve ma még csak hinni lehet. Botond Bolics György 
röviden tájékoztatta a hallgatóságot fáradságos, de élmé-
nyekben gazdag pályájáról, sokoldalúvá válásának állomása-
iról. Ezután átadta a szót a jövő technikai fejlettsége i-
ránt érdeklődő fiataloknak. Sorban felvetődtek a szovjet 
űrhajóra, az idő relativitására, s általában a világűr tá-
gabb megismerésének céljára és értelmére vonatkozó kérdé-
sek® Aa^iró olyan közérthetően egyszerű formában tárta 
fal hallgatói előtt a világűr távoli titkait, hogy ezál-
tal - ugy éreztük - sikerült a túlnyomórészt humán beállí-
tottságú középiskolás fiatalokat a természettudományos ér-
deklődés felé is irányítania® 

M ankét után ifjúsági regénnyel, ill® termé-
szet'tudományos művel jutalmaztuk a fejtörő során szereplő 
hat fiatalt® 

Minden ilyen ankét tanulságot jelent az Író-
nak, az olvasónak és nem utolsó sorban a könyvtárosnak, a-
kl név, egyéniség, felfogás, érdeklődési kör szerint közel 
mind a negyven resztvevő fiatalt ismeri. Sok-sok apró meg-
figyelést raktározhattunk el a további eredményes munka er-
dekében® 

A fejtörő tanulságaival kapcsolatban érdekes 
volt, ho^y amig a múltra vonatkozó történelmi kérdésekre 
a fiuk valaszoltak nagyobb számban, addig a mindennapi é-
let problémáival /szerelem, házasság, válás stb./ foglal-
kozó regények ismeretében a lányok bizonyultak tájékozot-



t abb aknák. Ez a tény az qaonoe korosztály különböző ne-
mű fiataljainak természetes fejlődési egyenlőtlenségét 
bizonyítja® 

Elgondolkoztató, ám korántsem természetes 
az a körülmény, hogy a fiatalok, de általában az olva-
sók nagy rész© csak a müvek óimét jegyzi meg és a&t 
kapcsolja a megismert tartalomhoz. Az iré neve, külö-
nösen az nj magyar irodalom esetében többnyire feledés-
be merül® Ezen változtatni első sorban színvonalasabb 
könyvajánlással lehet. 

Az íróknak alkalmuk vr.lt tanulmányozni,a 
multat csak könyvből ismerő koros.:¿ály érdeklődési körét, 
igényeit, tájékozottságát. Mindez közvetlen egyéniségük, 
mesterségbeli tudásuk, emberségüket feltáró előadásmód-
juk hatására vált lehetővé. 

A fiataloknak eddigi olvasmányaik alapján 
lehetőségük nyilt az iró személyét felidézve az alkotói 
szándékot, az irott sző felelősségét átérezni, A hallott 
szavak ereje közelebb vitte őket a mult, és a jelen kö-
zötti különbség megértéséhez, utat mutatva a jövő felé. 

Horváth Pálné 

KÖNYVTÁRUNK ARCKÉPCSARNOKÁBÓL 

1904. mikor könyvtárunk megkezdte tényleges 
működését, ketten, ma kereken négyszázan dolgoznak intéz-
ményünkben. Az uj és legújabb könyvtárosgeneráció keveset, 
vagy semmit sem tud az elődökről, akik között voltak te-
hetséges és áldozatrakész, lelkes elősegitői a főváros 
kulturális felemelkedésének, mások viszont könyvtári hiva-
talukban érvényesítették az 1945 előtti népellenes város-
vezetés szempontjait. 

Évfordulós számunkban meginditott portré-soro-
zatunkban az intézetünk múltjában méltó, egyes esetekben 
befolyásos, de méltatlan .szerepet betöltött elődök közül 
szeretnénk néhánynak arcélét felvillantani, 

FRANK IGNÁC 
/1778-1880/ 

Nem könyvtáros volt. - Jogtudós,1827-től a 
pesti egyétem professzora,a48-as forradalom alatt ő dol-
gozta ki az egyetem reform-tervét. Konzervatív hajlamú, 
aki a szabadsagharccá bontakozó forradalommal már nem tu-
dott együtt haladni, mégis Buda visszafoglalásakor Horváth 
Mihály miniszter megvédi őt rektori megbízatásában a bal-



siámy támadásai ellesi és végül is Haynau terror-csapatai-
nak bevonulása után menesztik az egyetem éléről« Bécsbe ren-
dtlík,1850©március 4-én leveti magat bécsi, negyedik emele-
ti lakása ablakából .és az utca kövezetén leli halálát® 

Frank Ignác végrendeletét $ pesti egyetem meg-
bízottai veszik át.Bécs városától, a testamentumot felbont-
va meglepetéssel olvassák annak.második pontját: 

"Meine Bibliothe'1 in Pest legire ich-der Pester 
Stadt als Anfang einer städtischen, Bibliothek." 

•"tegyis " Pesten levő könyvtáramat Pest városá-
ra hagyom, t egy városi könyvtár kezdetét". - Frank nagy 
szakértelemmel, hatalmas áldozatokkal összegyűjtött I4.000 
kötetes könyvtárát tehát nem „z egyetemre, hanem Pest város 
közönségére hagyt^. 

Ettől kezdve fonódik össze Frank Ignác neve 
a Fővárosi Könyvtár történetével. 

Korszerű ajándékhoz jutott a főváros, hiszen 
Amerikában két esztendővel korábban, Angliában éppen abban 
az évben inditották el az országos méretűvé lett és később 
más országoknak is példaként szolgáló"public library"1 moz-
galmat... Az l-es sz. Állami Levéltárban és az Egyetemi 
Könyvtárban máig őrzött lajstromból kiderül, hogy a nem e-
gész I49O00 kötet jelentős része modern, éppen a célnak meg-
felelő anyag, melyben magyar- és külföldi szépirodalom, u-
taiások, természetrajzi könyvek és előkelő helyen a XflII. 
századi francia felvilágosultak, enciklopédisták szerepel-
tek -, éppen megfelelt volna a @élnak0 

A levéltárban rzött aktakötegekből fény de-
rül az értéke^ bágy&ték további sorsára® A Bécset kiszolgá-
ló pesti magi ;tratusnak kisebb gondig is nagyobb volt an-
nál, minthogy a könyvtárat rendeltetésének megfelelően hoz-
záférhetővé tégy©. Nyolc évig 1 . raktárban hevertetik, 
1858-ban a tulajdonjog fenntartása mellett az Egyetemi Könyv-
tárnak adják át, s a könyvek rendben-tartásáért néhány forin-
tot is fizetnek évenként., - Az elkövetkező másfél évtizedben 
újból és újból szerepel egy városi könyvtár alapításának és 
építésének terve a közgyűléseken, de a dologból nem lesz sem-
mi. - Amikor a hetvenes évek elején megkezdődik az Egyetemi 
Könyvtár uj épületének emelés®« dönteni kell: oda-ajandékoz-
zák, vagy elhozzák Frank hagyatékát, A Budapest egyesítésével 
létrejött uj törvényhatóság ünnepélyesen odaajándékozza a 
gyűjteményt, melyből különböző csatornákon mindössze 323 
könyv jut ©1 az 19o4-ben megalapított Fővárosi Könyvtár anya-
gába. • 

Frank Ignác korát meghaladó törekvésével, mégis 
beirta nevét könyvtárunk törtéhetébe. - Mi késztett© Frankot 
elhatározásiva? Err© pontos választ nem tudunk adni, - Élet-
raj z-irói bï, rint Frank az öngyilkosságot megelőző hetekben 
már súlyos idegbajjal küzködött. A bizalmatlanság, mellyel 
korábban magyar, később osztrák részről illették, búskomor-
ságba kergette® Másrészt látjuk, hogy az lesz« Áll,Levéltárt-
ban máig őrzött végrendeletét kezeirása és fogalmazása után 
Ítélve, szellemi erejének teljes birtokában irta® Bátran 
feltételezhetjük, hogy .Frank konzervatív hajlamai ellenére 
if rokonszenvezett 48 eszméivel s a bukott forradalom elle-
nire is Ígéretes magyar főváros népével érzett. Talán a for-
radalmak alatti botladozásait is némileg jóvá akarta tenni 
nagylelkű ajándékával... 

R.L. 



MOZAIKOK A NYILVÁNOS ÉLETÉBŐL 

A "törpéknél" ping-pongozás folyik. Akkor lát-
juk, mikor ebédelni megyünk. Egész újszerűen folyik ez 
m játék. D® lehet, hogy nem is ping-pongozás, inkább va-
lami újfajta teniszjáték. Két hosszú szék a középen. 
Mondjuk a háló vagy valami ilyesmi. A játékosok ping-
pong labdát ütögetnek a kezükkel. Nagy élvezettel játsza-
nak® Ebédről visszafelé jövet szőlők nekik. - Még nem 
szolt senki, hogy ez tilos - mentegetődzik az egyik egye-
temista. Ismerem mindegyiket. Lányok - fiuk, egyetemis-
ták, több orvostanhallgató van köztük. Együtt jönnek, 
mennek® összetartoznak. Kérésemre azonnal abbahagyják a 
Játékot. Pedig izgalmas lehet, kieséses módszerrel ját-
szanak. - Ajánlom a Muzeum-kertet. Oda menjenek egy ki-
csit mozogni. Ha majd lesz sportpályánk,^ eszpresszónk, 
ők használhatják először, megígérem. Barátságosan elkö-
szönünk egymástői a törpéknél. • 

Holló Klári 

A pedagógusnapra ajánlott versek jegyzékét el-
készítettük és minden kerületi könyvtárunk megkapta. 

MEGJELENT DÍSZES ALBUM ALAKBAN kerületi könyv-
tárosaink értékes közreműködésével a Propaganda-osztály 
szerkesztésében a József Attila olvasómozgalomban szerep-
lő müvek annotált ajánló jegyzéke. Ugyancsak a napokban 
látott napvilágot a József Attila olvasómozgalmat nép-
szerűsítő szép kivitelű plakátunk, amelyből 3ooo darabot 
a KISz átvett budapesti szervezetei részére. 

MEGJE IE NT AZ UKSZ ez évi első füzete a jan.-
máre.-i tudományos és ismeretterjesztő külföldi szerze-
ményekről. 626 müvet sorol fel szakrendbe osztva. A 113 
oldalas kiadványt név- és szakmutató egészíti ki. Az uj 
TIKSZ-szal egyidőben jelent meg az 1959 óv külföldi szer-
zeményeinek 97 oldalas név és szakmutatéja^, A két kiad-
vényt a feldolgozó osztály katalogizáló csoportja állí-
totta össze Gordon Erzsébet vezetesévelc A kiadványt a 
Lakőterv rotaüzeme készítette. 



ALBUM-KATALÓGUSOK FELHASZNÁLÁSA AZ OLVASÓSZOLGÁLATBAN 

/A Propaganda osztály kísérletnek 
szánta a katalógus albumokat, az 
eddigi tapasztalatok azt mutat-
ják hogy beváltak. Munkánkat foly-
tatjuk és ujabb annotált album-ka-
talógusokat fogunk szerkeszteni./ 

Nálunk, a lo-es sz. könyvtárban a központ ál-
tal kibocsájtott albumkatalógusok az olvasószolgálatban i-
gen jó segítőtársainkká váltak. Bővebb tapasztalatokról 
még csak a felszabadulásunk irodalmát ismertető válogatás-
sal kapcsolatban számolhatunk be« 

Mindenek előtt felszabadulási kiállításunk a-
lapját képezte s megkönnyítette számunkra a könyvek anno-
tálasát. Beláthatatlan segítséget nyújtott az érettségizők 
részére, akidnél ez a téma tételként szerepelt, azonban se-
hol ezzel kapcsolatos átfogó forrásmunkát nem találtak. 
Futótűzként terjedt el közöttük albumkatalógusunk híre és 
lapozgatták is szorgalmasan az Ízléses kiállítású könyv 
lapjait. Külön szolgálatot tett e válogatás az idősebb ge-
neráció körében, akik közül sokan tájékozatlanok az iroda-
lomban és nem tudják, hogy mit kérjenek a könyvtárostól, 
A jő annotációk alapján né.™ fogalmat nyertek a könyvekről 
és síirün kérték »zokat. 

Általános problémáink egyike, hogy munkánk 
hatékonyságát nem, vagy csak alig tudjuk lemérni. Nos, je-
len esetben vezettük, hogy az albumkatalógus könyveit mi-
lyen mértékben kérik a könyvtárostól, a könyv cimének és 
az olvasó foglalkozásának a feltüntetésével. Örvendetes 
jelenség, hogy egy sor rég elfeledett, polcon porosodó 
könyvet, mint pl. Fehér Lajos: Harcunk Budapestért, Balázs 
Anna: Mire megjönnek a fecskék, Gonesár: Zászlóvivők, stb. 
sorra vittek ki az olvasók, sőt több év.után jó néhány elő-
jegyzés is történt. Tény az, hogy a válogatásnak nem min-
den darabja irodalmi remekmű, de szerintem valamennyi al-
kalmas arra, hogy az ifjuság hiteles képet nyerjen népünk 
történelmének e sorsdöntő korszakáról. Az idősebbek számá-
ra pedig memento, ami békeharcunk szerves részét kell, 
hogy képessé. Fent jelzett statisztikából nemcsak az derül 
ki, hogy a katalógus hatására több éve elfekvő könyvek ke-
rültek be ismét könyvtárunk vérkeringésébe, hanem azt is 
megtudjuk, hogy elsősorban mely kategóriák veszik igénybe 
ajanló katalógusainkat. Mesterházi: Az ember nevében c. 
trilógiája renaissance-korát élte, elsősorban nyugdijasok, 
majd háztartásbeliek kérték ki. Major: A hetedik pecsét c. 
könyvét főleg tisztviselők és kisebb számban nyugdijasok 
kölcsönözték ki. % 

Távolról sem gondoljuk, hogy bármilyen segéd-
eszköz a könyvtáros szóbeli ajánlását pótolhatja, azonban 
véleményünk szerint különösen nagyforgalrau fiókban a már 



megjelentekhez hasonló kiadványok igen nagy szerepet 
kapnak az olvasószolgálatban. Igen helyes, hog:/ a ka-
talógus kollektiv munka gyümölcse, részint az annotá-
ciók színvonalát emeli, részint pedig a közreműködő 
könyvtárosok talán még inkább sajátjuknak érzik a ki-
adványt. A magunk részéről a jövőben is boldogan vál-
lalunk hasonló munkát. Helyes volna egy-egy fontosabb 
témakörből hasonló albumokat készíteni, hogy ezek min-
den alkalomtól függetlenül, állandóan és rendszeresen 
olvasóink rendelkezésére álljanak. Lényeg az, hogy eze-
ket sos® hagyjuk elavulni, hanem könyvkiadásunk friss 
termékei éppúgy helyet kapjanak bennük, mint az évek ó-
ta méltatlanul elfekvő könyveink. Kapcsolatba lehetne 
hozni ezt a munkát a most folyó állományelemzések ered-
ményeivel, mikor majd pontosan leolvasható lesz, hogy 
mely müveket kell a kölcsönzésbe bekapcsolni, illetve 
az olvasók figyelmét ezekre felhívni. 

Érdemes volna gondolkozni a népszerű tudo-
mány és technika köréből hasonló albumok összeállítá-
sán, annak megjelölésével, hogy mely müvek milyen elő-
képzettséget igényelnek. Ugyanis az ismeretterjesztő 
könyvek forgalmát véleményem szerint nagyban növelné, 
ha elérnénk azt, hogy az olvasók a saját színvonaluk-
nak megfelelő könyvet kapnának kézbe, elkerülve ezzel 
a csalódásokat, melyek sok esetben egy-egy ilyen zsá-
nerű könyv elolvasásával jár. Mindezek persz© csak 
gondolatok, tény az, hogy nálunk a lo-es fiókban uj 
színfoltot, nasznos segítséget nyertünk ezekkel a ki-
adványokkal és várjuk hasonló album-katalógusok meg-
jelenését. 

Meiszner Tamásné 

MÁJUS 14-én nyilt meg a "Rovarok közelről" 
e® kiállításunk® Dolgozóink - valljuk be - kissé idegen-
kedve fogadták a kiállítás előkészületeit és a .téma szá-
mos éleet, tréfát váltott ki. De a megnyitás után bebi-
zonyosodott, hogy olvasóink, kiállítás-látogatóink igen 
nagy örömmel fogadják a tanulságos anyagot. A TIT-tel 
és a Rovartani Társasággal együtt rendezett kiállítás 
uj szirt .islert könyvtárunk előcsarnokában. Dr. Móczár 
László óra-mros technikával készült fényképei, a kiáll1-, 
tott gazdag szakirodalom felkeltette az érdeklődést a 
rovarok titokzatos élete iránt. Felhivta a figyelmet ar-
ra a tudományra, mely feltárja, hogy többszázezer-féle 
élőlény létével mennyiben használ vagy árt az emberi é-
letfeltételeknek. Számos iskola, sok-sok érdeklődő te-
kintette meg a kiállítást. 



SZEMÉLYI HÍREK 

Gerendás Istvánná és Balázs Emma jun® 1-én, 
Hagy Imréné juh» 15-én más munkahelyre távozott. Simái 
Tivadar kilépett a könyvtári szolgálatból. 

. A PEDAGÓGUSNAP ALKALMÁVAL Lux Lászlóné "Szocia-
lista Knlturáért" kitüntetésben, Szalay Tibor "miniszte-
ri dicséret"-ben részesült. A kitüntetéseket és a velük 
együttjáró looo és 500 Pt pénzjutalmat Révész Perene ad-
ta át két jeles dolgozónknak jun.4-én a titkárságon. 

- A müvelődesi kormányzat és a párt nyilvántart-
ja munkánkat - mondotta a kitüntetések átadásakor igaz-
gatónkj - nekünk reagálni kell nap mint nap az élet fel-
felvetodő problémáira, könyvtárunk mindán területén ki-
állítások, bibliográfiák, röplapok,. fotók stb. formájá-
ban® Például propagandamunkánk könyvkötészetünk segítsé-
ge nélkül ma már elképzelhetetlen. Ugy vélem, Luxne és 
Szalay Tibor kitüntetése könyvtárunk és könyvkötészetünk 
jő munkájának az elismerését is példázza. 

• X 

Koz. el Perene, könyvkötészetünk népszerű dolgo-
zója május 4-én töltötte be szolgálatának 25. évfordu-
lóját® Örökifjú "Kozi"-nkat Révész ^Wenc üdvözölte és 
átnyújtotta a könyvtár ajándékát. 

X 

Bikácsi Gergely, Bikácsi Lászlóné most érettsé-
gizett fia első dijat nyert az országos középiskolai ta-
nulmányi verseny irodalmi pályázatán "A népek fasizmus 
elleni harcának és-felszabadulásának élménye a magyar és 
világirodalom néhány kiemelkedő alkotásában".c. munkájá-
val® Gratulálunk! 

• X ® 

XXI» ker. Tanács V.B. 2o.ooo forintot adott 
a 3o-as és 42-es könyvtárunk számára a községfejlesztési 
alapból® 

0 . 0 



SZAKSZERVEZETI HÍREK 

VÁSÁRLÁTOGATÁST szervezett a Szakszervezet 
május 21- és 28~án* A két kiránduláson sok dolgozónk vett 
részt. Általános vélemén;. ilyen gazdag, változatos vásár 
még nem volt. 

\ 

X 
A SZAKSZERVEZETI BIZALMIAK felmérték a ke-

rületi könyvtárhálózat munkafeltételeit és a szakszer-
vezeti bizottság máj. 3o-án megtárgyalta a segités mó-
dozatait. A megbeszélésen részt vett Révész Ferenc, Do-
bos Piroska és Pótor Lajos is. Elhatározták, hogy a 
könyvtár anyagi lehetőségeihez mérten folyamatosan és 
sürgősségi sorrendben javítanak a munkakörülményeken. 
A szakszervezeti bizottság 3 hónap múlva ismét napirend-
re tűzi ezt a kérdést és a Gazdasági osztállyal együtt 
felülvizsgálja az addig végzett munkát. 

X 

A Szakszervezet meghívására Randé Jenő e-
lőadást tart a külpoliti ai helyzetről jun. 21-én du. 
1/2 6 órakor az ebédlőben. 

SPORTHÍREK 

"Olimpiai Jelvényszerző Verseny" 

A Magyar Testnevelési és Sportbizottság 
felhívására országszerte megindultak és nagy lendület-
tel folynak az Olimçiai Jelvényszerző Versenyek. A 
verseny népszerűségét növeli, hogy 13 éves kortól kezd-
ve bárki résztvehet benne. Több versenyszám között le-
het válogatni, s a szintek könnyen teljesíthetők. Könyv-
tárunk is bekapcsolódik ebbe a sportmozgalombaj. azt sze-
retnénk, ha minél több kedves kollégánk részt venne ben-
ne. Miután 13 éven aluli munkatársunk nincs, bárki je-
lentkezhet* A résztvevők a következő számokbél próbáznak: 

1. Atlétika vagy torna 
2. Úszás 
3. Labdajáték /részvétel a házi asztalitenisz 

bajnokságon/ 
4. Egy olimpiai előadás meghallgatása 



A részletes versenyszintek megtekinthetők a 
titkársággal szemben lévő faliújságon. Érdeklődni és 
jelentkezni lehet Biró Györgynél /kölcsönző/. 

Rendbehozattuk pin^-pong asztalunkat, s igy 
ismét dolgozóink rendelkezésere áll az udvaron® Akik 
idénybe akarják venni, azjk jelentkezzenek a felszere-
lesért Yarga Józsefnél /^azd.oszt./. Julius elején in-
dítjuk el a házibajnokságot, melyre junius lehet 
jelentkezni Biró Györgynél. A háziversenyen való rész-
vétel egyúttal az Olimpiai Jelvényszerző ferseny egyik 
sportszamának /labdajáték/ a teljesítését is jelenti, 
függetlenül a versenyen elért eredménytől. 

X 
A hétvégi IBUSz vonatkirándulásokra jelent-

kezni lehet Biró Györgynél. A folyamatos utiprogramm 
megtekinthető a falitáblán. 

o , o 

VÁNDORKIÁLLÍTÁSAINK közül Csehov-anyagunk a 
Bem gimnáziumban, indonéz, anyagunk a Statisztikai Hiva-
tal népszámláló-részlegénél, Kina művészete c. anyagunk 
egy része a 18»ez kerületi könyvtárban van kiállitva. 
23 tablós, felfriss:!tett "Budapest szocialista fejlődése" 
c. kiállításunk a Könnyűipari Minisztériumban látnató. 
A Daumier-anya^ a Magyar Távirati Iroda Fém utcai szék-
házában van kiallitva. 

X X X 

AZ ORSZÁGOS^BÉKETANÁCS és a Fővárosi Szabó 
Ervin Könyvtár Defoe Dániel 300. születésnapja alkalmá-
ból ünnepséget rendez -̂ un® 22-én de®, lo órakor a Kossuth 
klubban. Robinzon Írójának viszontagságos életútját és 
életmüvét Ungvári Tamás ismerteti. Müvéből részleteket 
mutait be Básti Lajos Kossuth-dijas színművész és Zolnaí 
Zsuzsa színművésznő. 
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HÁROM ÉVES A KÖNYVTÁRI HÍRADÓ 

"Minden uj számunkban többet, jobbat és szeb-
bet akartunk adni"®«® "lapunk külsejét és formáját menet-
közben alakítottuk és javítottuk"®.• szerettünk volna cik-
keinkkel vitát indítani?1® * • "nem..vagyunk eddigi eredménye-
inkkel megelégedve"®®® irtuk-1958 januárjában, mikor a 
K.H® második évfolyamába lépett®. Harmadik születésnapján 
végiglapozva eddig megjelent 36 számán, be kell vallanunk, 
hogy ugyanezekkel a gondokkal küzdünk ma is. Ha értünk is 
el némi eredményt külső formánk, terjedelmünk, változato-
sabb tartalmunk vonalán, javarészt könyvtárunk dolgozói-
nak köszönhetjük, akik ötletekkel, cikkekkel és hasznos 
kritikával segítették munkánkat. 

Nehézség volt bővenî Elindítottunk egy uj tlpu-
su lapot — nyolc higan gépelt oldalon, rosszul olvasható 
sokszorosításban és bizonytalan tartalommal. Az első szer-
kesztők: Krúdy Gyula, Román József és Győri György, majd 
a két utóbbi lemondása után Remete László, Marót.Miklós, 
Babindák Sándorné és Szalai György dolgozott a szerkesz-
tőségi bizottságban, amelynek jelenleg Király Lászlóné, 
Geréb Lászlóné, Kertész Pál, Babiudák Sándorné, Marét Mik-
lós és Krúdy Gyula a tagj* Sok buktatón és akadályon se-
gítették át a váltakozó szerkesztők a Hiradót, sok szabad-
idejüket áldozták rá és mindig teljesen önzetlenül. Vitat-
koztunk olyan problémákon, amelyek ma elválaszthatatlan 
és elsődleges feladataink, például: pártszervezetünknek 
ép az intézetvezetőségnek kellett arra figyelmeztetni min-
ket, hogy milyen jól felhasználhatjuk marxista ismereteink 
fokozására, ideológiai nevelésre és szakmai továbbképzés-
re a K®H®-ót® Gondot jelentett központi és kerületi könyv-
tárosaink összefogása és irásra serkentése. A központi 
dolgozók közül Gordon. Erzsébet, Szalai György, Scheiber 
Mária, Kondorosi Sándor, Fényi Gézáné, Polónyi Péter, Re-
mete László, Tolnai György, Marót Miklós, Zoltán József, 
Kondor Miklósné, Szelestey Gyuláné, Dobos Piroska, Balázs 
Emma és Szalay István,., a kerületiek közül Csomor. Tibor, 
Tóth László, Erdődy Ferencné, Bánk Ferenc, Bruckner Fri-
gyesné, Gönczy Imre, Urgiy Béla,. Kolozsvári Gézáné és Wie-
ner Józsefné szólal meg első.évfolyamunk lapjain® 

Közülük is kiemelkedik.Remete László, Marót 
Miklós, Dobos Piroska és Tolnai György, akik Híradónk szü-
letésétől kezdve mind a mai számig lapunk legszorgalma-
sabb munkatársai voltak és bizton reméljük, hogy azok is 
maradnak® Később egész serege dolgozóinknak jelentkezik 
kisebb-nagyobb Írásokkal, időrendben: Molnár Lajosné, Irá-
nyi Lujza, Kovács György,Füleki Jánosné, Polgár Erzsi, 
Tiszay Andor, Gáliczky Eva, Biró György, Szőke Tiborné, 
Polgár Irén, Mikó Zoltán. Oláh Istvánná, Babindák Sándor-
né, Becski Andorné, Holló Klári, Rohla Márton, Bikácsi 



Lászlóné» Pelejtei Tibor, Mentes Béláné, Geréb László-
né, Kurumezy Lajosné, Molnár Ilona, Fekete I: réné, Vas-
vári Istvánná, Jellinek Lászlóné, Sugár Jenőné, Deák 
Dénes, Szász Éárolyné, Szász Károly, Gerendás Istvánné, 
Kertész Pál, Bene Lászlóné, Kárász Istvánné, Gaschler 
Rezső, Kise.György, Zalai Zoltán, Tyroler Gyula, Berza 
László, Dénes Aladárné, incsovics Klára, Varjú Gézáné, 
Raáb Anni, Görgényí Ottó, Rozgonyi Györgyné, Vágh Mária, 
Fanoealy N&lli, Bornemissza írisz, Meissner Tamasné, 
Jámbor Mária, Marton Tibomé, Baán Kálmán, Nóvák Tamás-
né, Gallusz Frigyesné,Talpas Mihályné, Varsányi Livia, 
Gál Györgyné,Király Zoltán, Horváth Pálné, Szecaődi Já-
nosné, Zoltán Jőzsefné, Nagy 1 iásné, Fehér Imre, Kal-
már Gyula, Kerékgyártó Ferencné, Csernák Béláné, Rozs-
nyal Károly, Gáti Istvánné, Sikolya Ferencné, Lux Lász-
lóné, Kiss Edit, Vasvári István, Tóth Endréné, Pótor 
Lajos, Vészi Éva, Oláh Attila, Nagy Emiiné, Hont Péter-
né, Fej a Géza és jó magam. 

" - Könyvtárunk minden dolgozóját felkérjük, ve-
gyen részt á K.H. munkájában!" - irtuk legelső számunk-
ban. Amint a fenti névsor ig.példázza, száznál több dol-
gozőnakt sikerült irásra serkentenünk és sok jő cikket 
kaptunk kerületi könyvtáraink és osztályaink munkaközös-
ségétől is. Közöltük Vedres Márk Kossuth dijas szobrász-
művészünk, Kis Ferenc ér Véesey Jenő Írásait és megszólal-
tattuk Harrer Ferencet, /áradyné Pór Irmát, Kőhalmi Bé-
la Kossuth dijas egyetemi tanárt, Zsák Wilfriede! stb. 

Kedves kötelességünk, hogy lapunk 3 éves szü-
letésnapján köszönetet mondjunk Szántó Mária, Takács 
Miklósné, Raáb Anni, Máthé Imréné, Tichler Jánosné, Nagy 
Tiborné, B.Zelei Anna és Győri Lajosné dolgosótársnő-
inknek, akik gépírással segítették lapunkat es könyvkö-
tészetünk dolgozóinak, akik vállalták és percnyi pon 
ioseággal végzik a Hiradó összelapozását, kötést és vá-
gást. 

A K. H.-t hosszú ideig, Rominorunk jöttéig,há-
zon kivül állítottuk elő, Saliai István és Hámori Béla, 
majd Janszky Lajos támogatásával a Széchenyi illetve az 
Orsz. Műszaki Könyvtárban. Ezúttal is fogadják érte há-
lás köszönetünket;. 

Jelentős segitséget jelentett lapunk számára 
Gazdasági osztályunk és megértő vetője, Egeresi Zol-
tán, aki mindig segített, ha baj volt. Baj pedig volt, 
hol papír, hol a sokszorosítás, hol egyéb vonalon. 

Megindulása óta illusztrátora lapunknak Sárdy 
Károly, ő tervezte a K.H. első fejléceit és jelenlegi 
boritólapját Is® Igen sajnálatos, hogy temérdek dolgá-
tól nem tud több időt áldozni a K.H.-ra, pedig de jó 
lenne minél több illusztrációt adni a Híradóban! 

Köszönet illeti Fenyvesi Józsefnét sok jó mun-
kájáért és a Hiradó lelkes sokszorosítóját, Léczfalvi 



Rezsőnét. 
Utoljára hagytam a K.H.. alapitóját és fe-

lelősét, Révész Perencet. Nem ildomos erről beszélni, 
mégis meg kell mondani, mert csak a legszűkebb szer-
kesztőbizottság tudja, hogy 6 a Hiradó motorja. 

Ennyit el kellett magunkról mondani har-
madik születésnapunkon. 

ifjabb Krúdy Gyula 

X X X 

A FELSZABADULÁSRÓL SZÓLÓ KÖNYVEK 
KÖLCSÖNZÉSÉRŐL 

Hazánk felszabadulása I5. évfordulója tisz-
teletér© könyvtárunk is vállalta a kerületi könyvtárak 
osztálya javaslatára - - felszabadulással foglalkozó 
könyvük fokozottabb népszerűsítését és ajánlását. A 
könyvek forgalmának figyelését ketkártyás módszerrel 
végeztük, februártól junius elejéig. A tárgykörbe vágó 
könyveket különválasztottuk. 

A figyelőkártyák adatai azt mutatják, hogy 
4 hónapi munkánk nem volt hiábavaló. 37 megfigyelt köny-
vünket /128 példány/, összesen 440 kölcsönzőnk olvasta 
el. 

Fő célkitűzésűnknek azt tartottuk, hogy a 
könyvek első sorban a fiatalokhoz jussanak el, akiknek 
személyes élményeik nem voltak a felszabadulásról. Ha-
tározottan éreztük, hogy számos iskola pedagógusa szin-
tén munkálkodott ennek a célnak az érdekében, mert sok 
fiatal kérte ezeket a könyveket tanáraik javaslata alap-
ján. A.44o kölcsönzőből,231 volt a fiatal /ált. iskolai 
tanú ó középiskolás, ipari tanuló/. 

Egyébként a felszabadulással foglalkozó köny-
vek kölcsönzőinek megoszlása a következő: 
Fiatalok Munkás Nyugdíjas Htb. Egyéb összesen 

231 87 35 35 ' 52 440 
A gyermekkönyvtárban ez alkalommal figyel-

tünk először könyveket ketkártyás módszerrel. A tárgy-
körbe vágó, nem túlságosan gazdag könyvanyag szinte min-
dig kézben volt, lo gyermekolvasonk faliujsagcikkben szá-
molt be egy-egy ajánlott könyv elolvasásáról és élménye-
iről. Különösen a következő könyveket olvasták sokan: 
Barát: A parlamenter /6/, Ács: Kőbányai gyerekek /7/» 



Kántori Feledhetetlen ifjúság /lo/, Molnár: Fegyver ro-
pog a Buzsorán /lo/. 

A felnőtt könyvtárban a következő könyvek 
kerültek leggyakrabban az olvasók.kezébe:.Hegedűs: A pen-
gő boszorkánytánca /23/, Karinthy: Budapesti tavasz /2o/, 
Kovai: Aradat /19/» Nagy: Huszonnegyedik óra /!?/, Mester-
házi!. Tanúság /16/, Illess Fegyvert s vitézt éneklek /15/j 
Darvas: Yáros az ingovánvon /13/, Hegedüss A sötétség u-
tolsó órái /12/, Illés: Honfoglalás /12/,-Jankóvieh: Egy 
csepp,a tengerben /12/, Fehér: Tenger /?/, Márkin: A Du-
na .partján /?/, Goncsárs Zászlóvivők /?/« 

Az ismeretterjesztő könyvek közül Szmirnovs 
Harcban Budapestért és Nemes Dezsői Magyarország felsza-
badulása c. könyveket keresték leginkább. 

A kétkártyás figyelési módot junius elején 
abbahagytuk a leltározási előkészületek miatt,. Szeretnénk 
azonban, ha a könyvek forgalma a külön megfigyelés nélkül 
sem csökkenne lényegesen,. A 4 hónapi figyelőmunka eredmé-
nyeképpen minden munkatársunk szinte kivüiről tudja a fel-
szabadulásról szóló könyvek listáját. Azon leszünk, hogy 
a kiemelt könyvek lehetőleg sokáig ne kerüljenek raktárba® 

Szeösődi Jánosné 
26®sz,könyvtár. 

MINDENNAPI KENYERÜNK 

Komoly érdeklődést váltott ki 'könyvtáro-
saink körében osztályunknak az.a kérése, hogy közöljék 
velünk, ki hány könyvet és mit olvasot"- egy hónap alatt. 

Ezt az-érdeklődést szeretnénk kielégí-
teni, amikor a K.H.-ban a beérkezett jelentésekből össze-
állított eredményeket.közöljük, 

169 könyvtáros összesen 112? könyvet ol-
vasott el egy hónap alatt. Az olvasott könyvek műfaj sze-
rinti százalékos megoszlása a kivetkező: 

Szépirodalom 
Uj magyar 18.o Nép- dem. 2.8 
Régi magyar 5.3 Egyéb 22, 1 
Vílágir.klassz. 8.9 
Szovjet 7.8 Összesen 7".o 

gyermek szápírod.. 4*9 



Ismeretterjesztő müvek: 
Polit.irod. 6 . 0 Term.tud. 1,1 
Miiszaki 0.9 Egyéb 16.4 
Mezőgazd. o.7 összesen 24.1 

Az elolvasott 1127 műből 8oo szépirodalom. 
Ezen belül, a százalékos megoszlás a kővetkező: 
Uj magyar 25.3 Szovjet 11.o 
Régi magyar 9.5 Népi dem, 4»o 
Világir»klassz,1,25 Egyéb 39.6 

gyermek irodalom 6.1 
Az elolvasott 278 ismeretterjesztő műből: 

Politikai ir. 24.5 Term.tud. 4.8 
Műszaki ir. o.3 Egyéb 67.3 
Mezőgazd. 3.3 

Nem érdektelen az egyes könyvek olvasásának 
gyakorisága sem. Legtöbbet olvasták: 
Remarque: Szerelem és halál órája 34-en 
Dold-Mihajlik: Ordasok Kozott 28-an 
I, Shaw: Oroszlánkölykök 26-an 
Guimard: Hárman Párizsban 25~en 
Berkesi-Kardoss Kopjások 17-en 
M, Frisch: Bidermann és a gyújtogatok 17-en 
Kissel: Az oroszlán ~ 17-en 
Jaroszlavszkij: Hogyan s^dletnek, élnek és 

halnak az istenek? 17-en 
Ceram: A i'gészet regénye 11-en 

Ha az elolvasott könyvek átlagát vesszük, 
egy könyvtáros közel 7 könyvet olvasott el egy hónap 
alatt. A számszerüséggel, a mennyiséggel szerintünk 
nincs különösebb baj, bár akadnak kirívó aránytalansá-
gok is. Vannak akik összesen 3 könyvet olvastak el egy 
hónap alatt, mások 14,16,18, sőt egy-két könyvtáros 
2o könyv olvasását jelentette /lehetne vitatkozni, me-
lyik helytelenebb/. 

Az ideológiai és természettudományos iroda-
lom olvasottsága mélyen alatta marad az olvasók ideológi-
ai és természettudományos érdeklődésének. Ezt nem hagy-
hatjuk szó nélkül, ezen változtatni kell és a feladat 
megoldása elsősorban könyvtárvezetőinkre vár. 

Szelesteyné 



Kamuthy krónikája 
melybenn elmeséli, hogyan e-
sett az prágai portya. 

Több, mint fertály esztendeje igérem, hogy maj-
dan beszámolok az prágai portyárul, de bokros teendőim 
gátiának abba, hogy elébb szóljak. Mostan, - hogy szűnnek 
kerékkötői ebbéli szándokomnak - pennát ragadok, és szí-
ves engedelmökkel szépen sorjábann elmondám mindazt, ami 
velünk az nevezetes utonn történe. De mielőtt még az ot-
tani dolgokat emlegetném, arról szólok keveset, miképpen 
is élek én az bibliotékábann. 

Az ottlakókkal jobban megösmerkadék, s élettjük-
nek sok titkait felléssém. K«- idő és hely adatik, még erről 
is . szólok ma1*i keveseket». Az bibliotékái életbül említés-
re érdemes t Ián az, hogy végre is megfogamz® az én sok 
rábeszéllései » mer* bizon mostann már üldözőbe vevék 
az boszorkánoköt. Látik, hogy azok mily nagy veszedelmi-
re élnek az emberiségnek. Krónikámban előbb említést te-
vék ama kis mókán emberrül, ki többpzör összejőve az bü-
bájoskodó fehÇrhaju boszorkánnal. Amikor azután megbizo-
nyosoda, hogy az ténle^ seprőnek nyjelin lovagola éjfélben 
az szengellerhegyre, hát elhatározá, hogy véget vet a 
kapcsolatnak. Ezért is próbállá elébb ütésekbe kiűzni 
kárhozott lelkibtil az ördögöt, de az nem sikerüle. Nagy 
álmélkodásomra azonban nem égetek meg az boszorkánt, de 
megégeté az ujját kis mókán barátom, kinek nehéz forén-
tokkal kell megváltani azon tevékenysigit, mellyet pedig 
minden emberek javára tett az pálfcaudvarbann. Megemlíteném 
még, hogy ezen áldozatos kis embert máshová helyezek át 
felsőbb államérdekbül. Eme szokás ösmeretes még jó kirá-
lyom idejéül), ""er* Szilágyi urammal is előfordula ilyesmic 

így forgolódék én az bibliotékábann, s lassan-
ként észbevevém, hogy olykor nagy veszedelmek leseikedé-
nek rám, nagyobbak, mint az nevezetes bétsi viváskor, de 
én bátorsággal szembenézek minden ármányossággal. 

Mostan már ténleg az portyának folyását beszél-
ném el. -

Nagy lázba hoza engemet is ama hir, miszerint 
újfent megláthatom Prágának várossát. Nagy idők tünének 
tova attul fogva, hogy Hollós Mátyás idejében én ottan 



járék. Azidőbenn is csak ritkán iaenénk oda, mer* maga 
jó királyom se* látogatá jó ezivvel koraélettye fog-
ságának várossát. Többször meséllé, hogy amint az Fe-
kete toront meglátá, hát mindig is összeszorula szi-
ve. No de ©zér® kiszabadula nem kis diesőssigire az 
magyar népnek és még sok szép esztendőköt éle nagy se-
rinysígbenn, meg hasznos munkálkodásbann. Nem is errül 
kívánnék én itten beszélni, mer® ezeket már szépen föl-
emlegetek nagy pergamenköteteken az becsületes históri-
kusok. 

Vissza is kanyarodék hát oda, hogy nagy iz-
galmakot válta ki a mustra,, ahol is vezetősigünk kivá-
lasztá az portyára alkalmasokat. Mer® az a regi jó szo-
kás mostann is ösmeretes, hogy mindenféle küldetésekre, 
meg jelesebb cselekedetekre az arra legalkalmasabbakot 
válogatik. Nem valék különösen ijedős természet,, de szi-
vem a nyakamon kalimpál», mikor is közlék véllem, hogy 
én is alkalmasnak találtattam. Bizon mondom, még könny 
is szőke szemembe, mer® az derék elejink megbecsülés!t 
is érzém én ebben az választásbann.. Sorsomnak ily kedve-
ző fordulása utánn mindjárt is elkezdém az készülődést. 
Igaz, már jó ideje na^y békessigbenn éldegélek, s fegy-
veremet is alig hasznaiám néhány száz esztendeje, de 
azért tsak rendben valának azok, mer* nem engedhetném 
által a vakrezsda marásinak. Mer® haszon+alan ember is 
az, aki nem gondozá tisv1 essiggel harczi szerszámait. 
EXöwvém hát élőbbén kardomot. Az bibliotéka fegyver-
kováceávs , Máté Istók bátyámmal finomra köszörültetém 
azt. ü egyre csak kérdezget©, hogy tán gyesznyót szur-
nyi menők vazsmegyébe, de én nyugtatám, hogy utazásom 
hadititok, azér* is ne kérdezzen, hanem hegyezze csak 
fegyveremet. Lovamot is leápolám. Megjáratam többször 
is az Promontor felé, hogy megmacskáeoűott lábait kien-
gedtetném. Aztán pánczéljaimot fényesitém szépen, hogy 
az kemény vágásokot kiállja, amelyek az útban rámméret-
hetuek. így kéozülődék én nagy szorgalommal több napo-
kon^ 'által, meg az hartzi kedvemet is igen fokosam ma-
gambann fölidézve dicső csatáink emlékeit. Kérdem az 
egyik bibliotékámat, hogy ü hoz*©- pánczélt? Ű pedig 
azt feleié, hogy nem.hoz biz ü ilyen mén>t nehézséget, 
inkább hoz helyette két-három kardigányt, mer® hogy an-
nak ottan nagyobb az ára. - Hát kardot, meg buzogány,, 
azt csak hoz? kérdezem tovább,, -^inkább pikkszalamit vi-
szek, felele ü nevetve.. Hogy miféle fegyver is az a sza-
lámi nem tudám, de tudatlanságomot el nem árulám, hisz 
bizonyos -um erősebb harcieszköz még a kardnál is. /hiába, 
fejlődik a világ/ Tapasztalára, hogy égetett borbul, meg 
füstölő nyavajákbul is erősen bepakolának, az utóbbiakot 
csak kosutnak, meg tervnek mondák ük,. Mikor pedig ta-
pasztalám, hogy hasonlóan szerszámozi magát mindegyik 
bibliotekárus, hát szorongásom támada, s meg is kérdem: 
Mivel akaritok ti balgák megvenni.Prágának várossát, a 
puszta kezetekkel? - Nono, felelének, - azér egyet-mást 
mink is viszünk, különben sem egész Prágát akarjuk meg-
vènni, Nájloninget, tedibert, bársonyokot, meg haricnyá-



kot, meg böröndököt, meg más effélét emlegetének, és 
én újfent csak érezem, hogy milyen keveset tudok, mer' 
hogy fölsoroltakbul alig ösmerék valamit is. 

Mitévő legyek hát? Nincsen nékem annyi sok j ó 
foréniom, hogy én is ugy,mint a többiek bépakoljak. A 
portya kőtsigeit is elő kell teremteni, mer® itten ugy 
van, hogy a maguk kőtsigin portyáznak az vitézek. Azer® 
mennek néhányan kintetári kőtsiggel is, d@ csak az lég-
ér d eme se bek, mivel pedig ma^am csak kevés üdőket töl-
ték az bibliotéfcábann, belátam, hogy nem szerezheték 
még oly vaskos érdemeket, amelyek az kintstári kőtsig-
re méltónak találhatnának. ' 

Tanátsolák nékem, hogy Írogatnák az Könyvtári 
Hiradónak, mer,® ho^y ottan igen gazdagon jutalmazik az 
bédolgozókot. Tüstént keresem hát az szerkesztősiget. 
Meg is tanállám. Bétoppanék oda, hát uramfia régi ösme-
rőst néznek szemeim. Nem lehet az igaz, gondolám, s erő-
sen megdörzsölöm szememet, a varázslat csak marad, de 
még meg is szóllala. Ekkor derüle ki, hogy Krúdy Gyula 
bátyámnak az fija ü,. de annyira formázza apját, hogy 
azt hivém maga jöve ide az égbül. Bizon neki sem árta-
na egy kevés visszatérés, mer® hogy ü is igen sokat 
megóhajti az szép menyecskéket még mostansag is. El is 
beszélem az szerkesztő uramnak, hogy apjával igen sokat 
valék együtt az égi mezőkönn amikor is lófuttatások van-
nak, mer® hogy alig akad a kisübb túlvilágra keveredet-
tek között aki oly igen jól értene a lovakhon. 

folyt.köv. 

A szerkesztésért és kiadásért Révész Ferenc igazgató felel0 
Budapest, Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár sokszcroeitása. 
Szerkeszti és kiadja a Propaganda Osztály, 


