




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 12. szám. 1960. december 

. 

KÖNYVTÁRUNK ARCKÉPCSARNOKÁBÓL VI. 
Szabó Ervin 
/1877-1918/ 

Müveinek legújabban megj«lent két testes válogatása -
politikai tanulmanyok az egyikben, a másikban könyvtártu-
dományi, kultúrpolitikai cikkek -, 15oo oldalon életmüvé-
nek csak kis hányadát tárja elénk. A gyűjteményekhez ipel-
lékelt bibliográfiák adnak hirt arról, ami be <51űk kima-
radt* De további vaskos köteteket töltenének meg azok a 
tanulmányok, cikkek és nyomtatasban is közreadott előadá-
sok, amelyek róla, a szocialista forradalmárról, a marxiz-
mus első nagy hazai népszerüsitőjérői és önálló művelőjé-
ről, a szociáldemokrácia opportunistává lett pártvezeté-
sének kérlelhetetlen birálójárói -, a magyar könyvtártu-
domány egyik legkiválóbb művelőjéről, a modern fővárosi 
könyvtár alapitójáról szólnak. - S ha erre itt most emlé-
keztetünk, ezt azért is tesszük, hogy kimondhas uk: a 
Könyvtári Hiradó e sorozatában még me^közelitő képet sem 
adhatunk Szabó Ervinről, az emberről és a könyvtárunk tör-
ténetében betöltött szerepéről. 

Az itt megadott szükreszabott keretekhez igazodva, 
felemiitjük, hogy akik ismerték, egybehangzóan állitják: 
páratlan lelkesedésével, ügybuzgalmával, hatalmas elméle-
ti tudásával, széleskörű műveltségével, kiváló szervező-
készségével, határozottságával, céltudatossa^ával, mely 
rendkívüli emberi vonzerővel párosult, odaado barátok és 
hü tanitványok seregét toborozta maga köré. Ellenségeiben 
is tiszteletet ébresztett. Mint könyvtárvezető, rendsze-



rete és fegyelmezett volt, aki a rendet és fegyelmet be-
osztottaitol is szigorúan megkövetelte és azt személyesen 
ellenőrizte. Még, látott benne senki zsarnokot /a ja-
víthatatlanokat kivéve/, mert minden dolgozó érezte, hogy 
ügyes-bajos dolgaiban ezámithat segit.:é^ére és a fegyelem, 
amit megkövetel, a köryvt.ár ügyét szolgaija. - Aligha hoz-
hatnánk jobb példát Szabó Ervinnek a könyvtárosok közötti 
népszerűségére, mint azt, ami 1° .9 őszén, a fehér terror 
legvadabb dülása idején történt. A baluldali érzelmű könyv-
tárosok az akkor'' vezetőség jóvoltából már mind börtönben, 
internálótáborban, vagy emigrációban voltak. Az a könyv-
tárvezetőség, mely ezt előidézte, amely Szabó Ervin nevét 
1919 augusztusában eltávolította a könyvtár homlokzatáról, 
ugyanazon év szeptember 3o-án kénytelen volt ünnepélyesen 
megemlékezni a könyvtár alapitója halálának első évfordu-
lójáról. /Könyvtári irattar 1919 szept. 3o-as irat./ - S 
hozzátehetjük: ugyanaz a Gulyás Pál, aki a lo-es években 
a Magyar Könyvszemle hasábjain sorozatosan támadta a szo-
cialista Szabó Ervin könyvtárvezetését, éppen az ellen-
forradalom teljében ismét a Magyar Könyvszemle hasábjain 
/I924-I925 évfolyamok/megjelent "A konrv sorsa Magyarorszá-
gon" cimü nagylélegzetü történeti tanulmányában kénytelen 
volt elismerni, hogy az akkor már hét esztendeje halott 
Szabó Ervin alkotása, a fővárosi könyvtár úttörő szerepet 
töltött be számos vonatkozasbán. 

Jelen arckepsorozatunk korábbi darabjaiból is kitűnt, 
hogy a fővarosnak Szabó Ervin 19o4-es hivatalbalépése e-
lőtt is volt könyvtára, pontosabban voltak könyvgyűjtemé-
nyei. Ezeket a porosodó hivatali gyűjteményeket azonban 
úgyszólván semmiben sem lehet hasonlítani ahhoz a pezsgő 
életű, olvasod ezreitől ostromlott intézményhez, amelyet 
Szabó Ervin 1918-ban maga után hagyott. Az ő,és az általa 
kiválasztott kitűnő szakemberek /köztük Madzsar József, 
Dienes László, Kőhalmi óla, Braun Róbert, Pikler :Blanka, 
Szigeti Gabriella, Váradi Irma és mások/ érdeme, hogy az 
első' világháború kitöréséig létrejött égy, még a kriti-
kusok által is "amerikai meretü"-nek minősített, modern 
városi könyvtárhálózat alapja, na^y társadalomtudományi • 
központtal és a valóságos művelődési igényeket szolgáló, 
első kerületi könyvtárakkal. - Oldalakon át méltathat-
nánk azokat a kezdeményezéseket, melyekkel - a kortárs-
szakembereket gyakran elképesztve, a Szabó Ervin vezette 
könyvtár lépett fel elsőként. A 9oo~as években, sőt a 
2o-as évek kezdetén is, Szabó Ervin "rögeszméjének" mi-
nősítették a decimális rendszert, de már a 3o-as évek-
től kezdve az ország legnagyobb könyvtárai is erre kez-
denek rátérni. - Pej csóválva fogadták azt, hogy Szabó 
Ervin nőket is alkalmazott a fővárosi könyvtarban, csorr 
dálkozva látták, hogy a fővárosi könyvtár a lo-es évek-
ben meghonosította azt, amit a hivatalosak a-felszaba-
dulásig csak jámbor óhajként pedzettek: a könyvtárosi 
alkalmazást itt szakvizsgához kötötték. 

Ha a konzervativ oldalról néha elií&me'résféle is ér-
te Szabó Ervint, ilyen esetben gondosan elhallgatták, 



hogy szocialista könyvtárosról van sző. 
Valójában az a tény, hogy Szabó Ervin, mint kultur-

politikus,úttörő szerepe tö tött be a század elejei Ma-
gyarországon, a legszorosabban összefügg politikai néze-
teivel. A szenvedély, amellyel a népmüvelődés ügyéért har-
colt, annak a forradalmárnak a szenvedélye, aki elsőként 
nyújtotta at a magyar munkásságnak Marx és Engels müvei 
nagyszabású válogatását, aki az 1918-1319-es polgári de-
mokratikus es szociálist forradalmakat előkészítő illegá-
lis antimilitarista mozgalom szürke eminenciása volt, aki 
olyan forradalmi harcosokat nevelt, mint Révai József, Sal-
la! Imre, Korvin Ottó, Dienes László és mások. 

R.L. 

PÁRTHIREK 

Az 196o november 28-i pártvezetőségi ülésen a veze-
tőség elismerését fej ezt ki a Szakszervezeti Bizottság-
nak a november 19-i műsoros est sikeres megrendezéséért. 
Egyben megbízta Pataki Ferenc szb. titkárt, hogy ezt tol-
mácsolja a szakszervezet kulturfeleiősének, Körtés Júliá-
nak, a hangulatos és szellemes műsor összeállítóinak : 
Draskovics Emmi, Marót Miklós, Mentes Béláné és Szepes 
Magdának, a szereplőknek: Bognárné, Gordon Erzsi, Jámbor 
Maria, Kiss Edit, Kovák lamásné, Oláh Ibolya, Szász Ká-
roly, Txszay Andor és Veresnének, valamint Bornemissza 
Laszióné, Breiner Sándorne, Gaál Zsuzsa, Horváth József, 
Kőváriné, Máthé Imréné, Maté István, Oláh Attila, Szalai 
Tibor, Szász Károlynénak ^s mindazoknak, akik az est 
technikai feltételeit gördülékenyen biztosították. 

A Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség VIII. Ke-
rületi Bizottsága az alábbi levelet küldte pártszerveze-
tünknek : 

"A KISz VIII. kerületi szervezetei i 9 6 0 , november 
12-én tartották kerületi küldött értekezletüket. Az érte-
kezlet előkészítéséhez és sikeres lebonyolításához nagy-
mértékben hozzájárult az az áldozatkész munka, amelyet 
az ünök KISz-ezervezete nyújtott. Az újonnan megválasz-
tott kerületi bizottság nevében ezúton mondunk köszöne-
tet és kérjük, hogy ezt az Elvtársaknak. tolmácsolni 
szíveskedjenek. Kivánjuk, hogy elkövetkezendő feladatai-
kat erőben és egészségben tudják elvégezni!" 
Budapest, 1960. november 22. KISz 

VIII. ker. Biz. 
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A bibliográfiai és a kerületi könyvtárak osztálya 
december lo-én a tanulóidő keretében jólsikerült vitát 
rendezett a közoktatási reformtervezetről. A kérdés is-
mertetésére és vitavezetésre a könyvtár pártszervezete 
Kcrnidesz Mihály elvtársat,az, MSzMP Közp, Biz. tudomá-
nyos és kulturális osztályának munkatársát kérte fel. 

SZEMÉLYI HÍREK 

Vág Mária férjhez ment Hiripi Lajoshoz. Gratu-
lálunk ! 

X 

Dr. Geréb Lászlónét súlyos gyász érte, édes-
anyja elhunyt. 

X 

Baross Pál kartársunkat jó munkájáért véglege-
sítették. 

X 

Kötészetünk két uj dolgozóval; Borsányi Erzsé-
bettel és Jenny Bertalannéval erősödött. 

X 

Illés Györgynét súlyos gyász érte, édesanyja 
elhunyt. 

X 

Tóbiás Áron Tolsztoj adalékgyüjtéséből szemel-
vényeket közölt á, népszabadság november 2o-iki, vasárnapi 
száma. 

X 

Vasvári István Mult c. verse, amelyet november . 
ri számunkban közöltünk, megjelent a Nők Lapjában. 

X 
Sárosi Istvánné hosszas betegségéből felépült 

és elfoglalta régi munkahelyét a 6,sz. ker.könyvtárban. 
Könyvtárunk egyik legrégibb dolgozójának, valamennyiünk 
Annuskájának, tart¡5®, jó egészseget kivánunk! 



DERŰS TALÁLKOZÓ 

Találkozóra hivta nyugdijas dolgozóinkat baráti le-
vélben Révész Ferenc igazgató és Pats 1 Ferenc sz.b. tit-
kár dec. 1-én d,u. 5 órára központunkba. Kimentek a leve-
lek és megjöttek a válaszok. Terescsényi György elvtárs 
irta: - "Valóban szükség is. van arra, hogy a mi. alma-ma-
terünk, a könyvtár, időnként összehívja öreg fiacskáit 
és megsimogatva őszülő vagy kop: 3zodó 'éjüket, megkérdez-
ze tőlük: emlékeztek-e még a decimál-katalégusra?"... 
Braun Róbertné válasza: " - elszomorit, hogy nem vehetek 
részt a mostani találkozón, mert egy régebbi meghívás 
folytán dec. 1-én Szegeden tartok előadást IfISz--íia.ta-r.r< 
lóknak. Remélem, hogy a legközelebbi találkozáson részt 
vehetek."...Menyhárt Katalin leveléből: " - ha a lapok-
ban megjelenik egy cikk a könyvtárról, mohón vetem rá 
magam, mert érdekel a könyvtár élete. Boldogan várom, mi-
kor találkozhatom volt munkatársaimmal." 

Mindenki lelkesen válaszolt - jövünk! 27-én el is 
jöttek: Adonyi János, Buotz Béláné, Gallusz Frigyesné, 
Garami Oszkárné, Geréb László, Jóasa Lászlóné, Kárpát 
Pál, ftluge Endréné, Kovács Egonné, Kovács Imre, Kőhalmi 
Béla, Menyhárt Katalins Nagy Borbála, Nagy Pálné, Novo-
báczky Andomé, JJyiri Tiborné, Pásztor Jánosné, Pongrácz 
Györgyné, Rácz Imréné, Rados Ottóné, Rajos Lajosné, Schei-
ber Mária, Solt Andrásné, Szlavkó Kollár' Jánosné, Tiborc 
Zsigmond, Tihanyi Józsefné és "Vágfalvy Dezső. 

A feldiszitett titkárságon csupa derűs, mosolygó 
arcot lehetett látni, különösen örültünk egymásnak; ak-
tiv és nyugdijas dolgozók egyaránt. Volt jó fekete, cuk-
rászsütemény, cigaretta és sok-sok vidámság. Révész Fe-
renc köszöntötte a megjelenteket. 

Igen jó gondolat volt a szakszervezettől ez a talál-
kozó, kiderült, hogy es k testileg szakadtunk el egymás-
tól, lélekban ma is összetartozunk. 

A találkozóról Kluge Endréné az alábbi levelet ir-
ta a K.H.-nak: " 4 

"Emlékezzünk régiekről. 6 évtizedes, hol szorosabb, 
hol lazább szálak fűznek engem a könyvtárhoz: szüleim fi«r 
.fiatalkori barátsága Szabó Ervinhez. Mi és milyen a könyv-
tár, ezt 15 éves koromban Szabó^Ervin mutatta meg. Olva-
sd voltam a központban és a Királyi Pál utcában. Könyve-
it kötöttem iparrajziskolai művezető minőségemben. Végül 
könyvtáros lettem. A folytonosság is biztosítva van,.mert 
lányom a könyvtár dolgozója jelenleg. Ezért veszem a bá-
torságot, hogy ezúton mondjak köszönetet nyugdijas tár-
saim nevében is a szakszervezetnek és elsősorban Révész 
Ferenc igazgatónak a kedves gondolatért, hogy összehívott 
minket öregeket és nagyon megköszönjem a hozzánk inté-
zett jóleső elismerő szavait. Köszönjük azt a meleg ba-
ráti légkört, amit fiatal, aktiv volt munkatársaink 
nyújtottak. Jó volt együtt lenni! Sok kedves, mulatsá-
gos, tanulságos, sőt-az idő multával megszépült bosszú-
ságok emléke került felszinre.; Jó Volt újra "könyvtár-
levegőt"szivni;í jó volt, hogy emlékeznek ránk! Köszönjük. 



Rajos Lajoané igy ir a találkozóról: 
"Megható volt a sok kedves arcot látni, akik együtt 

annyit dolgoztak a "Magyar Könyvért".- Ott voltak a ré-
giek mind - Birike, ki annyi éven át számon tartotta 
az anyagot, Adonyi bácsi, aki bekötött szemmel is meg-
talált mindent a raktár cimú labirintusban, Kárpát bá-
csi, aki olyan hősiesen helyt állt az ellenforradalmi 
belövések idején, a fiókosok, akik fáradhatatlanul ad-
ták ki a könyveket. Be nem folytatom tovább, mert sze-
mem elborítják a könnyek az emlékezéstől. Eszembe jut-
nak Révész elvtárs szavai: fáj egy dolgozónak régi mun-
kahelyére menni, s tudni, ő már nem aktiv ott. Én is 
fátyolos szemmel nézem a lépcsőház Fadrusz angyalkait, 
a katalógus szekrényeket s mmdent-mindent, ami oly 
kedves volt nekem. Nagyon-nagyon szép és feledhetetlen 
volt ez a délután s köszönet érte mindazoknak, akik 
rendezték. 

VÁNDORKIÁLLÍTÁSAINK közül "Lenin a képzőmű-
vészetben" a Csepel Vasműben, a Daumier-anyag a csepe-
li munkásotthonban, "Románia a szocializmus utján" a 
csepeli műszaki klubban, a Csehov-anyàg a Vörösmarty 
és Művész moziban, "Mit adott a 15 év a gyermekeknek?" 
a Zalka Máté ált. iskolában, a Bartók-anyag az I.Ist-
ván gimnáziumban, a DIVSz-kiállitás a Keleti pályaud-
var indulási csarnokában, a "Világ grafikusai a béké-
ért" a Széchenyi Közgazdasági technikumban, "Budapest 
szocialista fejlődese" a csepeli Vas és Fémmüvekben, 
a "Világpolitika - görbetükörben" a Honvédelmi Minisz-
tériumban, a "Mai Moszkva" - a 35*sz, ker,könyvtárban, 
a Csehov-anyag a Bagi .lona Kulturotthohban, a "Lenin 
a képzőművészetben' az I.István gimnáziumban, a "Világ 

grafikusai a békéért" a Vörösmarty moziban,' a 'Gyer-
mek rajzverseny" anyaga az Orsz. Széchenyi Könyvtár 
dísztermében és a "Világpolitika - görbetukörben" -
jelenleg a Gábor Áron 'Vaemubeu -van kiállítva. 

A Nemzetközi Politikai Pia :átkiállitás 
nyagát Bratislavából elküldték Prágába. 



BÁL, VAGY MŰSOROS EST, 
ahogy tetszik... 

Lassanként hivatásos báli tudósítójává növöm ki ma-
gam © könyvtárnak...Írnom kellene a Híradóba fontos dol-
gokról , szakkatalógusunk problémáiról » é-életproblémáink-
ról,, különös tekintettel a Várra, az im ár nemcsak sport-
tudősitásokban, de tankönyvben is fellelt gyönyörű és he-
lyes "hibát vét J kifejezésről stb. stb., de most ez a 
műsoros ©st mindent megelőz és háttérbe szőrit. Megerősít-
ve tudósítói "tisztségemben a Hiradó egyik szerkesztője, 
K®Gy. által, immár elkezdem beszámolómat, de rossz kri-
tikus leszek, mert minden és mindenki nagyon tetszett, a 
színészektől a mi^nonoki^. 

A szalámit es kötvényt a fuszeklival vegyitő vezér-
szőlamu tetralógia és a többi jelenet is, különösen a kül-
telki olvasóagitáció, nagyszerű volt, mulatságos, szelle-
mes. Tiszayról, Nováknéról, Marótról és Szász Károlyról 
minden egyes ilyen est után elmondom - eredménytelenül -
hogy .őket, mint pályatévesztett embereket a magyar kul-
tura érdekében-el kell parancsolni innen fel a világot 
jelentő deszkákra, az igaziakra, mondcrça, de hiába mondom, 
ők ragaszkodnak, szerencsénkre és további műsoros estje-
ink szerencséjére, a könyvtárhoz és a mi szűkebb világot 
képviselő deszkáinkhoz. Ragyogóan, természetesen, bizton-
ságosan lépnek fel és szívbeli humorral és kedvvel csi-
nálják a dolgukaí„A.Tiszay Bandi ragyogó ráadása, a szín-
falakat összeromboló hátraesés, külön vastapsot érdemelt 
és kapott»- Rajtuk kivül, akik - Mentesné-Marót társaság 
szellemes szövegírói tevékenységével együtt - már nem 
meglepetés számunkra, hanem előre elkönyvelt biztos öröm, 
amelyre joggal számítunk. 3 meglepetés volt; a bájos, 
zöldruhás szsValónő által előadott szellemes prológ, Sze-
pes Magda müve, ő maga, mint dizőz, lehetőségeit jol fel-
használó előadásmódjával és végül Jámbor Mari, mint után-
pótlás, dekorativ megjelenésével, jó játékával és szép 
hangjával. 

Gordon Erzsitől már a mult alkalommal lendületes, 
kedves és mulatságos konferanszot kaptunk, ezúttal az 
akkor még kissé érezhető lámpaláz is elmaradt és együtt 
mulattunk vele a mondanivalóin, ő marad most már narrat-
rixunk•-

És a szép ének- és zeneszámok is a kellő módon 
tarkították a műsort. /Nem értek a zenéhez, nem merek 
többet mondani, nekem az ének és zongora is nagyon tet-
szett./' 

Utána pedig jött a "bál", ahogy Marika kislányom 
következetesen nevezte, pedigj már előre figyelmeztettem, 
hogy szerény táncest ez csupán! Neki és a többi, megle-
pően hagy számban jelen volt fiatalnak.ez bál volt, nagy 
élvezettel táncolták, öröm volt nézni őket, a komoly ti-
zenöt-tizenhatévesbket és a már rutinosabb tizennyolc-
húszéveseket, és a legfiatalabb Szász Károlyt és Kondo-



rosit, akik a legszebben táncoltak. Hèafcen őket, e t be-
dttem* mint bali papa, Schwertner Gábor barátommal, 

élvezve a tánc forgatagát,1 fiatalok szórakozásairól, éle-
tér 1, ás hogy nekünk annak idején, szellemi szüksógmun-
ka sorunkban nem ilyen volt az életünk és a változásnak 
nagyon örültünk. 

Volt bőven enm-in ivaló, jókedv, ének, cigány is, 
minien jó megvolt, ami egy táncesthez kell, kitűnően ve-
zesse be a Jókedvet Puck-vezette tréfás táncversenyünk... 

Ma pedig, bejőve szeretett könyvtárunkba, ahová 
mindig szívesen i övünk, mégis fáj- egy kicsit a szi em, 
hogy a szép termek újból könyvtárrá komolyodtak es a ró-
zsaszín tündérb^ újból zord, kékköpenyes kölcsönzőkönyv-
táros lett. Hétköznapjaink is többnyire derűsek itt, ami 
pedig fájdalmamat illeti : lehet már készülni a legközeleb-
bi nagy estünkre! /Oláh Ibolyáról azért nem irtam, mert 
súgását nem hallóttara./ 

Z.Z. 

Január 1. 
" 2. 
" 17. 

18. 
" 21. 
" 27. 
" 27. 

ESEMÉNYNAPTÁR 

Petőfi Sándor születésnapja. /1823./ 
Kossuth megindítja a Pesti""Hirlàpot /1841./ 
8o éves Oláh Gábor /1881./ 
Tizenhat éve szabadult fel a pesti oldal 
Lenin halálának a napja /1924./ 
Ehrenburg hetvenedik születésnapja /1891./ 
Ady halála. /1919./ -

Az UNESCO KERETÉBEN MŰKÖDŐ "International Union of 
Local Authorities" az OSzK közvetítésével megkérte könyv-
tárunkat, hogy a nagyvárosok adminisztratív problémáiról 
szóló nemzetközi jellegű bibliográfiájuk Budapestre vonat-
kozó részét dolgozzuk ki. B*gyűjteményünk munkatársai -
Zalai Zoltán fordítói munkájának igénybevételével állitot-
t/4k össze a bifrlipgráfiát. A mégrendelő meleghangú levélben 
köszönte meg a küldött anyagot és az összeállításról igen 
elismerően nyilatkozott. 

\ 



ŐSZI ÜDÜLÉS... 

"Másnak as ősz csak évszak, A négy közül az ögyik..." 
És nem is a legkedvesebbik. Magam is aligj másfél évtize-
de, hogy megszerettem. Érzelmeimet időnkent viszonozza és 
ilyenkor kellemes napokkal ajándékoz meg. 

A Mátra ragyogó arany erdeiben csodás hetet töltöt-
tem, egy nagy vállalat kis üdülőjében. A szobatársakkal 
már kicsomagolás közben barátkoztam és elgondoltam, hogy 
ml négyen a régi jó világban legfeljebb felszolgáló lá-
nyok lehettünk volna itt, ahol most megbecsült vendégek 
vagyunk. 

Szekrény rendezgetés közben ezért Majakovszkij után 
szabadon ezt dudolám, mily pompá8 dolog is ez a szocia-
lizmus s közben megakadt a szemem idős szomszédnőmön, a 
Tüker kocsikísérőjén, aki divatos gyapjú holmijait rámol-
ta garmadába. - Ennyire azért még nem mehet nekünk - ám 
derek gyermekei lehetnek a nénikének, akik támogatják... 
Nincsenek gyermekei, - egy fia volt, de 45-ben kivégez-
ték - és gyűlölettől fult el a hangja. És most egy hé-
tig egy fedél alatt, egy levegőt kell szivnunk. Ferde 
szemmel nézhettem rá, mert ugyanugy nézett vissza. Kimen-
tem a terraszra. Utánam jött. Fenyőág hajolt közénk, fél-
retolta. A kezéről három ujj hiányzott. Mi érhette? 
- Az ostrom alatt, vagy 56-ban? - Még 19-ben. Rejtege-
tett ekrazit vitte le az ujjait, nem sokkal azután, hogy 
a férjét a,börtönben agyonverték. - Döbbenet; - és a fia 
mégis..".? És a fia is, őt is agyonlőtték a Margit körú-
ton 44-ben... Mikor?!- de drága nénike, ekkorát nem sza-
bad tévedni-e, két közeli dátum között, néha egy egész vi-
lág van, A családját ért tragédiák megtörték, de össze 
nem törték Zsuzsa nénit, munkásasszony ő, kemény fából 
faragták. Ma is kordában tartja még a szénlehordóit is. 
Társadalmi munkát is végez, és ha kirándulunk a csúcsok-
ra, ő ér fel először. Templomba is elmegy néha, ott ked-
vére sirdogálhat, - mert mint mondja - gyengülnek az i-
degei, és ezért olvasni is csak rendszertelenül olvas a 
12-es kőbányai fiókunkban. De olvasónk a szobatársak kö-
zül Ilonka a 36/b-ben. Paula pedig már jelentkezett az 
Ilka utcában. Ilyen derék emberek ok és hozzám is mily 
kedvesek. Vasárnap misére invitálnak és vigasztalgatnak, 
hogy ha kommunista is valaki, m$g lehet rendes ember. 
- Ti is lehettek rendesek attól még, hogy szorgalmasan 
imádkoztok - vágtam rá. És ebben maradtunk. 

Most rendezzük az első öthetes találkozónkat, a köl-
csönös átnevelés jegyében. 

Érzékeny bucsu után, a Mátrából Badacsonyba utaztam. 
Luxus v.illa várt rám, szőlőhegyek koszorújában, csodás 
kilátással a Balatonra. A Villában pedig kicsiny, de vá-
logatott társaság, más légkör és más világ. 

Singer és Wolfneréké volt hajdan az üdülő, és a ter-
raszon, ahol hunyt szenekkel most én napoztam, egykor az 
irók fejedelme, a kegyelmes Herczeg heverészett az olaj-
fák árnyékában - eltűnődve az örök és nagy kérdésen,hogy 
ugyan; járt-e Cecil a Török utcában... 
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¿r: talán ugyanakkor, a tó túlsó partján már megindult bo-
torkálva a tehervagonok alá, - a költők igazi fejedelme. 
Felhők fedték el a napot, hűvösödött és én elbusulva, le-
fele indultam a társalgóba, ahol már együtt ült a vendég-
Irigyek koszorúja. Kinn csapkodni kezdett az eső, benn 
duruzsolt a kandalló - itt volt a nagy pillanat - kitört 
belőlem a könyvtáros - hiába tört ki. 

- Elámultam -, hát lehet könyvet ily bágyadtan kéz-
be venni és ily hamar letenni. - Rejtély, aminek még a 
vegére járok. De addig még illedelmesen üldögélek, és 
jplnevelten kell társalognom /mamám, ha látnál.../ 

A hölgyek sokban különböztek mátrai szobatársaimtól. 
Oly finomak voltak, oly választékosak, és hogy unatkoztak! 
Nem dolgozó nők voltak, és nem alkalmazották. Háziasszo-
nyok és példás feleségek. Panaszkodtak, hogy amióta csak 
egy bejárónőjük van, minden idejüket leköti a házimunka, 
olvasni sem érnek rá /bocsánatkérő pillantás felém/ férj-
uruknak ugyan van egy kis magánkönyvtára, sok gondot is 
ad a portalanítása. 

O egek, meddig lehet ezt kibirni, és hogyan lehetne 
lelépni. Ám a csevegés folyt tovább és panaszos maradt a 
hangja, mert valakinek a lányát nem tették fel az egyetem-
re. Közös bús sóhaj - nagy az együttérzésem. Annak idején 
engem sem vettek fel az egyetemre, mivel nem is jelent-
keztem felvételre. Az apám munkás volt és ösztöndíjjal sem 
kecsegtettek, diplomát nem szerezhettem volna az éhfenha-
lás veszélye nélkül. Túlvilági gyönyörökre pedig különöseb-
ben nem vágytam, voltam annyira ösztönös materialista. És 
Európát sem zokogtam tele.' A felszabadulás után érettsé-
giztem. . • 

Meglepett és fagyos csend, a társaság felállt és szo-
bájába tartott, nem sejtve, milyen jót tettek velem. Szo-
bámban várt az én igazi társaságom:Nyikolajevával. És hoz-
zám is szólt Tyina, az Útközben hősnője: vajon csak ter-
mékei ,vagyunk a szocializmusnak, vagy alkotói... 

Északi partján a Balatonnak kőbányák sorakoznak, ott 
kihűlt lávát, vörösszinüt bányásznak, abból is építkeznek. 
Onnan hoztam ezt a töredéket, és leteszem a tél küszöbére. 

Fekete Imréné 

AZ ILLATOS UTI ÁLT. ISKOLA II. vegyes osztályának 
minden tanulója beiratkozott a 23.sz. kerületi könyvtárunk-
ba. A derék kis tanulókat központunk Móra Ferenó arcképé-
vel ajándékozta meg. 
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ÁLLANDÓAN JAVULNAK KERÜLETI KÖNYVTÁRAINK MUNKAKÖRÜLMÉNYEI 

Ez év tavaszán Szakszervezeti Bizottságunk megvizsgál-
ta a kerületi könyvtárak munkakörülményeit. A könyvtárak 
helyzetéről kitöltött kérdőivek kisebb-nagyobb hiányossá-
gokról, kényelmetlenségekről tanúskodtak, melyek dolgozó-
ink munkáját akadályozták és helyenként rossz hangulat oko-
zói lettek. 

A tapasztaltakat a Szakszervezeti Bizottság összesi- . 
tette és ismertette gazdasági osztályunkkal, hogy anyagi 
és beszerzési lehetőségeinkhez mérten igyekezzenek a hiá-
nyosságokat, panaszokat megszüntetni. 

Gazdasági osztályunk a felmérés óta eltelt fél év a-
latt komoly munkát végzett, bár sok gátló körülmény akadá-
lyozta tevékenységét. Mielőtt ezt a munkát röviden ismer-
tetném, meg kell emlitsem gazdasági osztályunknak azokat 
az erőfeszítéseit is, amelyeket a kerületi könyvtárak át-
vétele, központosítása óta tett különböző alapvető hiányos-
ságok felszámolására. E törekvések gyümölcse a 28 uj Író-
gép, a padlókefélőgépek és porszivógépek gyarapodása, az 
uj kályhák, nem beszélve a sok tatarozási munkáról, festés-
ről, nagytakarításról, stb. 

Egyes területeken vannak nehézségek. Porszívóval, pad-
lókefélőgéppel még nern tudtak minden arra rászoruló kerü-
leti könyvtárat ellátni. Ezeket a tárgyakat ugyanis csak 
közületi boltban lehet megvásárolni, és éppen csak csurran-
cseppen ezekből. Pl. a megrendelt 17 porszivógépből a ke-
reskedelem csak egyet tudott biztosítani. Hasonló a hely-
zet egyes bútordarabokkal, öltözőszekrényekkel is. 

A felmérés alapján az elmúlt félévben több nagy áta-
lakítás, javítás, festés-mázolás, kályhajavitás történt. 
Ezen kivül sok kisebb hiányosságot számoltak fel: huzatos 
helyiségeket megfelelő szigeteléssel láttak el, a könyv-
tárakat megfelelő mértékben ellátták edényekkel,evőeszkö-
zökkel, törülközőkkel, sok helyen megoldották az ételme-
legitési nehézségeket. A fűtés és világítás sok hiányossá-
gát szüntették meg,folyóvizbevezetéssel, illetve víztartá-
lyok beszerzésével a tisztálkodási lehetőségeket is javí-
totta a gazdasági osztály. Egyre több jut a könyvtárak csi-
nosítására, otthonosabbá tételére is, korszerű padlózat, 
függönyök, ajtó-, ablak- és butormázolások, esztétikailag 
is jobb világítóeszközök beszerzése jelzik a könyvtáraink 
csinosításának útját. 

A terjedelem korlátai miatt nincs lehetőség arra, 
hogy könyvtáranként felsoroljuk az örvendetes valtozáso- • 
kat. Akit ez érdekel, a propagandaosztályon megtekintheti 
az erről szóló terjedelmes 'jelentést, amely egy állandó 
korszerűsítési munka ujabb állomásának dokumentuma. 

Illetékes szerveink nem állnak meg a munkakörülmények 
javításának, a könyvtárak korszerűsítésének utján. Azon-
ban a könyvtárosok az ujabb igényekkel kapcsolatban vegyék 
számba a népgazdaság teherbiróképességét, a kereskedelem 
egyes áruellátási nehézségeit közületek kiszolgálása te-
rén,és ne feledkezzenek meg a könyvtárak berendezésének 



helyes állagmegóvásáról sem. fezeknek a szempontoknak be-
tartása és gazdasági szerveink törekvései meghozzák majd 
g Ii '-öleseit: könyvtáraink további korszerűsítését, munka-
körülményeink javulását. 

Csomor Tibor 

BESZÁMOLÓ EGY IRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓRÓL 

A József Attila olvasómozgalom uj útjait keresve,az-
zal a kéréssel fordult hozzánk a Kossuth Zsuzsa leánygim-
názium KISz Szervezetének vezetősége és a mozgalomban dol-
gozó tanárok, segitsük őket egy iró-olvasó talalkozó meg-
szervezésében. Céljuk ezzel az lenne, hogy a találkozó ke-
retén belül menjen a beszámoltatás. Ugy gondolták, vezesse 
az iró bizonyos témakörök körül a beszélgetést. Ők ponto-
zással jelölik a részvételt és ezzel egyszerre értékelik 
is a hozzászólást. 

Kezdetben elég széles témakörre gondoltak, majd le-
szűkítettük a XX. sz. első negyedére. A tanárok a KISz ve-
zetőkkel egyetértésben 56 könyvet jelöltek ki az olvasómoz-
galom könyvei közül. Minden osztályban más könyvet ajánlot-
tak elolvasásra a lányoknak. így kívántuk biztosítani a meg-
felelő példányszámot. /Megjegyzem, az iskola igen népes, 
25 osztályban kb. looo növendéke van./ A legkeresettebb 
könyveket könyvtárközi kölcsönzés utján szereztük be na-
gyobb példányszámban. 

A témakörökben is megállapodtunk: A következők: 
a. századforduló társadalma, b. nőkérdés, cseléd-ors, c. 
parasztság, d. munkásság helyzete, e. 19o5-ös forradalom, 
f. I. világháború, g. Nagy Októberi Szocialista lorradalom9 
h. Tanácsköztársaság, Lzeket a témaköröket megkapták a 
KISz-en keresztül a diákok is és ki-ki választhatott, me-
lyik kérdéshez kiván majd hozzászólni. 

Előadó.vitavezetőül, a TIT-en keresztül, Murányi-Ko-
vács Endrét hivtuk meg. Rendelkezésére bocsájtottuk a 
könyvjegyzéket és témaköröket. 

Az iskola lépcsőházában a KISz rendezői fogadtak és 
a diszterem zsúfolásig megtelt érdeklődőkkel. Becslésem 
szerint lehettek kb. 2oo-an, ünneplőbe öltözve. 

Murányi-Kovács elvtárs igen szellemes vitainditója 
kissé hosszabb volt, mint vártuk, mert 15-2O percben ál-
lapodtunk meg és csaknem 3o percig beszélt. Buzditotta a 
fiatalokat a szégyenkezés nélküli hozzászólásra, hisz itt 
beszélgetésről van szó, és nem felelésről. Érdeklődve 
hallgatták és utána igen termékeny felszólalások következ-
tek. Inteligens, rendkivül kulturált, széles olvasottság-
ról tettek tanúbizonyságot az első felszólalók. 



Természetesen nem ment minden ugy, ahogy előre elkép-
zeltük. A kérdések ugyan erintették as összes előre elkép-
zelt csoportot, de lévén leányiskola, a leghosszabban a 
nőkérdés körül folyt a vita. A nőalakok fejlődése, a nők 
helyzete ma és a múltban, a különböző társadalmi helyzetű 
nőkről igén sokat és főleg pártosan tue bák beszélni. Jól-
lehet egyik-másik felszólaló iskolásán, az olvasott mü 
tartalmát mondta el, állitasa igazolására. 

Érdekesen fejtegettek a kapitalista társadalomban a 
"pénz hatalmának" kérdését. Helyesen látták a munkások hely-
zetét. Világos képük alakult ki az olvasottak alapján a 
parasztság helyzetéről is. A vita rendkivül élénk volt, a 
több, mint 3 órás beszélgetésben 72 felszólalás hangzott 
el. Murányi elvtárs ugyan az utolsó órában már nem vett 
részt, mert egy értekezletre kellett mennie, de a fiata-
lok lelkesedése nem csökkent. Mind el kivánta mondani, a-
mi benne volt, hisz nagyon készült rá. A harmadik óra hoz-
zászólói már kevéssé gyakorlott felszólalók voltak, és 
mint a tanári értékelés is megjegyezte, olyanok is megszó-
laltak, akik kisebb közössegben, mint az osztályközösség 
is, szégyenkezve beszélnek. 

A felszólalók hivatkozásai alapján megállapítható, 
hogy a megadott 56 könyv közül 40-et elolvastak. Leggyak-
rabban Gorkij; Anya, N<©xő: Szürke fény, Vörös Morten, Hó-
dító Pelle, Kaffka: Hangyaboly, Móricz: Árvácska, Móricz 
szinte valamennyi müve, Móra, Tömörkény novellák szerepel-
tek. 

Vita két kérdés körül alakult ki. Volt-e Amerikában 
proletárforradalom? Ez rövid volt, mindössze két hozzászó-
ló kijavította a tévedőt. Annál nagyobb vita Volt Kareni-
na Anna alakja körül. Majdnem egy órán keresztül vitatták, 
léha volt-e, szeretett-e valakit is, stb. Összehasonlítot-
ták a világirodalom szinte valamennyi nőalakjával. 

A vita végén tanáról, és KISz-tagok értékelték a mun-
kát. Abban állapodtak meg, hogy a kisérlet sikerült. De a 
jövőben évfolyamokra bontva, kisebb csoportokban kell 
folytatni a megkezdett munkát. 

A sikertől indittatva, megkíséreltük felvenni a kö-
zeli fiugimnáziummal a kapcsolatot és a lányiskola példá-
jára ebbe az irányba vinni az olvasómozgalom beszámoltat -
sát. 

Mivel kerületünkben igen sokféle szórakozási lehető-
ség kínálkozik, ha mi olvasó és iré találkozót rendezünk, 
annak ez a formája lehetne a leggyümölcsözőbb kerete. 

Rudas Klára 



SZOVJET MŰFORDÍTÓKKAL A MŰVÉSZ KLUBBAN 

Meghívót kaptunk az írószövetségtől a szovjet irók 
és műfordítók tiszteletére rendezett műsoros estre a 
Fészek klubba. A szép számban megjelent Íróknak és iro-
dalombarátoknak Dobozy Imre mutatta be a vendégetet. 

Kozsevnyikov szerkesztő röviden - nivel szerinte is 
a tömörség a tehetség novare - a szovjet irók hétköznap-
jairól beszél » kapcsolataikról a tömegékkel és a kor-
mány tagjaival, akikkel együtt töltik hétvégi pihenőjü-
ket. Nincs házonkivül senki, nem üléseznek - /ha láthat-
nád Majakovszkij/ - hanem a fák alatt heverésznek, vagy 
horgásznak a folyó parton. Máskor körül veszik Hruscsov 
elvtársat, kritikát kérve tőle, amit nevetve hárit el ma-
gától, de mégis megjegyezve, hogy sokat tudó irók vala-
mit mégsem tudnak, nem tudnak örülni egymás sikerének. 
Telitalálat. Élénk mozgolódás és derültség a magyar i-
rók soraiban. "Sokat vitázunk egymással mi szovjet irók 
és a viták hevében meg is bántjuk egymást..." Mi is -
dörmögte közbe Veres Péter... 

"A lényeges kérdésekben azonban egységesek vagyunk" 
- folytatta Kozsevnyikov - hogy ki közülünk a pártonkí-
vüli, magyar irótársaink sem tudták eltalálni". A szov-
jet társadalom, ma olyan megbecsülésben részesiti értel-
miségét, mint a forradalmi munkásságot a polgárháború i-
dején. Köszönetet mondott a szives figyelemért és a sok 
érdekes élményért, amiben Magyarországon része volt. 

Gsukovszkij és Martinov felolvastak Ady és József 
Attila fordításaikból, és mi oroszul hallottuk az Álmo-
dik a nyomort és a Szocialistákat. 

Varga András énekelt, Gobbi Holda, Mikes Lilla, Új-
laki László részleteket olvastak fel vendégeink müvei-
ből. 

Megkértem Martinovot, hogy dedikálja szerény kis 
antológiámat, amelyben felfedeztem verseit. A költő kész-
ségesen teljesítette kérésemet, Csukovszkij azonban már 
vonakodott, mondván, hogy ő nem költő... - Számomra az, 
aki Csokonai, Berzsenyi, Vörösmarty verseit forditja o-
roszra és olyan kis regényt irt kolléganőnkről, mint az 
Egy lány szerelme, k-öltő a javából. Ennyi érv előtt Csu-
kovszkij is meghajolt. 

Elégedetten távozhattam volna, ha szétnézve azt nem 
látom, ho^y könyvtárunkat csak magam képviseltem egyedül, 
én árva lelek. Javaslom, kérjük meg az írószövetséget', 
hogy a könyvtárosok számára is alkalmas időben tartsák 
rendezvényeiket. Ahol kapcsolatot teremthetnénk Íróink-
kal, mint ahogy nekem is sikerült megegyeznem egy iró-
olvasó találkozó résztvevőivel. Ne hagyjuk ki az ilyen 
alkalmakat. Megéri a fáradságot. 

F.I.né 



SOK SZÉP MUZSIKA 

A Zeneakadémián, a Bartók-terem kamaraestjein, vagy 
au Erkel Színház egy-egy ünnepi oratórxumeBtjén gyakran 
pillantják meg egymást könyvtárosok, egymást sokszor a-
lig ismeró "fiókos'5 és "központos" kollegák. Az ilyen ta-
lálkozás mindig kellemes meglepetés, mert j'ól esik ta-
pasztalni, hogy nemcsak a könyv . u szí- ház, de a zene is 
egyre jobban igényünkké válik. 

Hogy hány vagyunk, nehéz lenne megmondani. Hiszen 
sok öntudatlan barátja is van a zené ek, aki nem jár u-
gyan hangversenyekre, de a rádión keresztül, szinte ész-
revétlen, nélkülözhetetlenné vált számára a muzsika. És 
sokan vannak, akik hétről-hétre ott ülnek a koncertter-
mekben és mindig megujuló izgalommal várják, hogyan kel 
életre a művész keze alatt a talán már sokszor hallott 
szonáta, amely azonban sohasem ugyanaz, mert minden mű-
vész egy kicsit újrateremti a müvet és játékában saját 
lelkivilágát vetiti elénk - bármennyire alázatos tolmácso-
lója legyen is a zeneszerző szellemének. 

Mit hallhat ebben az évadban a hangversenylátogató? 
A Filharmónia gazdag műsora szinte zavarba ejti a zene-
kedvelőket. A nagy téli bérlet egyes ciklusaiban példá-
ul olyan csemegéket hirdettek már kora ősszel a plakátok, 
mint a "Virtuosi de Roma Kamarazenekar"Vivaldi-estje, 
Handel: Júdás Makkabeus, Belsazar, Jephta oratórium, 
Bach: h moll miséje, Mozart és Verdi Requiemje, Honegger: 
Dávid királya, Ferencsik-vezényelte nagyzenekari estek... 
/Csak a közönségszervezésen keresztül 3o bérletet vettek 
ezekre könyvtárunkban, s még többre lett volna igény!/ 
A kamarazene kedvelőinek Haydn vonósnégyesei után az idén 
Beethoven összes quartettje szólal meg Tátraiék és tehet-
séges fiatal együttesei k előadásában. Beethoven összes 
zongoraszonátáját az.Egyetemi Színpadon hallhatjuk, leg-
jobb előadóinkkal. Zongorabérletből az idén is több van 
forgalomban, s ezekre egyes jegyek is kaphatók. Január-
ban lesz a Budapesti Madrigálkórus preklasszikus-klasz-
szikus estje. December közepén indul a Filharmóniai Tár-
saság operaházi bérletsorozata, melyben 3 vendégkarmes-
ter is szerepel. Idei vendégművészeink között különben 
Fischer-Dieskau is ellátogat hozzánk, valamint Takahiro 
Sonoda, a kiváló fiatal japán zongoraművész, aki már nem 
ismeretlen a magyar közönség előtt. A budaiak és,csepeli-
ek hivására pedig "házhoz megy" immár világhirü Állami 
Hangversenyzenekarunk, mely a MOM Müv. Házban /XII», 
Csörsz u» 18»/ és a Csepeli Munkásotthonban /XXI., Tán-
csics u. 22»/ is tart előadásokat® 

Csak egész szerény izelitőt tudtunk adni a változa-
tos programból, de mindenki megtalálhatja a neki megfe-
lelőt a központi .hirdetőtáblán /titkársággal szemben/. S 
mert még sokan nem tudjak, d Írjuk, hogy akinek igy ké-
nyelmesebb, az szervezés utján is beszerezheti /s utólag 
fizetheti/ jegyéit a katalogizálóban. 

Klinda Mária 



TOLSZTOJ ÉS A MAGYAROK 

"Ezelőtt három évvel még én is egt 3 nyugodtan alud-
tam a felől, hogy Oroszország a következő elemekből áll s 
egy nagy darab föld, amelyen nem t rem egyéb, x t egy 
cár, temérdek kozák, kancsuka és tihill- ta, azutá i hat 
ember: Gogolj, Turgenyev, Dosztojevszkij, í'oleztój, Pus-
kin és Lermontov'' - kezdte 189o~ben Orosz országról szélé 
utiemlékeit Szabó Endre, a századvég egyetlen magyar 
rója, aki az ábrándos, jószemü és tisztaszivü mesterek 
kedvéért megtanult oroszul, s fordítói tolla alól az ere-
deti nyelv palettájáról keveredtek ki a lágy dél-orosz 
síkság éfí az ólomsziirke szibériai ég szinei, 

1894-ben ez a szerény és finomlelkü forditó, mint az 
iró "alázatos szolgája" levelet irt Tolsztojnak, hogy en-
gedélyezze hivatalosan is számára müveinek magyar fordí-
tását. Majd 1899-ben ujabb levél ment el tőle Ja tznája 
Poljánába:"Lefordítottam az ön drámáját, a »Sötétség na-
talmá*-t, és,minthogy a mi egyszerű népünk erkölcsei cso-
dálatosan hasonlítanak azokra az erkölcsökre, amelyeket 
Ön nagyszerű müvében bemutat, szeretném, drámáját előa-
datni az egyik legelőkelőbb budapesti színházban. Aláza-
tosan kérem tehát Önt, igen tisztelt Lev Nyikolajevics, 
legyen olyan jó, adja beleegyezését erre a vállalkozás-
ra."'" 

Tolsztoj közvetlen környezetében 1897 november 27-
én tűnt fel az a leghűségesebb tanítvány, háziorvos,majd 
a Szibériába száműzött Guszev utáni utolsó titkár, Arany 
János nagykőrösi iskolajának egykori növendéke, aki az 
asztapovói tragikus halálba-futásig kisérte el a Mestert: 
dr. Makovicky Dusán. Tolsztoj naplójegysete: "Ma reggel 
megérkezett* Makovicky. Kedves, alázatos, tiszta ember. 
Sok örvendetes dolgot mesélt barátainkról," 

Jasznája Poljánát időnként néhány órára, hosszabb-
rövidebb időre magyar látogatók is felkeresik. 19o2-ben 
a nemzetközi büntetőjogi egyesület pétervári kongresszu-
sáról hazafelé jövet, dr. Waldhauser István magyar dele-
gátus látogatta meg a nagy betegségéből éppen felépült 
irót. Beszámolójában, amelyet a Huszadik Század, a radi-
kálisok folyóirata közölt, ezt irta: "Tolsztoj a néhány 
nappal azelőtt lefolyt Kossuth-emlékünnepekre terelte a 
beszélgetést és sajnálkozva emiitette, hogy mégj nem ju-
tott kezébe könyv, mely Kossuth Lajos életrajzát és po-
1 i "b Ijk Q..X szereplését tárgyalta volna. Figyelemmel hall-
gatta meg a felvilágosítást, leginkább persze a jobbágy-
ság felszabadítása és annak eltérései az orosz felsza-
badítástól érdekelték. Ezzel eljutottunk a földtulajdon 
kérdéséhez, melyet Tolsztoj korunk legégetőbb kérdésének 
tart. Égbekiáltó igazságtalanságnak tartja, ho^y egyesek 
lefoglalják a földet a maguk .szamára,és elvonjak azoktól, 
kik azt arcuk verejtékével müvelik« t1 

Megírták Tolsztojról: ahogyan Pénelopé körül a ké-
rők, vagy a nagy római polgárok körül a kliensek, ugy 



c oportosultak körülötte a tolsztojánusok. Az igazaag az, 
hogy Tolsztoj legtöbbnyire édes-keveset törődött velük, 
haszontalan embereknek tartotta őket, enni-inni adatott 
nekik, s a bölcsek nyugalmával tűrte meg őket. Sőt éppen 
Károlyi Lajos szegedi festőművésszel történt meg az a 
nevezetes eset, hogy hiába zarándokolt el a Tisza part-
járól a Jasznája Poljána melletti nyirfaerdős udvarház-
ba, Tolsztoj nem fogadta őt. Halála napjáig sértődött 
emberként élt ez a magyar tolsz to jánifs, s haragos pana-
szát Bródy Sándornak adott nyilatkozata őrizte meg az u-
tókor számára, 

Tolsztoj összes müvei egy magyar iró nevét is őr-
zik a számtalan regényalak mellett: Tömörkény Istvánét. 
"Mindennapra" c. négykötetes gyűjteményében a szegedi 
iró egyik tollrajzát idézi egy megöregedett 48-as hon-
védről. Juhász Gyula jegyezte fel ezt a két iré közöt-
ti találkozast, s ő állapitotta meg Tömörkény Írásának 
*tolsztoji egyszerűségét." 

Csodálkozhatunk-e azután azon, hogy amikor 1917-
ben Móricz Zsigmond Tömörkény István posthumus könyvé-
hez meleghangú előszót ir, a konzervatív kritika igy ró-
ja meg: "Mintha legalábbis Tolsztojt búcsúztatná." S i-
lyenformán, aminthogy néha ez tö vényszerüen be szokott 
következni, miként eletükben, ugy haláluk után is egymás, 
mellé került a nagy Tolsztoj és a szerényebb képességű 
Tömörkény neve, akik mind a ketten népük igazságáért for-
gatták tollúkat. 

191o augusztus 22: Budapesttol-Budapestig tartó vi-
lágkörüli utja során, Japánba és Amerikába menet Jaszná-
ja Poljánába érkezik az utazó riporter, a magyar Egon Er-
win Kisch: Pásztor Árpád. Makovickynek köszönhető, hogy 
Tolsztoj fogadja őt, halála előtt néhány héttel. Pásztor 
Árpád nagy riportja az abban az évben megindult budapes-
ti bulvárlap, Az Est hasábjain jelent meg, s onnan bejár-
ta a világsajtót - mint az utolsó riport az iróról, az 
utolsó üzenetek az emberiséghez. 

"Megtelik vele az egész kis, szegényes szoba és el-
fogódva nézek a homlokra, amely m>gött a 'Háború és béke' 
csodás eposza megszületett" - irja le szorongva Pásztor 
Árpád. S az interjú látnoki igazsagu mondata: "Száz év 
múlva bűntett lesz, ha valakinex földje lesz." 

S a "száguldó riporter" továbbutazik. Pittsburgban 
éri Tolsztoj halálhíre. Miután hazaérkezik Amerikából 
Budapestre, 1911 januárjában felkeresi a Vág-parti Ró-
zsahegyre, szűkebb felvidéki hazájába családi látogatás-
ra hazaérkezett Makovicky Dusánt. Megtudakolja tőle az 
utolsó napokat, s feljegyzi Tolsztoj utolsó szavait, a-
melyeket fiához intézett: "Szergej, igazságot szeretek, 
sokat...Szeretek mindenkit..." 

Tolsztoj személyes varázsa nincs többé. Regényalak-
jai közül egyik-másik felbukkan magyar irók müveiben is, 
mint Krúdy Gyula regény-hősnője "A vörös postakocsi"-ban 
Iljics Ivánnak nevezi öreg barátját. Németh.László első 
regényének, az "Emberi színjáték'-nak fiatal hőse a tolsz-
toj.i teszmék megszállottja. 



LEGÚJABB KIADVÁNYAIM 

"Elfelejtett könyvek, amelyeket érdemes elolvasni." 
I. rész. A Fővárosi Szabó Ervin könyvtár röplap-biblio-
gráfiája. 3.SZ. 24. old. Annotációkkal. A Propaganda 
Osztály és a kerületi könyvtárak Osztálya kiadása. 

"Mind hősök ők¡"Forradalmáraink életrajzai. Annotá-
ciókkal. A Propaganda Osztály kiadása. 

AZ ÉPÍTŐK SZAKSZERVEZETÉNEK Könyvtári Híradó-
jában olvastuk, hogy milyen jelentős segítséget jelent 
könyvtárosaiknak az ajánló bibliográfia* Néhányat cimsze-
rint is felsorol, köztük;- A Világtörténelem regényekben, 
A humor mestereit, A kaland mestereit, a Szerelem, házas-
ság, családot, stb. .Valamennyi a mi kiadványunk. Ezek 
után érdemes lenne egyszer felmérni, vajon mennyire is-
merik és hogy hasznaiják bibliográfiáinkat - a mi könyv-
tárosaink? 

S most kanyarodjunk vissza az élő Tolsztojhoz. 
1887-ben, amikor a "Háború és béke" magyar nyelven elő-
ször jelent meg, Tolnai Lajos szigorú szépirodalmi és 
kritikai közlönyében: az Irodalom-ban a névtelen kriti-
kus, nyilván egy egyszerű, tanár, vagy szorgalmas könyvtá-
ros igy kiált fel ismertetője kapcsán; "Igen uraim, ha 
valakit lehetne hasonlitani Homerhez, én 'bátor volnék 
Tolsztojt a legnagyobb epikushoz mérni!" 

Sok évvel később Goethe és Tolsztoj c. tanulmányá-
ban Thomas Mhnn sem tudott Tolsztoj nagysága előtt mél-
tóbban tisztelegni. 

Tóbiás Áron 



A Módszertani Útmutatóban jelent meg a Fővárosi Sza-
bó Ervin Könyvtár kerületi könyvtárainak kezelési sza-
bályzata. 

TOLSZTOJ BIBLIOGRÁFIA jelent meg a könyvtár kiadásá-
ban. Tolsztoj Leo halálának ötvenedik évfordulójára röp-
lapba bliográfia látott napvilagot 22 oldal terjedelemben, 
Tóbiás Áron összeállításában. Az igényes muuika nagyrésze 
a jövő év elején megjelenő Lev Tolsztoj emlékkönyv anya-
gának válogatása. lágyon jó szolgálatot tett elsősorban 
fiókhálózatunknak, az emlékünneppel kapcsolatos tájékoz-
tatás és ünneplések terén. A röplapbibliogr^fia felöleli 
Tolsztoj müveinek magyarnyelvű fordításainak teljes jegy-
zékét 1945-től, a magyar Tolsztoj-irodalom fontosabb do-
kumentumait és az elején részletes életrajzi nantárt ad 
az érdeklődőnek. Ezen kivül elszórva közöl mondásokat 
Tolsztoj gondolataiból, adatokct arról, hány példányban 
jelentek meg a Szovjetunióban, mit irtak Tolsztojról a 
kortársai, mit irt Lenin Tolszt-oj halála alkalmából és 
előszavában méltatja Tolsztoj jelentőségét. Mi kell ennél 
több? Gratulálunk! 

1958/59-es Évkönyvünk már hónapok óta nyomdában van. 
Decemberbeíf tördeljük és februárban mindenki olvashatja. 

A MI KÖNYVEINK cimü, régen várt olvasókatalógusunk-
kal "karambol" történt. A már kinyomott anyagnál fűzés 
közben vették észre, hogy az egyik oldal botüiből néhá-
nyat, közvetlenül a nyomás előtt egy lelkiismeretlen 
nyomdász kivett, igy most az oldalt újra kell nyomni és 
a könyvbe behelyezni. Ez a nemszamitott "eredmény" három 
héttel tolta el a mü megjelenését! 



- 2o -

SZAKOKTATÁSUNK KERETÉBEN 196o november 1 - december 
3-ig megtartott előadások és konferenciák: 
November 2. Szakrendben felállított gyűjtemények hely-

számozása. A decimális rendszer alapjainak 
ismétlése. Gyakorlat a központi raktárkeze-
lők részére. 
Vezette: Marót Miklós - Kondorosi Sándor 

5. Mi a relativitas elmélet? 
Előadó: Abonyi Iván 

12. A párt a munkásosztály szervezett élcsapata. 
Konferencia vezető: Dobos Piroska 

12. Tanulmányi kirándulás az MSzBT által rende-
zett "Másfél évtized a szovjet és magyar nép 
barátságának történetéből" cimü kiállitás 
megtekintésére. 

16. A nemzetközi helyzet alakulása a második vi-
lágháború után /első rész/. Kerületi és köz-
ponti raktárkezelők részére. 
Előadó: Révész Ferenc 

19. A magyar irodalom fő irányvonalai /Konferen-
cia./ A felszabadulás utáni irodalom irányza-
tai /Előadás./ 
Előadó: Diószegi András 

23. A mai magyar irodalom problémái 
Előadó: Koczkás Sándor 

26.+ Könyvismeret. Történelem. 
Előadó: Szászné - Gáliczky Éva 
Olvasószolgálat, tájékoztató munka 
Előadó: Pelejtey Tibor 

3o.+ Könyvismeret. Társadalomtudomány. , 
Előadó: Révész ^erenc - Gáliczky Éva - Ecsedy 
Andorné 
Osztályozási gyakorlat 
Vezette: Kondomé - Zalai Zoltán 

3o. A B.Gyűjtemény helyszámrendjének elvei. 
Gyakorlat a központi raktárkezelők részére 
Vezette: Marót Miklós - Kondomé 

December 3. Atomok - molekulák 
Előadó: Erdey Gruz Tibor 

+ a középfokú könyvtáros-levelező tanfolyam hallgatóinak 
Szelestey Gyuláné 

okt.fel. 



EGY NAGYJELENTŐSÉGŰ KÖNYVTÁRI ÚJÍTÁSRÓL 

A "Könyvtárügy második ötéves tervének irányelvei"-
ben - fontosságának megfelelően - nagy hangsúlyt kap a 
könyvtári munkamódszerek korszerűsítése, a technika vív-
mányainak a könyvtári munkában való fokozottabb alkalma-
zása, a könyvtári újítások és ésszerűsítések támogatása. 
"A korszerű technika és az ésszerűbb munkamódszerek al-
kalmazása érdekében támögatni kell a könyvtári ujitómoz-
galmat." 

Az irányelvekből vett fenti idézet kiemelésére al-
kalmat ad a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár két kerületi 
könyvtárvezetőjének s Rozsnyai Károlynak és Csomor Tibor-
nak - nézetünk szerint - nagyjelentőségű ujitási javas-
lata. Rozsnyai és Csomor tervezetet nyújtottak be, egy 
"Reglsztrátor" elnevezésű félautomatikus könyvtártechni-
kai készülék megtervezésére, prototípusának elkészítésé-
re, sorozatban való gyártására és ennek a közművelődési 
könyvtárhálózatban való rendszeresítésére« A Szabó Ervin 
Könyvtár igazgatója, a tervezetet szakvéleményezésre ad-
ta ki. A szakvéleményt benyújtó elektromérnök szerint az 
ujitás megvalósítható. A .megszerkesztendő készülék al-
kalmas a meghatározott könyvtártechnikai feladatok elvég-
zésére. A prototípus elkészítésének, az ujitás gyakorla-
ti megvalósításának műszaki akadálya nincs. 

Az ujitás a könyvtári munka legfontosabb területén, 
az olvasószolgálatban uj perspektívákat nyit. Éppen az-
által, hogy a tervezett könyvtártechnikai készülék a köl-
csönzéssel kapcsolatos mechanikus munkát elvégzi és egy-
idejűleg feldolgozza és elkészíti a kölcsönzési statisz-
tikát, A közművelődési könyvtárakban, ahol a nagy olva-
sói forgalom miatt éppen ezen a területen van a legszű-
kebb keresztmetszet és a legtöbb bizonytalansági ténye-
ző és hibaforrás, rendkívüli fontossága van e kérdés 
megoldásának. Nem véletlen, hogy az irányelvekben külön 
penzumként szerepel az olvasószolgálat gépesítésének ü-
gye, "Az olvasószolgálati munka mechanikus részeit /sta-
tisztika^ kölcsönzési nyilvántartások stb./ korszerűen 
gépesíteni kell, hogy minél több idő jusson az olvasóval 
való személyes foglalkozásra." 

A "Regisztrátor"müköflésének műszaki leírása 
XTceszüTék' a' nagy forgalmú egykártyás rendszerrel 

dolgozó közművelődési könyvtárak számára készül. A készü-
léknek a következő feladatokat kell megoldania: 

A kölcsönzési adminisztráció /dátumbélye^zés, visz-
százás, a kölcsönzött kötetek számának rögzitese/ egyide-
jű megoldása mellett: 

a./ könyvforgalmi statisztika készítése 
b./ olvasói összesitőlapon adatgyűjtés 
c./ a kölcsönzők számlálása 
d./ a könyvek forgási sebességének mérésé-



E felaaatok műszaki megoldásának alfrpelve. A statisz-
ta készité , ..7oz saiíkséges adatok, valamint a kölcsönzé-

:Ivántartáshoz szükséges adatok a könyvkártya alap-
ján szerezhetők meg. Megoldandó, hogy a könyvkártya sta-
tisztikai jelzete a készülék számára érzékelhető legyen. 
Ennek érdekébe. könyvkártyákat a statisztikai rovatok-
nak megfelelően a készülék számára érzékelhető jelzetek-
kel látják el. A készülék a könyvkártya felső szélén el-
helyezett, a könyv statisztikai " ategóriájának megfelelő, 
jelzetek segítségével észleli és feldolgozza a könyvről 
kapott informa \5kat. A statisztikai kategória elvi fo-
galmát, technikailag mérhető, illetőleg számlálható meny-
nyiséggé változtatja. 

A statisztikai előfordulásokat számláló jelfogók á-
ramköri kivezetései egymás mellett vannak elhelyezve, 
szigeteletlen vezetékek formájában. A jelfogók áramköre 
megszakitott, mert a tőlük érkező érpár között niesen 
összeköttetés. A könyvkártya készülékbe helyezésekor a 
jelzetelésnek megfelelő számláló jelfogó működésbe lép, 
amely az illető könyv kategóriáját észleli, illetve szám-
lálja. Párhuzamosan működik egy olyan számláló is, amely 
bármelyik statisztikai kategóriának megfelelő számláló 
működése esetén meghúz. Ez biztosítja az összkötet szám-
lâ icislí i 

A statisztikai számlálókat meghúzó jelfogókkal pár-
huzamosan működtetjük az "összesitő-elemző lapra" kerü-
lő adatok irószerkezetét. Ez az Írószerkezet rögziti, 
hogy egy olvasó adott kölcsönzés esetén, hány könyvet 
kölcsönzött és milyen statisztikai megoszlásban. A könyv-
kártyák lekezelése után az Írószerkezet az olvasó ösz-
szesitő lapjára a kölcsönzött összdar^bszámot, annak sta-
tisztikai bontását és a lejárat időpontját ráüti. Ennek 
érdekében a statisztikai számlálómű és az Írószerkezet 
között megfelelő mechanikai összeköttetés létesül.. Ujabb 
olvasó könyvkártyáinak kezelése előtt az írószerkezet 
automatikusan nullára ugrik.^Az összesitőlap lebélyegzé-
se után a darabszám jelzés még egy bélyegzés tartamára 
rendelkezésre áll. Ezt az adatot a lejárat keltének bé-
lyegzésével együtt az olvasó kölcsönzőjegyére is ráüt-
jük. Ez olyan beállítást követel, mely a darabszámjelző 
nullára állását csak az írószerkezet másodszori működé-
se után biztosítja. 

A kölcsönzők számlálását az Írószerkezettel vezé-
relt számlálóval végeztetjük. 

A konstrukciós leírásban vázolt /de itt nem kö-
zölt/ a kapcsolási rajzban sematikusan szemléltetett, 
a műszaki leírásban elgondolt kivitelezésre váró készü-
lék - a szakértői vélemény szerint - eleget tud tenni a 
meghatározott könyvtártechnikai feladatok ellátásának. 

1./ A könyvkártya a könyvek 14 kategóriájának egyi-
ke szerint jelzetelve van. Ez a készülék észlelőmezőjé-
be helyezve lépteti a kategóriájának megfelelő bélyegző 
jelfogót, összesítő bélyegzőjelfogót, kategóriájának 
megfelelő számláló jelfogót és összesítő számlálójelfo-
gót. 



2./ Az összesitő-elemző lapot a készülék bélyegző 
részébe helyezve a bélyegzőgombot megnyomjuk. Az előző-
leg tárolt különböző kategóriája és darabszámú könyvnek 
megfelelő információ alapján be.bélyegzésre kerül: 

a./ a lejárat kelte 
b./ összes elvitt könyvszám 
c./ kategóriánkénti darabszám 
3./ A kölcsönző-lapot /olvasójegy/ ugyancsak a ké-

szülék bélyegző részébe helyezzük, ahol bebélyegzésre ke-
rül : 

ai/ a lejárat kelte 
b»/ összes elvitt könyvszám 
4./ A 2./ és 3«/ pontokban leirt munka elvégzéséhez 

a keletbélyegzőt naponta kell beállítani. A kölcsönző-
kártya lebélyegzésekor a kölcsönző számlálás ia automa-
tikusan megtörténik. 

5./ A számláló jelfogók automatikusan végzik el a 
statisztikai adatok gyűjtését, 

a./ számolják a könyvforgalom kategória szerinti 
megoszlását 

b./ számolják az összes kölcsönzött könyvek számát 
c./ számolják a kölcsönzők számát 
A számláló jelfogók nem nullázhatok,ezért a napi, 

havi, stb.statisztikai adatok különbségi adatokként nyer-
hetők. 

II. A " Regi szt rá torchai .elérhető munkaidő megtaka-
rj tásT'^X'hagyrorgálmu közművelődési könyvtárakban - a 
budapesti kerületi könyvtárakban, a megyei és járási 
könyvtárakban - az olvasószolgálat valódi feladatait hát-
térbe szorítja a kölcsönzéssel járó adminisztráció és a 
kölcsönzött könyvek napi statisztikájának elkészítése. A 
nagy olvasóforgalom következtében igen sok adminisztráci-
ós hiba csúszik be, a statisztikai adatgyűjtés pedig - az 
előírások ellenére - sok szubjektiv tényezőtől fü^g. Ha 
pedig egyes olvasók, vagy olvasói csoportok olvasasáról 
elemző adatokat kívánunk gyűjteni /olvasói személyi la-
pok segítségével/ a legtöbb esetben megoldhatatlan fela-
dat, mert erre nincs a könyvtárakban külön munkaerő. Pe-
dig a megfelelő elemző adatok gyűjtése és a kölcsönzés 
során való rendszeres hasznosítása a céltudatos olvasó-
szolgálati munka alapja, erre lehet felépiteni az egyes 
olvasók, a különböző olvasókate^óriák művelődésének he-
lyes irányítását, a körültekintő szerzeményezést, az ál-
lomány megfelelő kihasználását® 

A kölcsönzési adminisztráció a könyvkártyák egymás-
után készülékbe helyezésével, az elemzőlap és kölcsönző-
kártya egy mozdulattal bélyegzésével mechanikus, begya-
korlott mozdulatok révén, igen gyorsan elvégezhető. A 
kölcsönzés adminisztrációs tennivalóinak elvégzésével 
egyidejűleg a készülék elkészíti 14 statisztikai rovat-
bohtásnak megfelelően a teljes, összesitett elemző sta-
tisztikát. Az eredmény egyszerűen leolvasható. 

1./ A kölcsönzési adminisztráció csökkentésénél mi-



ninálisan 1 porc megtakarítást véve alapul, csak a Szabó 
Ervin Könyvtár kerületi könyvtáraiban évente /másfél mii-
115 kölcsönzést számítva/ 3ooo munkanapot takarítunk meg, 
e ez megfelel lo könyvtaros egész évi munkájának. Forint-
ban kifejezve ez összesen I56.000 Ft. /á® l»3oo:F&./ 

2./ A statisztika:, a havi, negyedéves, éves összesí-
tések átlagban könyvtáranként napi másfél órát vesznek i-
génybe, s altalában két könyvtárost kötnek le. Ez megfe-
lel egy évben 24-25000 munkaórának /ismételten csax a. Sza-
bó Ervin Könyvtár kerületi hálózatát ; ámítjuk/. 3ooo mun-
kanap pedig = lo könyvtáros egy esztendei munkájával. Fo-
rintban I50.000 Ft. 

3./ Számokban és forintösszegben nem is tudjuk kife-
jezni azt, hogy külön munka nélkül minden olvasóról elem-
zőlap készül, amellyel lényegében minden olvasószolgalati 
elemzést megoldhatunk, 

4./ Ha figyelembevesszük, hogy sorozatgyártás esetén 
egy készülék ára kb. 15.000 Ft lenne, lényegében l - l 1/2 
esztendő alatt megtérül a ráfordítás. 

5./ Természetesen figyelembe kell vennünk, hogy a me-
gyei, járási, városi, nagyobb szakszervezeti könyvtárak 
munkájában is ugyanilyen mértékű megtakarítást érhetnénk 
el. B'em is szólván arról, mennyire megkönnyítené ez a köz-
művelődési könyvtárak egységes és biztonságos kölcsönzési 
adminisztrációját és a megbízható statisztikai adatszolgál-
tatást. 

III. A "Regisztrátor'' szerepe az olvasószolgálati mun-
ka miñosegi" szi^onalánaE" megjavításában. A szocialista 
közművelődési könyvtárak legfontosabb jellemzője, hogy sok-
oldalú és aktiv nevelőmunkával segítik a dolgozók széles 
rétegeinek művelődését. Az olvasók, az egyes olvasói cso-
portok igényeinek, érdeklődésének, olvasmányainak figye-
lemmel követése,.állandóan szem előtt tartása nélkül a 
könyvtáros nem tudhat hivatásának maradéktalanul megfelel-
ni® Az olvasószolgálati munka folyamatos végzése közben 
felhalmozódó tapasztalatok birtokában kell lennie. Ismer-
nie kell az egyes olvasókra és olvasói csoportokra jellem-
ző egyedi és tipikus jegyeket® Ehhez pedi^ segédeszközre 
van szüksége, amely összegyűjtve, az olvaso fejlődését tük-
röző időrendben, tényszerű képet tár fel előtte, a ezzel 
alapot nyer a meghatározott olvasók számára megfelelő és 
szükséges könyvek ajánlásához® Objektiv ismereteket kell 
kapnia az olvasókról, amelyet nem befolyásol egyes, könyv-
tárosok alanyi megitélése, az olvasóval foglalkozó könyv-
tárosok változása, a könyvtárosi emlékezetben elmosódott 
emlékek. Objektiv ismeretekre van szüksége, amelyek egye-
nesen kényszeritik az olvasókkal való személyes foglalko-
zásra, az olvasók különböző csoportjainak olvasásával 
kapcsolatos jelenségek rendszeres megfigyelésére, 

A "Regisztrátor" segítségével - minden külön munka 
nélkül - birtokában vagyunk az olvasószolgálati elemzés 
alaptényezőinek. Általában négy alaptényező az, amelynek 
alapján minden lényeges olvasószojgál-ati összefüggést, 
jelenséget tanulmányozni tudunk. 



1./ A kölcsönzött könyvek műfajcsoportonkénti meg-
oszlása, /naponta, havonta, negyedévenként, vagy éveh-
ként/ 

2®/ Az olvasók, vagy egyes olvasórétegek által köl-
csönzött könyvek /műfaji megoszlásban/ 

3»/ Egyes könyvek olvasottsága /könyvek forgási se-
bessége/ 

4»/ Az olvasók kölcsönzési intenzitása /a köles-ön-
zések gyakorisága/. 

Az elmondottakból is következtetni lehet az ujitás 
nagy fontosságára. 

Érdekűnk, hogy minden eszközzel elősegítsük az uji-
tási javaslat sürgős megvalósítását! 

Mikó Zoltán 

PÁLYÁZATUNK SIKERE 

Legutóbbi számunkban az igazgatóság négy pá-
lyázatot hirdetett. A pályázatokra "esőstől" érkeztek be 
az ajánlatok. 

Röplapbibliográfiát akarnak szerkeszteni: Gáti-
né /a risoraiméntoról/, Rozgonyiné /Budavár visszafoglalá-
sáról/, Zoltánná /Az ember tragédiájáról/, Klinda Marika 
/Liszt Ferencről/, Pál Éva /Krizáról/, - csupa nő és egy 
férfi sem!! ! 

"A világirodalom klasszikusai" sorozatban könyv-
bibliográfiát szerkesztenek: Rudas Klára /Majakovszkijról/, 
Mentesné /Kleistről/, és ifj. Krúdy Gyula /a "papáról"/! 
- Itt már véletlenül akadt egy férfi! 

Az irodalmi, politikai és egyéb kiállítások a-
nyagának összeállítására Deák Dénes, a hivatali munka egy-
szerűsítésére Tolnai György /a statisztikai munka egysze-
rűsítése/ nyújtotta be javaslatát. 

Felkérjük a még jelentkezni akaró, "tettre kész" 
kartársainkat, hogy a karácsonyi szünet után okvetlen 
jelentkezzenek Tiszay, Pataki, illetve Tyroler elvtársak-
nál terveikkel és ötleteikkel. 

Minél több jelentkezőt várunk! 
A jutalmazásra szánt összeg még nem merült ki. 



AZ IGAZGATÓSÁGI TANÁCS november 22-iki ülésén 
részletesen megvitattuk "A budapesti közművelődési könyv-
tárak fejlesztesi tervé"-t. A javaslat, amelyet Tyroler 
Gyula intézetvezető h. terjesztett a plénum elé, élénk 
vitát keltett. Minden jelenlévő hozzászólt, egyesek több-
ször is. A tanácsülésen résztvett és felszólalt Gerőfi 
Sándor, a Népművelési Osztály képviselője is. 

SZAKSZERVEZETI HÍREK 

Pótor Lajost a kerületi könyvtáraknak nyújtott 
jelentős segítségért, - amelyről lapunk más helyén 
részletesen irunk - a szakszervezet 2 hetes NDK-beli ju-
talomüdülésre ajánlotta. 

M e g h, i V ó 
December 17-én, szombaton d.u. 1/2 3' órakor könyvtárunkban 

TÉLAPÓ ÜNNEPSÉGET TARTUNK 
Szeretettel várunk Téged 

ajándékkal, játékkal, mozival 

Fővárosi Szabó Érvin Könyvtár 
Szakszervezeti Bizottsága 

248 üdülőnk volt 196o-ban! 14 forintos szakszerve-
zeti beutalást kapott 6o dolgozónk, 6 forintos gyermekü-
dültetésben részesült 7 gyermek. Önköltséges üdülést biz-
tosítottunk 93 dolgozónknak és 88 családtagnak, .hazánk 
legszebb tájain: Pilisszentkereszten, Királyréten, Vise^ 
grádon, Békásmegyeren, Bal atonujhelyen, Szigligeten, Sop-
ronban, Balatonlellén, Révfülöpön, Balatonszéplakon, Mis-
kolc-Tapolcán, Nagymaroson, Mátraszentlászlón, Lillafü-
reden és Siófokon. 

Hogy mennyi munka és segítőkészség van ezekben a 
parádés adatokban, azt csak Szász Károlyne tudná megmon-
dani. Szívből gratulálunk! 



HÍREK A KERÜLETEKBŐL 

A 26. sz. kerületi könyvtár bővítésére a IX. 
ker. Tanács VB. Igazgatási osztálya kiutalta a szomszé-
dos üzlethelyiséget, melyet a kapubejárat választ el a 
könyvtártól. Ezzel a helyiséggel a könyvtár 24 m2 alap-
területtel növekszik. A szükséges átalakítási és tatarö-
zási munkálatok elvégzése után az uj helyiségben nyer 
elhelyezést a gyermekkönyvtár. A felnőtt kölcsönzőhelyi-
ség pedig a jelenlegi gyermekkönyvtár helyiségével bővül, 
a két helyiség közötti válaszfal lebontása után. Az áta-
lakítási és karbantartási munkálatok f.hó 15-én kezdőd-
tek el és előreláthatólag január közepén fejeződnek be. 
Az uj gyermekkönyvtár-helyiség könyvállványai elkészül-
tek, a felnőtt kölcsönző berendezési tárgyainak felújí-
tása és kiegészítése pedig folyamatban van, ami a tata-
rozás! munkálatok befejezéséig elkészül:. 

A 22.sz. könyvtárból. Könyvtárunk két nagy 
könyvtár árnyékában szerényen meghúzódó, u.n» kiskönyv-
tár és mint ilyen, külön gyermekkönyvtárral nem rendel-
kezik. Csupán egyetlen könyvesállvány négy polccal, "If-
júsági könyvtár" felirattal, hirdeti, hogy e könyvtárban 
a fiatalság szám'ra is van„olvasnivaló. Ë mostoha körül-
mények mellett is sok kedvès, fiatal olvasója van könyv-
tárunknak. Gyakori látogatója könyvtárunknak a történel-
met kedvelő ipari tanuló, a vadászkönyvekért rajongó gim-
nazista, a harcos könyvek kiváló ismerője,a nyolcadik ál-
talános osztályos lémet Pista. Molnár Erzsike, a Eohány 
utcai általános iskola tanulója, könyvtárunk régi látoga-
tója,, azüpban nemcsak saját olvasmányaival törődik, hanem 
gondja van arra is, hogy osztálytársnői olvasnak-e. Ol-
vasómozgalmat szervezett osztályában, mert mint mondotta, 
- nem tudja nézni, hogy társnői vagy egyáltalán nem ol-
vasnak, vagy oljan könyvek jutnak kezükbe, melyek nem fi-
atal lányoknak valók. Erzsike 2o uj olvasóval növelte e-
gyébként is népes olvasótáborunkat. 

Örültünk ennek a "spontán" kezdeményezésnek, 
mert ebből azt látjuk, hogy fiataljaink igénylik az ol-
vasást, a jó könyveket és teljes bizalommal fordulnak a 
könyvtárosokhoz. Amennyiben a módszertani osztály össze-
állítja a szabadpolccal rendelkező könyvtárak részére a-
zoknak a könyveknek a címjegyzékét, amelyek vagy nem^he-
lyezhetők el a szabadpolcon,vagy 18 éven alul nem aján-
lottak, e címjegyzék rendkívül hasznos segítséget fog 
adni a könyvtárosoknak, különösen a fiatalsággal való 
foglalkozás terén. 



Á V I I . kerületi 22»számú könyvtár jeleni g a le-
nin körút 32 alatt az I . emeleten mtfköcik, de már nem so-
káig. Kilátás van arra, hogy elköltöznek . 'közöli Kertész 
utca-Wesselényi utca sarkán levő földszinti yiségekbe. 
A jövendő uj könyvtárhelyiség területe ! nem na-
gyobb, de utcai fekvése folytán mindenki open nyöse.bb, 
mind a könyvtár működése, mind az olvafeók szánára. Az át-
épitést-modernizálást a V I I , kerületi T: "é • • - ujt.L.. 
igen sürgősen. Előreláthatólag 1961 nyarán a '2 as könyv-
tár uj helyen kezdheti meg a k ö l c s ö n z é s régi- s még 
több uj olvasója szamára. 

A HÓNAP KÖNYVE 

Leonardo da Vinci; Tudomány és művészet, 
A HeTTkön"¥iadó gondozásában megjelent könyv a r ©-

szánsz egyetemes lángelméjét arról az oldaláról mutatja 
be, amelyet a közönség alig ismer: Leonardo, a művészet-
elmélet ujjáteremtője. 

A reneszánsz óriásának művészetelméleti fejtegeté-
sei, festészeti szabályai, amelyet az utódok <r 'Festészet 
tudománya" c. műben gyűjtöttek össze* nem csupán történe-
tileg érdekesek, hanem nagyrészt ma is érvény Ha Leo-
nardo tudományos fejtegetéseit mellőzzük, hiái lépet 
kapunk festészetelméletéről is, mert ezekben a "leírások-
ban, aforizmákban, az objektiv valóságot ugy fede ;i fel, 
mint a művészet előfeltételéi. Figyelemremelio y, hogy 
a művészet legfontosabb előfeltételeként a terr» le;:: -ttu-
dományokban való elmélyedést emliti meg* A vils ¡6 -
gát tudományosan kutató, művészileg ábrázoló fi ;t izet- 1-
méletetiés gyakorlatot teremtő Leonardo Írásait I do 
László ad bő válogatást és értékes utószót a K szép ké-
pet t rajzot tartalmazó kötetben. 

A könyv minden müvészetszerető ember -as inára érde-
kes és szórakoztató olvasmány. Különösebb elől ereteket 
nem kiván. 

Nem mehetünk el megjegyzés nélkül kulturális fej-
lődésünk bizonyító erejű ténye mellett: ez Helikon ki-
adványok között is feltűnően ízléses és szép könyv 6.7-0 
példányban jelent meg, ebből 1.3oo kötet félbőr kötésben, 
számozva, a könyvgyűjtők na^y örömére. Vajon mennyit vett 
volna fel ebből a kiadványból a Horthy-korszak könyvpiaca? 

Cs. T. 



A BÉKE LEGYŐZI A HÁBORÚT! 

Ezzel a drámai erejű felkiáltással végződik a kommu-
nista és munkáspártok most befejeződött moszkvai tanácsko-
zásán elfogadott, a világ népeihez intézett békekiáltvány. 

Olyan nemzetközi helyzetben ismétli meg a békés egy-
másmellett élés és az uj világháború elkerülhetőségének 
elvét, amikor aggasztó jelek egész sora tünt fel a nemzet-
közi politika e^én, amikor az imperializmus merényletei a 
béke ellen napról-napra megnyilvánulnak. 

A nemzetközi kommunista mozgalom a szocialista tábor 
egész anyagi és erkölcsi erejét veti a háború és béke erő-
inek világméretű, az emberiség létéért, jelenéért és jövő-
jéért folyó harcába, s együttműködésre hiv fel társadalmi 
és pártállásra, nemzetiségre és bőre szinére való tekin-
tet nélkül mindenkit, aki gyűlöli a háborút. Csak minden 
békeszerető ember aktiv és haladéktalan összefogása képes 
ma már megakadályozni egy világkatasztrófát. Bár egy ujabb 
háború az imperializmus teljes vereségét jelentené, a kom-
munisták nem ilyen áron, hanem a két rendszer békés ver-
senyében akarják elérni a győzelmet. 

Az egész békére vágyó emberiség érdekei azonosak a 
kommunisták érdekével, történelmünk fejlődésének ebben a 
szakaszában. Ezért a békenyilatkozat korunk történeté-
nek legfontosabb programmnyilatkozata, mely a háború el-
kerülhetőségének bizonyságával ösztönzi uj harcokra és 
megsokszorozza a béke hiveinek nagy táborát. 

G. É. 

MEGJELENT A KÖNYVTÁRI KÉPES HÍRADÓ - egyelőre 
csak a titkársági folyosó falán, gyékénnyel bevont Íz-
léses táblán. Az első "szám" megörökíti az utókor számá-
ra, emlékezetes műsoros báli estünk szereplőit és jelene-
teit, nyugdíjas könyvtárosaink derűs találkozóját és ké-
peket közöl az újonnan megnyílt 44-es kerületi könyvtár-
ról. 

A tetszéssel fogadott képes K.H. szerzője és 
szerkesztője Marót Miklós. 

A FEJLŐDÉS TÖRTÉNETE c. nagy kiállításunk, ame-
lyet a Fővárosi Állat- és Növénykerttel együtt rendezünk, 
december 28-án nyilik meg központunkban. 
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FIATAL TERMÉSZETJÁRÓIM november 27-én, vasárnap, 
jól sikerült kirándulást tettek a Pil sbe. Tapasztalt tu-
risták vezettek a még "gyermek-baktao&báft" járó társasá-
got. 1/2 7-kor találkoztunk a Margit-hidnal, - Pilis-
szentkeresztig Hévvel, busszal mentünk, s onnan a Három-
patak völgyén át Dobogókőig, majd Dömösig gyalog élveztük 
a későőszi erdők, hegyoldalak, alattunk gomolygo ködök 
panorámáját. 16 Km-t mentünk, sokat ettünk, játszottunk, 
fényképeztünk, A könyvtári levegő helyébe friss, hegyvi-
déki '"ózonnal", avar-aromával töltöttük meg tüdőnket. /Arc-
szin-frissítésnek is jobb, mint a belvárosi kozmetika.../ 

Minden hamvába nem holt fiatalt /és lélekben ifjat/ 
szeretettel várunk legközelebbi turankra! 

Egy résztvevő 

KELLEMES ÜNNEPEKET ÉS BOLDOG UJ ESZTENDŐT 
kívánunk minden olvasónknak! 

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


