




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

Megjelenik havonta . 
V. évfolyam 2.szám. 1961. február 

UJ TERVEK, UJ GONDOK A KERÜLETI KÖNYVTÁRAKBAN 

(II.) 

A kerületi könyvtárak terveiben jól tükröződnek 
a legfőbb feladatok. A második ötéves tervünk teljési-
teséért több könyvtar fokozni igyekszik a műszaki iro-
dalom propagandáját, az olvasók ilyen irányú igényei-
nek fejlesztését, kielégítését. Figyelőszolgálatot biz-
tosítanak a tervek szerint az érdeklődő fiatal olvasók-
nak a természettudományos és műszaki irodalom köréből, 
s az ötéves tervet ismertető előadásokat szerveznek. 
Visszatérően megtaláljuk könyvtárosaink terveiben a mun-
kásolvasók számara személyi lapok vezetését. Ezzel is 
elsősorban a műszaki irodalom olvastatását akarják szor-
galmazni a munkások körében. Eredményre számithat e te-
kintetben az a könyvtáros, ahol a műszaki müvek rendelé-
sébe is be kívánják vonni a: munkásolvasókat. 

Több éve gondot jelent kerületi könyvtárainknak, 
miként nyújthatnának segítséget az arra rászoruló üzemi 
könyvtáraknak, e hogyan gyümölcsöztethetnék a kapcsola-
tot a maguk számára. Az idén is szerepelnek a tervek-
ben: A kerület üzemi könyvtárosaival közösen egyik 
könyvtárban például klubdélutánt rendeznek, máshol a 
módszertani leveleket akarják átadni, s van olyan is, 
ahol műszaki könyvkiállítás szervezésében, vagy a Jó-
zsef Attila olvasómozgalomban kivánnak segítséget nyúj-
tani. Nem szerepel a tervekben, de gondolni kell rá, 
hogy az üzemi könyvtárakban a fő feladat a szocialista 
brigádokkal való magasszínvonalú foglalkozás. 

A SzKP XXII. Kongresszusa alkalmából a szovjet 



irodalom népszerüsitését általában sokoldalú faladat-
ként tűzték déliül. Tervesnek kiállítást a SzKP történe-
téről, a szovjet-magyar barátság történetérői, kép- és 
könyvkiállítást a Szovjetunióról. A SzKP történetével 
kapcsolatos müvek ajanlását kiemelt munkaként emiitik, 
a már ismert figyelőkártyás módszerrel. "Mit olvassunk 
a Szovjetunióról?" cimmel térképen jelzik majd az iro-
dalmi kulturális vonatkozasokat s ennek megfelelő köny-
veket is kiállítanak. 

Minden tervben felsorolják a KISz-korosztályuak 
foglalkoztatásának különböző módszereit. A József Atti-
la olvasómozgalom propagandája? ankétok, előadások, fej-
törők, kiállítások, tudományos szórakoztató estek ter-
ve, "mind-mind megtalálható. Az ifjúmunkások, ipari ta-
nulók személyi lapjai jó mérőeszközei lesznek a munká-
nak és segitői is a tervező könyvtárosoknak. 

Többször, de nem elégszer szerepel a tervekben a 
politechnikai képzés támogatásának gondolata is. Ehhez 
központi segi séget tudunk majd adni, ha az OMK kiadá-
sában az e célra megjelenő bibliográfiát minden könyv-
tárunknak beszerezzük. Az egyik könyvtár a körzetében 
lévő középiskolákkal is szoros kapcsolatot kiván tarta-
ni és sajátos politechnikai képzésükhöz szükséges iro-
dalmat a fietaloknak biztosítani. Ezt több könyvtárunk 
is tervezhette volna. Az iskolákkal való kapcsolat et-
től függetlenül eokezinüen szerepel a tervekben. Az 
1959-ben megjelentetett e tárgykörű módszertani leve-
lünk a tervek tanúsága szerint korántsem volt felesle-
ges. 

A szóbeli és Írásbeli könyvpropaganda legkülönbö-
zőbb terveit olvashatjuk. A csoportos foglalkozások, 
irő-olvasó találkozók tervezésénél érezhető már a decem-
beri módszertani vita hatása - s a megjelenő módszerta-
ni levél további segítséget nyújt máj$. Több helyen -
de még nem mindenütt => tervbe vették könyvtári bizott-
ság, baráti-, művelődési kör szervezését, vagy a már 
meglévő csoportokkal történő foglalkozást. Viszont egy-
két könyvtár kivételével a tervekben nem szerepel olva-
sóértekezlél» Az olvasókkal való kapcsolat elmélyítésé-
nek ezt a jól bevált módszerét minden könyvtar figyel-
mébe ajánljuk, 

A gyermekfoglalkozások szines tervét találjuk a 
legtöbb munkatervben. Diavetítés hanglemezzel, gyermek-
aktivek foglalkoztatása, különböző fejtörők, játékok 
szervezés -, faliújsászerkesztés, szavalóverseny, vagy 
például előadássorozat "Ismerd meg fővárosunkat" cim-
mel. A gyermekekkel az egyéni foglalkozás színvonalát 
is emelni akarják. (Ebben a tervek következetesebbek 
lehetnének!) Így kerül a tervbe a gyermek-mozgalmiköny-
vek, a természettudományos könyvek figyelése a gyermek-
könyvtárban is. 

A külső kerületekben, ahol parasztlakosság is él, 
könyvtáraink általában a tsz-parasztok könyvtárba szer-
vezését és a velük való foglalkozást tűzték célul. A 
szakirodalom sokirányú feltárásán kivül kérdezz-fele-
lek est keretében szakkönyvismertetést terveznek, más-



hol a tsz-ben uJ állomás létesítését, előadások szerve-
zéaét kívánják megvalósítani. Különösen eredményesek le-
hetnek a kulturot^honokkal, gazdakörökkel és a tsz veze-
tőségekkel közös rendezvények. . 

Örvendetes, hogy a KISz-en, az iskolákon, az üzeme-
ken tsz-eken kivül más tömegszervezeti kapcsolatok erő-
sítésére is gondolnak. Az egyik kerületi nőtanács példá-
ul a könyvtárakkal közösen méri a kerület asszonyainak 
olvasói.Igényét, olvasottságát, máshol a könyvtár kezde-
ményez, s a háztartásbeli nők olvasásáról készül tanul-
mányt Írni. Ezl is fel lehetne használni a kerületi nő-
tanáds segítségének igénybevételére. 

Úgyszólván mindegyik szabadpolcos könyvtár kísér-
leteket tervez az állomány feltárására és az olvasókkal 
való foglalkozás uJ formáinak kialakítására. Könyvismer-
tetés magnetofonról kölcsönzés közben - megkönnyítheti 
a szabadpolcos könyvtárak könyvajánlását. "Miről szól 
a könyv" cimü különpolcon, könyvismertetésekkel ellá-
tott könyvek elhelyezése is segith&t az olvasónak anél-
kül, hogy közvetlenül a könyvtároshoz kellene fordulnia. 

A feldolgozómunka keretében sorrakerülő állomány-
ellenőrzést s ennek alapos előkészítését tervezik. A 
munkát majd igen megkönnyíti a leltárlapok Jelzeteinek, 
leltári számainak Javítása. Okosan tettek azok a könyv-
tárvezetők, akik ezt is megtervezték. A tervek azt a 
tőrekvest is tükrözik, hogy a katalógusokat a haszná-
latra minél alkalmasabbakká tegyék. Több könyvtár tema-
tíkus katalógusokat , és címkatalógust szándékozik készi-
téni, annotált katalógusok illesztése is visszatérő 
térvfeladat, -a Kollektor annotációinak felhasználasaval. 
UJ feladat a gyermekkönyvtárak katalógusainak tovább-
fejlesztése, melynek alapjait 196o-ban központilag biz-
tosítottuk. Minden könyvtárban lehetővé kell tenni, 
hogy a gyermekkönyvtár. minden más munkája mellett a 
katalógus naprakész állapotát is biztosítsa. 

A tervekben visszatérően olvashatjuk a legkülön-
bözőbb témájú tanulmányok, eieptöőjelentések készítését. 
Egy év alatt az efajta munka ugylatszik polgárjogot 
nyert a könyvtárosok köreben. 

A tervezett munkaértekezletek igen helyesen, gyaki 
ran vannak összefüggésben a készitendo tanulmánnyal. 
Használ ez a tanulmányt készitő kollégának és az egész 
kollektiva munkájának is.Néhány könyvtárban - sajnos 
nem mindegyikben - rendszeresen havonta terveznek évek 
tapasztalata alapján munkaértekezleteket. Különösen a 
nagyobb könyvtárakban van ennek Jelentősége, de a há-
rom-négytagu kollektívának is sokat segíthet egy-egy, 
a munkát érdemben vizsgáló, bátorszellemü munkamegbe-
szélés. Azokban a kerületekben, ahol több könyvtár mű-
ködik, helyes volna, - egy-két helyen tervezik is -
közös munkaértekezlet szervezése. Ha erre a népművelé-
si osztály képviselőjét is meghívják, a kerület egész 
könyvtári életének fellendítésére tudnak Javaslatot 
tenni. 

UJ tervek, uJ gondok? Amint a felsorolásból kide-
rül, a kerületi könyvtárak terveire, gondjaira nem az a 



les-jellemzőbb, hogy ujak, hanem,hogy az előttünk álló 
1 gfontosabb feladatokat tartalmazzák, ós annyiban je-
lentenek ujat, hory az eddigi tapasztalatok álapján 
többen, uj módon igyekeznek e feladatok szolgálataba 
állitani a könyvtárat. S a gondok? Vannak ujak is, a 
növekedés okozta gondok, az önmagunkkal szemben felál-
lított magasabb követelmények okozta gondok, de bizony 
vannak még a kerületi könyvtárakban regi gondok is. 
Régi és uj gondokat kell megoldanunk, régi és uj^terve-
ket kell megvalósítanunk ebben az évben közös erővel. 
Erőt, egészség X, jó szándékot és kölcsönös bizalmat 
kívánunk hozzá. 

D.P. 

SZERÉNY KÖSZÖNTŐ 

Nem irunk külön vezető-cikket ebben az évben a 
Nőnapra. Nem kerek évforduló az idén ez az ünnep. Csu-
pán, mint egy hóvirág-, vagy ibolyacsokrot helyezzük 
e pár sort munkatársnőink asztalara. A dolgozó ember 
művelődéséért, felemelkedéséért végzett közös hlvatá-
sunk köt össze bennünket könyvtárunkban. Köszöntünk hát 
minden édesanyát, asszonyt, leányt - élettársainkat, 
segítőtársainkat, akik egy életen át velünk, mellettünk 
állnak: dolgoznak, gyermeket nevelnek, szebbé-derüsebbe 
teszik munkahelyünket, otthonainkat és mindvégig olyan 
«lélekkel" töltik be életünket, mint amilyen illattal, 
a most asztalukra tett első tavaszi virágok. 

oooooo 



FÉLÉVI VIZSGÁK 
A KÖZÉPFOKÚ KÖNYVTÁROSKÉPZŐ TANFOLYAMON 

Nagy igyekezettel és izgalommal készültek könyv- , 
táróstanulóink és levelező hallgatóink a második évfo-
lyam félévi vizi gaîra. írásbelit tettek könyvismeret-
ből /földrajz, - rténelem/, szóbeli vizsga volt törté-
nelmi materializmusból es könyvtártanból, beszamolot^ 
tartottak i ogen nyelv ismere éből es magyar könyv- és 
könyvtártörténetből. 

Az eredmények minden tantárgynál várakozásonfelü-
li jónak bizonyultak. Az osztályozott tantárgyak össz-
vizsgaátlaga a levelező tanfolyamon és a nappali tago-
zatos tanulóknál egyaránt 4.6, azaz jeles. 

Az egyes tantárgyak átlaga a levelező hallgatók-
nál â következőképpen alakult: történelmi materializ-
mus 4.6 jeles, könyvismeret 4.6 jeles, könyvtártan 4.5 
jó, 9 hallgató vizsgázott kitűnően, 8 jelesen, 11 jó, 
1 közepes átlaggal. 

Évközbeni egyenletes tanulmányi munkájuk, szor-
galmuk és jó házifeladataik alapján a vizsgán az anyag 
teljes ismeretéről tettek bizonyságot és a legszebb, 
legtartalmasabb teljesítményt nyújtották: Takacs Jó-
zeefné, Lukács Györgyné, Farkas Jánosné, Császár An-
tálné, Kővári Jozsefné, Meiszner Tamásné, Muzslay Lász-
1óné. Örvendetes fejlődést mutattak konferenciákon va-
ló szereplésükkel, Írásbeli feladataikkal és jó vizs-
gafeleleteikkel Gaál Zsuzsa, Kemenes Tiborné, Reisler 
Ilona, Tamás Éva, Lambert Erzsébet, Hoványi Jánosné, 
Kuti Veronika. Képességeik alapján többet vártunk és 
várunk még a tanfolyam utolsó vizsgáin Pármai Évától, 
Pusztaszeri Antóniától és a "tanfolyamon képviselt 
férfinemtől": Oláh Attilától, Márffy Istvántól és Ma-
ruszki Józseftől. 

Megemlékezünk meg arról, hogy könyvtarostanuló-
ink é félév során mind a munkában, mind a tanulásban 
derekasan helytálltak. Valamennyiük gyakorlati jegye 
jeles, és méltóak-maradtak a Szabó Ervin Könyvtár ha-
gyományaihoz, szocialista célkitűzéseihez azzal is, 
hogy történelmi materializmusból egyöntetűen jelesen 
vizsgáztak. Külön kiemeljük Marth Hildegardot, aki 
változatlanul tartja a kitűnő vizsgaátlagot. 

Az utolso félév, megtetézve a képesitővizsgák 
anyagával, még komoly erőfeszítést követel hallgató-
inktól, mégis reméljük, hogy ezt a szinvonalat tarta-
ni tudjuk. 

Kondor Miklósné 

. o . 



EGY "KÉNYES" KÉRDÉSRŐL 
Diafii a könyvtárakban 

Könyvtárunkban 1958-óta kölcsönzimk filmet, ami 
elég nagy népszerűségnek örvend. Kulturális nevelőha-
tásuk, müveiX ej lesztő jelentőségük tagadhatatlan. 
Szinte félő, hogy ez a népszerűség a olvasás rovásá-
ra megy. 8 : gyerek szívesebben nézi a tömör, egészen 
lerövidített filmet, / éidául Toldi, Robinson/ mintsem 
a könyvét olvasná, ami a filmhez képest nagyon hosszú, 
és nem olyan szemleltető. 

Persz , nem ez a legnagyobb probléma a filmek-
kel, h nem az, hogy csaknem két embert von el a könyv-
tári munkától, A mölcsönzése, vasárlasa, feldolgozása 
nagyon sok időt -az igénybe. Igaz, ogy a központtól 
kapunk katal guslapokat, és minden filmhez egy leltár-
lapot, tekintet n 1 űl arra, hogy hány példány van egy-
egy filmből, vagyis nyolc egyforma filmhez egy leltár-
lapot kapunk, a többit nekünk kell elkészitenünk. Eh-
hez járul még az egyedi- és a csoportosleltárkönyv ve-
zetesd, selejtezés, stb. 

Kölcsönzése sokkal lassabban megy, mint a könyv-
kölcsönzés, mert minden egyes filmet visszavételnél 
nekünk, a kiadásnál a kölcsönzőnek kell végignéznie, 
nem rongált-e. Nagyon gyakoriak a viták a rongálások 
miatt. Mivel a film ára soha meg nem térül, ráfizetést 
jelent, még akkor is, ha a látszólagos nagy bevételnél 
gyakran vásárolhatunk filmeket. Ezt lemértük, ugy, hogy 
megfigyeltük egy-egy fi kölcsönzésének számát, ami a 
legjobb esetben is lo alkalom, pénzben lo forint, két-
szer egy-egy, esetleg két-két forint kártérítéssel, 
összesen 12-14 forint. A film ára 18-22 forint. Ez el-
sősorban a nagyon keresett mesefilmekre vonatkozik, 
mert az ismeretterjesztőket, mégha a mesét korlátozva 
adjuk is, nem nagyon viszik. 

196o december 31-ig az amúgy is szük felnőtt 
könyvtárba - kölcsönöztük a diát is. Itt nagyon nehéz 
vol: s munka, különösen a téli hónapokban, amikor mind-
két hel„ általában csúcsforgalom" van. Ez a tartha-
tatlan helyzet késztete fc bennünket arra, hogy áttegyük 
a diát a gyermekkönyvtárba. Persze, itt sem jobb a hely-
zet, mert amig a felnőtt kölcsönzőbe kettő, esetenként 
pedig három könyvtáros kölcsönözte a diát, a gyermek-
könyvtárba bizony ritkábban nézünk be a könyvtár forgal-
ma miatt. (Őszintén i Ivá "megehetik' egymást a kölcsön-
zők, esetleg a könyvtárost,ha sokan vannak, mert a kul-
turszomj már odáig io hevítette kölcsönzőinket, hogy, 
összeverekedtek egy-egy jó filmért.) 

A dia adminisz- re riója nagyon nehézkes volt az el-
múlt években, Azt reméltük, hogy a nyugtakö.nyv helyett 
alkalmazott bélyegek megkói vlhlk. nrinkankat. Sajnos,nem 



ez történt. Minden elismerésünk azoké, akik ezt megpró-
bálni igyekeztek, bizonyára nem rajtuk múlott, hogy nem 
sikerült. Most az egy nyugta helyett három felé irjuk a 
bevételt. A beiratkozási naplóba a mindénkori tagdijat, 
a nyugtakönyvbe a kártérítést és a késedelmi dijat és u-
táljára, de nem utolsó sorban, a bélyegeket kell bera-
gasztani a kölcsönzőjegybe a könyvtárosnak. A kölcsönző-

füzetek hamar megtelnek, ujat kell irni helyettük. Es 
ezután az esti pénztárnapló vezetése, ahol mindezt öszJ-
szesíti a könyvtáros, mint kettős- és anyagkönyvelő. -
Szegény ! 

A diafilm hasznpos és jó dolog, de véleményem sze-
rint terjesztése nem a mi feladatunk lehne. Erre a cél-
ra legmegfelelőbek lennének a diát árusitó boltok, ahol 
munkaerők szépszámmal vannak a tagas, és jólfelszerelt 
helyiségemben. Ha ez megvalósítható lenne, könyvtárunk 
megszabadulna egy igén nagy tehertételtől. 

Ezz nem a diafilm jelentőseget akarom vitatni, 
csupán azt jegyzem meg, hogy mindez az olvasószolgálat 
rovására megy, ami ellen könyvtárosi lelkiismeretünk la-

Kérem a többi diafilm-kölcsönzésre kötelezett könyv-
tár munkatársait, hogy a diafilmmel kapcsolatos vélemé-
nyüket a Könyvtári Híradóban közöljék. 

Váradi Lajosné 
9-ee könyvtár 

.o.o.o.o. 

VÁNDORKIÁLLÍTÁSAINK közül január hónapban a 
"Mai Moszkva" a Csépéi Vas és Fémmüvekberi; "Lenin a kép-
zőművészetben" a 6-os könyvtárban; "Tîzendtéves a DÍVSZ" 
a Orvosi Műszer-Kereskedelmi Vállalatnál; "Moszkvai 
Puskin Muzeum remekei" a 19-es könyvtárban;"Budapest 
szocialista fejlődése" a Zalka Máté iskoláján; "A vi-
lágpolitika görbetükörben" a IX.kerületi Művelődési 
Házi i"A XIX. század orosz festészete" a Vörösmarty^ 
moziban; "A francia impresszionisták" a Radnóti gimná-
ziumi an; "A fejlődés története" a Fővárosi Tanacsnal; 
"A világ grafikusai a békéért" pedig a Bagl Ilona kul-
turotthonban vannak kiallitva. 

X 

A Papokban értesültünk róla, hogy a Hazafias 
Népfront XIII.kerületi elnöksége és a XIII.kerületi Ta-
nács V.B. Népművelési Osztálya Az élővilág fejlődese el-
mén - a központban is bemutatott anyagunkból - február 
6-19-ig a József Attila Kultúrházban (XIII.József Atti-
la tér 4.), február 2o-26-ig a Dej Hajógyár műszaki klub-
jában (XIII.Váci ut 2o2), február 27-től március 5-ig a 
Berzsenvi gimnáziumban (XIII.Huba utca 7.). március 6-
12-ig a" KÖZÉRT Kultúrtermében (XlII.Mauthner S.u.26/ és 
már-i 13-19-ig a Kossuth filmszínházban (XIII.Vaci ut 
14) rendez kiállítást. 



LÁTOGATÁS A MISKOLCI II.RÁKÓCZI FERENC MEGYEI KÖNYVTÁRBAN 

A miskolci megyel könyvtár munkatársai által össze-
állított "Útmutatóból" - amit minden beiratkozó olvasó 
kézhez kap -, ezt tud uk meg a könyvtár szervezetéről: 

"A II,Rákóczi Ferenc Könyvtar állami közművelődési 
könyvtár. Az intézmény tudományos tájkönyvtári felada-
tot lát el Északmagyarország területén. A Borsod - Aba-
uj - Zemplén megyében működő v'rosi, járási és községi 
könyvtárak szakmai felügyeleti szerve es mo :zertani se-
gítője, A megyeszékhely olvasóinak i á ása erdekében 
kölcsönzési tevékenysége folytat és nyil\an s olvasó-
termi szolgálatot tart fenn. IJ yancsak Miskolc területén 
a városi tanács anyagi hozzájárulásával a varos kerüle-
teiben Önálló fiókkönyvtárakat és letéti kölcsönzőhelye-
két működtet." 

A város legforgalmasabb főútvonalából nyiló csen-
des kis téren emelkedik az egyemeletes épület, mely 1952 
óta otthont ad a könyvtárnak. A földszinten van a fel-
nőtt kölcsönző, valamintag ermekolvasók kölcsönzője 
és ölvasóterme. Az emeleten találjuk az olvasótermet, 
valamint a munkaszobákat, melyek - ha lehet - még zsú-
foltabbak mint nálunk, A raktarat 1959-ben komoly költ-
séggel vasállványokkal rendezték be és az eredetileg kö-
rülbelül 37o sm. magas helyiségeket két em letre osztot-
ták. Ezzel a raktári hely problémáját hosszú időre sike-
rült megoldaniok. Kár, hogy a rendkívül alacsonnyá vált 
mennyezet és a meredek vaslépcső a munkát bizony megne-
hezíti. Könyvkötő műhely is működik, az épület alagso-
rában. 

A könyvállomány 61.363 kötet. Ebből társadalomtu-
dományi, politikai irodalom 9.887, műszaki irodalom 
7.003, természettudomár; os könyvek szama 3.0I8, szépi-
rodalom 24.178. A gyermekreszleg 5.087 kötettel rendel-
kezik, A könyvtár gyarapítás'nal s era előtt tartják'a 
tájkönyvtári jellegből adódó feladatokat, valamint a kü-
löngyüjtöményként szereplő szinmütár gyarapita at. A di-
aállomany 3 . 0 0 6 filmt keres. 

A kölcsönzés felnőttek részére szombat kivételé-
vel minden hétköznap délelőtt lo órától este 7 óráig 
tart.(A gyermekeknek lo-től este 6 óráig,) Az itt dol-
gozó könyvtárosok nagy forgalmat bonyolítanak le szük, 
elégtelen helyiségben.Igyekeznek az olvasást irányítani. 
Minden beiratkozó olvasó a könyvtár használatához eli-
gazító utmutatót kap, ezenkívül a könyvtáros odavezeti 
olvasóit a katalógushoz, megmagyarázza annak használa-
tát és általában megismerteti őket a könyvtárral.A köl-
csönzőben egyik asztalon három képesalbumot találtunk, 
amiket (ugyanolyan módon, mint nálunk is szokásos) a 
könyvtárosok szines könyvboritélapókból, a sajtóban meg-
jelent ismertetésekből állítottak össze. (Az olvasók ha-
sonló szeretettel forgatják ezeket az albumokat, mint a 
pestiek.) Találtunk az asztalon vagy tiz tematikus cim-



jegyzéket is, egyenként 50-60 cim felsorolásával. A 
külső táblán olvaahato a téma: "Szerelem, család. há-
zasság", "Nevessünk', 'Kalandos utazások", "Tenneszet-
¿udomany népszerű formában', "Versek", stb. (Ezt az 
egyszerűsített ¿matikue ajánlási formát kipróbálhat-
nánk mi is.; Mindenki olvasófuzetbe Jegyzi be a kivánt 
konyvcímeket, ê ez a kata ógus használatot elősegíti. 

A varos olvasóinak ellátását a megyei könyvtáron 
kívűl négy fiókkönyvtár szolgaija. (Ezenkívül a szak-
szervezeti könyvtárak. ) Ez a négy könyvtár egy alakuló 
városi hálózatnak a magja. Az elmúlt esztendőben a könyv-
tár 5.923 olva.ó réazere 155.71 kötetet kölcsönzött. 
Gyermekolveinak száma 2.329, s 196o-ban 77o72 kötet 
volt a gyermekkönyvek forgalma. 

Az olvasóterem az épület egyik legtágasabb, leg-
szebb helyisége, 50 férőhellyel. Négyszáznyolcvan fo-
lyóirat es napilap áll rendszeres n az olvasók Rendel-
kezésére. Itt van a kézikönyvtár, itt folyik a tajekoz-
tato munka. A tájékoztatás, valamint a tájkönyvtári 
feladató . ellátása érdekében I4 folyóiratot figyelnék. 
Az olvasóteremben fél év alatt 4.4oo látogato fordult 
meg, 
A könyvtár olvasóinak, (ill. a könyvtárosoknak a 
következő katalogusok allnak rendelkezésére: Betűrendes 
katalógus, Szakkatalógus, Bibliográfiái katalógus (köny-
vészeti szakmunkákról), Tájjellegű katalógus (a megyére 
es Mis kolera vonatkozó kiadványokról), Nyomdász ti ka-
talógus (a megyében, vagy Miskolcon nyomott könyvekről). 
Tájcikk-katalógus (1956-től a megyére, 1959-től Észak-
Magyarországra vonatkozo fontosabb cikkek), Folyóirat-
cikk -katalógus (1956 évtől, szakrendben), Időszakos 
nyomtatványok katalógusa, Központi folyóirat-katalógus 
(a megye es Miskolc területén lévő könyvtárak, intézmé-
nyek, üzemek, stb. anyagát tárja fel betűrendben), A 
szinmütár anyagának katalógusa, A gyermekkönyvtár kata-
lógusa (korcsoportok szerint, betű- és szakrendben), 
Diafilmek szakkatalógusa, Betűrendes és szakrendes szol-
gálati katalógusok, Sorozati katalógus. 

Mindezek a katalógusok négy helyen találhatók: az 
olvasóteremben, a kölcsönzőben, a gyermekolvasóban, il-
letve a feldolgozó csoportnál. 

A gyermekrészlegben a könyvek szabadpolcon vannak 
elhelyezve, három korcsoportnak, s azon belül témák sze-
rinti felállításban. Forgalmuk napi I00-I50 kölcsönzés. 
Érdekes látvány az ott folyó klubszeru élet, - a gyer-
mekek a terem közepén kis asztalkák mellett olvasnak, 
társasjatékokat Játszanak, amiket szintén a könyvtár-
ban lehet kölcsönözni. Magas a diakölcsönzések száma: 
ennek adminisztrációja egyszerűbb, mint nálunk. Érde-
mes lenne módszerét átvenni. 

A miskolci megyei könyvtárnak 42 dolgozója van. 
1952-ben nyolcan voltak. Módszertani munkát vegeznek 
hárman, olvasószolgálatban dolg zik nyolc, két gyermek-
könyvtáros van, a feldolgozoraunkát négyen végzik, a 
pénzügyi-gazdasági munkaterületen hárman dolgoznak. 
(Ezenkívül tiz u.n. részfoglalkozású segit a munkában. 
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Egy ilyen négyórás segítséggel találkoztunk a gyermek-
könyvtárban, egy pedig a dia-kölcsönzést végezte.) 
Könyvkötőmühelyük öt szakmunkást foglalkoztat. 

Rövid vo t a rende kezésünkre álló idő. Ez a lá-
togatás egy folyamatos a a ztalatcsere kezdetét jelen-
ti csak. Úgy tudjuk, hogy a miskolci megyei könyvtár 
egy munkatársa hamarosan és hosszabb időre látogat hoz-
zánk, s akkor minden bizonnyal módunkban lesz többet 
megtudni sokrétű, érdekes tevékenységükről. 

T.Gy. .o.o.o.o.o.o. 

ESEMENYNAPTAR 

Március 2. Rosa Luxemburg születésének 9o. évfordu-
lója. 

" 8. Nemzetközi Nőnap. 
" 9. Száz éve mutatták be Erkel s Bánk Bán ci-

mü operaját. 
" lo. Tarasz Sevssenko ukrán költő halálának 

loo» évfordulója. 
15. Az 1848-as pesti márciusi forradalom év-

fordulója*. 
" 15. A Kossuth-díjak kiosztása. 
" 18. A Párizsi Kommün győzelmének 9o. évfor-

dulója. 
" 21. A Magyar Tanacsköztársaság kikiáltásának 

42. évfordulója. 
" 23. Nyolcvan éve született Roger Martin du 

Gard, Nobel-dijas francia iró. 
" 25. Bartók Béla születésének 8o. évforduló-

ja. 
" 27. Kilencven éve született Heinrich Mann 

német iró. 

. X . 



NÉHÁNY GONDOLAT A "PROBLEMATIKUS MÜVEK" VITÁJÁRÓL 

Könyvtárosi munkánk közben használunk néhány ö-
lyan meghatározást, melynek számunkra különleges la-— 
lentneége yanj valami szUkeógszülte tolvajnyelv az.hi-
sdjtt mínaig sietünk, rövid az időnk, sok a megbeszél-
nivalónk és tudjuk, hogy kollégáink egy szóból is Ugyan-
úgy megértenek bennünket, mintha sok, kioirkalmazott 
mondattal részleteznénk véleményünket. Igv például hn 
valaki közülünk egy uj könyv" iiStltése^öIbÍn kilj ti 

"Problematikus" - a gondolatok egész sorát 
idézi fel vele. "Problemátikus mü", ez számunkra any-
nyit jelent, mint: "könyv, amelyr 1 udjuk, hogy van 
irodalmi ertéke, de mon anivalója zava ós, tiluea leg-
többször homályos, nem minden in adh ' k 0 a egyfor-
mán nyugodt leiekkel, lesznek olvasók, akiknek gondo-
latvilágát megzavarja, sőt néha még az s felmerül ben-
nünk, hogy nem könyvtárba való és kiad ónak hasznossá-
gát is ̂ vitathatónak tartjuk..." 

Általában ezt értjük a problematikus mü fogalmán -
es még sok mindent. Sok-sok kérdés gyúlt össze az elmúlt 
evek folyaman es esekre'a kérdésekre akartunk választ 
kapni az illetekes könyvkiadók munkatársaitól. 

Sikerült-e minden kérdésre megnyugtató választ 
kapni? - A téma lényegéből következik, hogy nem. A mü-
vek nem lettek kévéssé problematikusak attól, hogy lek-
toruk elmondta róluk, milyen szempont alapján határoz-
ta el a kiadó megjelentetésükat, miben Iáija értéküket 
és rogyatékossagaikát4 A prob émák maradtak 1 de megér-
tésükhöz, helye ajánlásukhoz feltétlenül segitséSet 
adott a kiadókkal való találkoz's. 

Már 19 o-ban, Magvető munkatársaival folytatott 
vita után elgond lkoztam azon, miért era ikerült job-
ban megertetnünk magunkat, miért maradt b nrr.nk hiáry-
erzet, miért érzem ugy, mintha a kiadók gy kicsit -
ugy a lelkük legmélyén - lenéznének bennünket, maradi 
népsegnek tartanának, akik nem ék k a modern, maga-
sabb színvonalú irodalmat, akik minden irotol'a "pozi-
tív hőst", az "Egri csflla^ok"-fel romantikat kérik 
számon. - Ez utóbbi kitétel egyébként 1 is hangzott 
az Európa Könyvkiadó munkatársaival folytatott vita so-
rán, mely részint jobban, részint gyengebben sLkerült, 
mint az uj magyar irodalom megbeszélése. 

Az Európa Könyvkiadó munkatár ai szinvonalassa 
es ertekesse tették a vitát azzal, hogy szép számmal 
jelentek meg; megbecsülésüket fqjezték ki ezzel-az ol-
vasok és könyvtarosok iránt: e azzal is, hogy alapo-
san, nivosan és hata zottan védték a maguk igazát, 
magyarázták egy-egy mü megjelentetesének szempontjait. 
Mégis elismertek azt - és ez a mi véleményünket erősi-
ti -, hogy nem minden mü való közkönyvtárba, nem minden 



mfllj adható sok olvasó kezébe és eszerint vannak irodai-
mii alkotások, melyeket a kiadó kifejezetten csak egy 
szűk réteg számára jelentet meg. A vita hibája volt; azon-
ban, hogy a könyvtárosok közül csak kevesen és rlgebben 
olvasták a kijelölt müveket és ugy tűnt, mintha hozzá-
szólásaik színvonala messze elmaradt -olna a kiadó mun-
katársainak válaszai mögött. Könnyű lenne e felett az-
zal napirendre térni, hogy a kiadók lektorai magasab-
ban képzett irodalmárok, olyan krití kik az iro-
dalom egy-egy szűk területére specializálva magukat, 
abban a témaban, amiben nyilatkoznsazs szaktekintélynek 
számítanak, mig mi, konyvtarosok, nap. adiaínisztrációs 
és egyéb munkák mellett az egész magyar- ée világiro-
dalomnak sáfárai vagyunk. Ezt ie lehetne londani^és 
részben igaz is lenne\ de csak részben! : .nd a két ta-
nulság, Így,ahogyan azt idáig, első pillantásra levon-
tukt hogy bizonyos müveket a kiadó csak ki£ éldányszam-
ban, szűk rétegre korlátozva jelent- t meg, g hogy a 
könyvtárosok hozzászólásai"természetszerűleg" alacsonyabb 
színvonalúak, mint a lektoroké, mind a két tanulság,Így, 
Hyen értelemben hamis ©gy kissé. 

Nézzük először az első, a fontosabb tanulságot, 
mély hivatva van arra, hogy a problematikus müvek olyan 
csoportját, melyekre nézve már más nemtoeg nincsen; ma-
gyarázzon! a "szűk réteg' kérdését. Hol van ma, Magyar-
országon az a szűk réteg, melynek számára a könyvkiadó 
könyveket megjelentet? Irodalmárok, lektorok, irók Ír-
nak könyveket önmaguknak? Tudom, hogy vannak ma élő i-
rók is, akik azt vallják, hogy az irodalom kevés hozzá-
értő ember ügye, s a "profán tömeg" véleménye nem mél-
tó arra, hogy'igazi iro" figyelembe vegye. Tudom, hogy 
van ilyen, de azt is tudom, hogy még az az író sem 
merné véleményét hangosan elmondani, s hogy még az i-
lyen nézetet hangoztató irók is - titokban - az olva-
sók megértésére, szeretetér- vágynák. Es ha egész kul-
túrpolitikánk nem ert egyet eszel a nézettel, akkor va-
lami baj van azzal a magyarázatta", hegy egy-egy szép-
irodalmi mű "csak szűk réteg"számára jelent meg a 
könyvesboltok százainak kirakata ; ba- , tor különböz-
nének hát a könyvkiadás és könyvtarpolitika -szempontjai, 
hogy egyes, ma, 1961-ben megjelentetet müvekkel szem-
ben nincs más megoldás, mint kiiktatni a könyvtárak ál-
lományából? Olyan kérdés ez, melyre azt hiszem, még 
sokszor vissza kell térnünk a kiadókkal való beszélge-
tések folyamán. 

És most a másik, nem ilyen lényegen, de kicsit 
fájó kérdés: Valóban annyira laikusok lennénk mi az iro-
dalomkritika terén? Valóban nem tudnánk véleményünket 
olyan színvonalon előadni, mint a lektorok kritiku-
sok? Tudnánk, vagy legalábbis valamikor tudtuk. Azután 
leszoktunk róla,"mert az élet, a könyvtári munka minden-
napjai mást követeltek tőlünk. Megtanultuk azt, amit 
nagy Íróink is vallottak, hogy amit el lehrt mondani 
egyszerűen, azt ne cirkalmazzuk. Amit el lehet mondani 
ugy, hogy a moziban cukrot áruló "kereskedelmi alkalma-
zott" is értse, azt mondjuk el ugy. Nem baj, ha közben 



- 13 -

egy egyetemi tanár ie hallgatja - mert mindkettő érte: i 
fogja. Soha nem fogom elfelejteni azt a rémült tekinte-
tet, amellyel egy oroksári olvasó visszaadta nek^m ked-
ves könyvemet, nök Gyula "Zöldköve gyürü"-jét, mikór 
véletlenül kitz ladt a számon az egyetemen tanult jel-
lemzés, mely szerint ez a mü "a hanye'ló dzsentri típu-
sának művészien megformált ábrázolása1" ! - Ha sürgősen 
el nem felejtem ezt a stilust, akkor bizony ott porosod-
hatott volna s kötet a könyvtárunk pc é.a Ezt az igaz-
ságot könyvtáró•ok előtt nem kell bizonygátni; De vala-
mikor, valahogyan meg kell értetni e más tonushoz szo-
kott kiadói munkatársakkal is. Mert ha mi azt kifogáso « 
juk a legtöbb problematikus műben, hqgy pesszimista, 
hogy tulbonyolult, hogy elveszi az élettől is a kedvét 
hosszú időre annak, aki olvassa; hogy sok regénynek 
nincs egyetlen emberszámba vehető alakja, degeneráltak, 
lelki betegek, prostituáltak és ferde nemi ösztönökkel 
felruházott alakok nyüzsögnek a müvek apjain, - ha m 
ezt kifogásoljuk az olvasok százezreire való hivatkozá 
sal, akkor bizonyos, hogy nem a Jókai-Gárdonyi féle ro-
mantika és ifjúsági regeny^eli "illedelmes" hanghoz val 
visszatérést követeljük a mai könyvkiadástól. Nem minder: 
ment és magyaráz az, hogy a felsorolt ferdeségek olyan 
regényekben fordulnak elő, melyek vagy a mai nyugati, 
vagy a Horthy-korszak kapitalista társadalmában játszód-
nak; a mi olvasóközönségünk itt él Magyarországon, ß.-:o-
éialista társadalomban, és a saját életének kérdéseire 
vár és keres választ az irodalom termékeiben. Minden iro-
dalmi mü annyit ér, amennyivel segít jobbá tenni az o 
bert, szebbé az életet. Lehet egy iró pesszimista, ábr-
zolhatja korát a legsötétebb eszközökkel - és mégis, 
pen a negativum erejével hat a haladás Irányába. Ezt 
hatást, vagy legalább ennek a szánc oiak a nyomát kere, 
Bük mi akkor, mikor vitatkozunk egy-egy problematikus 
itélt mü felett. Lehet, hogy mondanivalóinkat nem min-
dig fogalmazzuk megfelelő színvonalon,, lehat, hogy kap-
kodva olvasunk és sietve beszélünk, ie ettől még értj , 
ismerjük és szeretjük a modern irodalmat, Éppen ezért 
figyeljük aggódva és kritikus szemmel, mert tudjuk, mi-
lyen óriási körre terjed hatósugara, milyen széles olva-
sótábor gondolatvilágát, érzéseit b< :olyásolja egy-egy 
"sz$k rétegnek" szánt alkotás. 

Mindezt talán ugy lehetne összefoglalni: jogunk 
és kötelességünk, hogy tapasztalatainkat, véleményünket 
továbbra is bátran eljuttassuk az irodalom hivatott ve-
zetőihez, akiktől minden egyes vita, megbeszélés, talál 
kozás alkalmával sokat tanulhatunk. 

Gáti Istvánná 
CA szerkesztőbizottság részben egyetért, részben nem G it 
elvtársnő cikkével.Ugy gondoljuk, hogy a szerző vélemé-
nye e körben további vita alapjául szolgálhat. Ezért kén-
jük könyvtárosaink minél sokoldalúbb hozzászólását. A v.: 
ta végén a magunk véleményét is kifejtjük. Szerkesztr 



AZ IGAZG; JAGI TANÁCS január 12-i ülésén a Nép-
művelési Osztály "ész rol Gerőfi Sándor volt jelen. Na-
pirend előtt Révész Ferenc igazgató szólalt fel és be-
jeit): tette, hogy a 'óvárosi Tanács Népművelési Osztálya 
Tyroler Gyula elvtársat igazgató elyettesi beosztásában 
véglegesitelte. Az Igazgat sági Tanács első napirendi 
pontjaként az SZKP*XXTI. kongresszusával kapcsolatos 
feladataink szerepeltek előadója, pataki elvtárs irány-
vonalai alakján széleskörű vita bon-akozott ki. Ennek 
összegezéseképpen a résztvevők ugy döntöttek, hogy a 
kongresszusi kiállítás módosított cime: MA szovjet mű-
velődéspolitika eredmény - iM legyen. Az ajánló bibliográ-
fiák közül "Ak SZKP története a szépirodalomban" és az 
"Utazz velünk a baráti országokba" címűeket határidőre -
ha kell kollektiv munkává - megvalósítjuk. Az Igazgató-
sági Tanács a Szakszervezeti Bizottságnak javasolja,hogy 
könyvtárosaink ̂ körében indítson versenyt "Ki tud többet 
a Szovjetunióról" címen. A gyermekolvasók részére a 
Szovjetuniót népszerűsítő diavetítéseket tartunk, továb-
bá, ha az SZKP XXII, kongresszusával kapcsolatos tézi-
sek megjelennek, amennyiben szüksége: , tervünket ezek-
hez hangoljuk, módositjuk. 

Második napirendi pon-,a könyvtár 1961. évi mun-
katerve, ¡melynek előadója Révész Ferenc volt. Ezt köve-
tően, a vita eredmenyeként az Igazgatósági Tanáss az 
1961. évi munkatervet kisebb modo- tásokkal elfogadta. 
Felkérte Tolnai György elvtársa h< Sf a felsőbb szer-
vekhez küldendő jelenté t £ ¿érinti csoportosí-
tásban dolgozza át. Határo t zfiletett, hogy a tervet 
csökkentjük és kidolgozz k minden vonalon a fontossági 
sorrendet. A tervezett k-. ad ványaink számát - az általá-
nos takarékossági intézkedéseke" figyelembevéye - össz-
hangba hozzuk a papirkiutaiásokka: es anyagi fedezettel. 

A két napirendi pont már emiitett vitájához 
Becskmé, Sugárné, Szászné, Gerébné, Szász Károly, Do-
bos Piroska, Marót Miklós, Pataki Ferenc, Tolnai György 
és Révész Feren szóltak hozzá értékéé »n. 

Gerőfi Sándor elvtárs kiemelte, hogy elsősorban 
a kerületi könyvtárhálózatot erősitő feladatokat kell 
megvalósítani. A gyermekkönyvtárakkal szemben pedig -
szintén arányosan - a felnőtt részlegekre kell a nagyobb 
súlyt fektetni. 

Végjül Révész Ferenc és Tyroler Gyula elvtársak 
egyaránt rávilágítottak arra, hçgy pénzügyi helyzetün-
ket illetően pesszimizmusra r;ncs ok. Háromszáztizezer 
forinttal több áll rend* 11. ízesünkre a múlt évhez képest. 
A Tanacsok községfejlesztési alap; íból viszont körülbe-
lül félmillió forint lemaradásra számithatunk; ez két-
ségtelen érzékenyen érint. A 02-es rovatunk azonos a 
múlt évivel. Legdöntőbb problémánk: a könyvbeszerzés, a 
kötészet és a létszám. Azonban reményünk, reális lehe-



tőségeink vannak rát hogy a rovatokon belüli átcsopor-tosítással, helyes beosztással és jó munkafegyelemmel 
az idén is előrehaladjunk. 

X 

HELYREIGAZÍTÁS..a múlt Számunk Igazgatósági Tanács ülé-
séről s^óló cikkünkben.tíem a lipcsei, hanem Berlin egyik 
kerületi könyvtarának állomásáról szólnak az adatok. 

X.XÉX 

ÜDVÖZÖLJÜK UJ MUNKATÁRSAINKAT* akik ebben az évben 
kerültek állományunkba; ÁgfalVi Károlynét, a 6-os, Tra-
utman Irént, a lo-ee, Kuti Veronikát, á'9-ös, Takács 
Lászlónét, a 26-os könyvtárunk könyvtárosait5 Höllósi 
Tibornét, a B.gyűjtemény, Tóbiás Áront, a Bibliográfia, 
Kovács Terézt, a központi kölcsönző, Szarka Józsefet, 
a központi Könyvköt őmiihely, Juhász Jenőt és Galambos 
Lászlót, a központi Műhely munkatársait; Müller Gezá-
hét, központunk gondnokát, Józ sa Mihálynét, a'44-.es és 
Lajos Mihálynét, a 2-ea könyvtárunk raktárkezelőit. 

Mindannyioknak jó munkát kivánunk! 

• X . 

A PERLESI CSOPORT DOLGOZÓI - szűkös létszámyiszo-
nyaik ellenére - már tizenhárom kerületi könyvtár perlé-
si anyagát kezelik. Most újabb, nagyon értékes felaján-
lást tettek, melyben ez év január elsejétől további öt 
kerületi könyvtár, az 5, 3, 29, 33 és a 34-es peres a-
nyagának központi kezelését vállalják. Ezt a többletet 
heti Öt óra társadalmi munka vállalásával, valamint az 
adminisztráció ésszerűségével oldják meg. 

KIVÁLÓ MESTEREK MÜVEIBŐL 4o-es könyvtárunk a bu-
dapesti. Offset nyomda segítségével kiállítást rendezett 
a "Magyar Rajzmüvészét" című könyv reprodukciós anyagá-
ból, A könyvtár olvasói nagy érdeklődéssel fogadták a 
Szőnyi-, Uitz-, Bernáth-, Csók- és Derkovitsfalkotáso-
kat. .x. 



A MI "KÖNYVÁLLOMÁSAINK 

Ma, amikor a Fővárosi Tanács feladatul tiizi ki 
egyes kerületekben a könyvállomások létesítését, jól 
esik visszagondolni uttörő munkánkra a sajátkezelésű 
állomások megteremtésében. 

Azok a könyvtárosok, akiknek van állomásuk, meg-
értő sorstársként fogják olvasni so mat, - akli: ok 
nincs, megismerkednek ennek nehézsegeivel, örömeivel. 

Szalay István elvtárs ismertető Írásából láthat-
juk, hogy általában a főváros küaső kerületeiben mű-
ködnek a sajátkezelés; könyvállomádok. A nagy terá lé-
tén, kis családi házakbar élő Lakossag ne ,;'ut el a 
nagy távolságok miatt a kerület egyetlen könyvtárába. 
A könyvtáros ilyen helyen töprengve r évvégi sta-
tisztikájában a fejlődés lassúságát és ráébred arra a 
gondolatra,'közelebb kell u . kon; az olvas ói-
hoz, tehát könyvállomást létesit. 

A másik eset, amikor a lakosság maga veti fel 
sürgetve a könyvállomás szükségességét, mert a kultu-
rális lehetőségektől a távolság es a közlekedés nehéz-
ségei miatt el van zárva. Nálunk, a kispésti 25-ös 
könyvtárban mindkettőre van példa, de a kát könyvállo-
más létrehozása között óriási különbség van. Csak ket-
tőt ismertetek, mert a harmadik más prob 6na: vet fel. 

1953 márciusában határoztuk el kónyvallomas lé-
tesítését Wekerle-telepen, mely maga is így kis zárt 
egység a XIX. kerületben. Egy mellékutcában óvó ház 
első emeletén kaptunk : s szobát a V r ;ági 6 tói. 
A könyveket mi magunk talicskáztuk ki és lelkesedéssel 
vártuk az olvasókat - de azok nagyér la s öttek. 
Három hónap után is csak 3o olvaso lt, ö r ngtünk, 
mit kellene tenni? Az állomást kezelő, könyvtaros na-
gyon jó szervező, határozod ivi1 le 6 a:aéggel ren-
delkező fiatal nő, terepszemlére indult, hogy a telep 
központjában, a Petőfi téren szerezzen kön;* r h-:lyi-
séget. Talált is megfelelőt, de a Közért tartott rá i-
gényt. Ekkor titokban megindítottuk a hadjáratot a Kö-
zelbiz-nél ás fiatal könyvtárosunk, ak neme élel-
mes, hanem csinos is volt, legkáprázatosabb mocolyaval 
Indult harcba a helyiség megszerzéséért, 

A kiutalást megkaptuk, de a kulcsot nem. Végül a 
Csepeli Szabadkikötő egyilr irodájában bukkantunk rá. 
Pénz festésre, bútorra nem jutott. Akkor, még nem volt 
szivügy az ilyen könyvá]jLomás. Kitakarítottunk, könyv-
tárunk berendezésebői két polcot, Íróasztalt, székeket 
és 7oo darab könyvet vittünk ki kéz .kocsin. 

Az első nap 39 olvasó Ire îkozott be és a iejlő-
dés nem állt meg. Az 1955-ös évet looo olvasóval zár-* 
ta le a könyvállomás. KÖSben felj harc K r.érttel, 



a Cipész KT36-el, a Bank-kai, a Ruházati KTSz-el a 
helyiség miatt. Kérésünkre a Tanács megszüntette az 
igénylók hadjáratát, - tette ezt azért is, mert a la-
kossag ragaszkodoct a könyvtárhoz, j-z óta ujabb bútorok, 
könyvek vándorolták ki könyvtárunkb kerlére, amely 
olvasói létszámát ét forgalmát te/ t. önálló könyv-
tárnak tekinthető. A helyiség merete 1 L, 5x4 méte-
res, igy csak kölcsönzésre alkalmas. Az 196o-as évet 
1500 tényleges olvasóval, 72ooo kötet könyvforgalom-

• mai zárta. Két nyolcórás könyvtáros/rendes nyitvatar--
tással/ látja ol a kölcsönzési munkát, a 74oo~as könyv-
állományból. 

A másik könyvállomást i960 jul us 5-én nyitottuk 
a Zrinyi u. 145 ez. alatt. E gy ént, hogy az ot-
tani lakosaag a tanácstag b : lok alkalmával többiz-
ben kérte kbnyrá lomáa 1st- A népművelési osẑ -
tály yez-e t-c. az igazgaiaai - á ; > jzösen alkal-
mas helyiség után kutattak. Így találták megfelelőnek ' 
a Zrinyi- éa Hullay Jenő u - rv vvo üzlethelyisé-
get, ami nekünk ip nagyon alka t>a v . 

Mivel költségvetésünkben nem szer It uj állomás 
létesítése, a Tanács biztosította ö s 5l ás kezdemé-
nyezésükre a Kispesti Faipari KTS • é - e l a be-
rendezést, melyet ceak asztallal éa e-kkel egészí-
tettünk ki, A helyiség fas á^é -mázó; - Központunk 
gazdasági osztálya végeztette I és igy közös erővel 
csinos kis könyvállomást nyitottunk, mely 6 hónap a-= 
latt 480 olvasót szerzett, s van *á reméry, hogy fejlő-
dése tovább is kielégítő lerz. 

Heti két alkalommal 4-4 ő-t kölcsönzünk, de ha-
marosan bővítési kell a nyitvatartást, mert egy kölcsön-
zési alkalommal Xoo-12o olraeor; s va . 

A két állomás létesítésé - körülményé bői' kivilág-
lik, hogy azóta felsőbb nzerv dnk is felismerték a könyv-
állomások munkájának jelentőségét, .A v--.ro ¿az éleken élő 
lakosság egy része az itt kölcsönzött könyveken keresz-
tül kapcsolódik be országunk kulturális és politikai á-
ramkőrébe, 

Nem tartom indokoltnak a türelmetlenséget az is-
meretterjesztő müvek alacsonyé- éra os forgalma mi-
att, mert először a szépirods : -rr ás oktatni az 
embereket az olvasásra, azzal, ami cselekményével lekö-
ti érdeklődését és csak hosszabb idő u*á;. jut,el- a 
kezdő olvasó az ismeretterjesztő müvek nag obb felké-
szültséget igénylő olvasásához. Igen fontos az állomás-
kezelő könyvtáros munkakészseg -, etrrerszeretete, könyv-
tárosi hivatástudata. A nevelés, r ás nagy lehető-
ségei varrnak előtte: e ez - ar- ik, ait hivatástudattal 
végzi munkáját - igaz örömet je or 

Látni kellene nálunk a -sütörtök délutánt, ami-
kor minden állomásunk kölcsönöz. Ilyenkor a könyvtáro-
sok, mintegy kirajzás előtt, cédulával kezükben bújjak 
a raktárt, hogy elvigyék a kívánt könyv ket, vagy rej-



tekhelyekről szedik elő az összegyűjtött anyagot és so-
rolják, mi kellene még. 

Az igaz, hogy a kerületi könyvtár töfc nehézség-
gel küzd, mint a hasonló, álloraáanélküli könyvtárak, 
de mi ezt a többlet-munkát vallaltuk és vállaljuk né-
pünk kulturális fölemelkedéséért. 

Dénes Aladárné 
o 

• o . o. 
o 

: MSZBT HIR 

P_á l_y_á_z_a_t 

A XXII. Pártkongresszus tiszteletére a Fővárosi 
Szabó Ervin Könyvtár Magyar-Szovjet Baráti Társasága 
pályázatot hirdet azzal a céllal, hogy elmélyítse a 
magyar-szovjet barátság népszerűsítését a könyvtár^ mun-
kában. 

Kétfele művel le et pályázni? 
1./ Módszertani utmutatós A Szovjetunió népszerü-

sitesének könyvtári módszerei. /Kiállítás, diavetítés, 
könyvismertetés, stb. Terjedelem legfeljebb 4 gépelt 
oldal. 

2./ bibliográfia; A szovjet és magyar nép barát-
sága az irodalomban, /A bibliográfiába felvehető könyv, 
prózarészlet, vers, kép./ Terjedelem szabadon, a gyűj-
tött anyag szerint. 

A palyaművek be íási határideje 1961; május 1. 
Eredményhirdetés junîusban, A 'díjnyertes müveket s " -
kerületi. Könyvtárak részére sokszorosít-
suk és felhasználjuk októberben a kongre szus tiszte» 
létére. 

A pályadijak összegét a Kc yt ári Hirado követ- ' 
kezo szamában kö /ük 

.ooooo. 

A KÖZALKALMAZOTTAK SZAKSZERVEZETÉNEK BUDAPESTI 
BIZOTTSAGA a szakszervezeti bizalmiak továbbképzésére 
Bizalmi Akadémiát indi tot4. , melyen könyvtárun részé-
ről dr. Ecsedy Andomé, iái Éva és Varga Istvánná 
vesz részt. A hat előadásból álló sorozatot dr.Aibner 
Pál, a Tanács-akadémia igazgatója nyitotta meg "A szo-
cialista magyar államigazgatási rendszer kialàkulasa 
és fejlődésenek 15 éve" .men. 

.o. 



SZAKOKTATÁSUNK KERETÉBEN 196o december 31-től 
januar 3o-ig megtartott előadások es konferenciák: 
Január 4, Központi raktárkeze ők szakmai gyakorla-

ta, Vezette: Marót - Kondorosi 
" 7, Elemi részek. 

Előadó: dr. Károlyházi Frigyes 
" 11. A nemzetközi helyzet alakulása a második 

világháború után /2,rés ./ A központi és 
kerületi raktárkezelők részére. 
Előadó: Révész Ferenc 

" 1 4 . A demokratikus centralizmus, a pártélet 
alaptörvénye. /Konferencia./ 
A pár a szocializmus építésének vezető e-
reje. A tömegszervezetek pártirányitása. 
/Előadas./ Előadó és konferenciavezető: 
Dobos Piroska 

" 18. Zárthelyi Írásbeli vizsga a középfokú 
könyvtáros-levelezőtanfolyam hallgatóinak. 
/Első csoport 

" 21. A népi irók kérdése. Németh László regényei 
és kritikai munkássága. Konferencia/ 
Az ̂ urbánus irók kerdese. /Előadás/ 
Előadó és konferenciavezető: Diószegi András 

" 25. Zárthelyi Írásbeli vizsga a középfokú könyv-
táros-levelezőtanfolyam hallgatóinak. /Má-
sodik csoport./ 

" 25. Tanulmányi kirándulás az Egyetemi Könyvtár 
raktárába, a központi raktárkezelők rész-
vételével. Vezette: Mentes Béláné 

" 26. Szóbeli vizsga ideológia, könyvtártan, könyv-
es könyvtártörténetből a középfokú könyvtá-
ros-levelezőtanfolyam hallgatóinak. /Első 
csoport/ 

" 31. Szóbeli vizsga ideológia, könyvtártan, 
könyv- és könyvtártörténetből a középfokú 
könyvtáros-levelezőtanfolyam hallgatóinak. 
/Második csoport/ 

Szelestey Gyuláné 
okt.felelős 



HÍREK A KERÜLETEKBŐL 

Az alábbi kiáll: ¿ást a szokottnál re zletesebben ismer-
tetjük abban a reményben, hogy az I96o/6l-es iskolaév 
programja szer at azt más könyvtáraidban is megrende-
zik. 

A 24-ES KÖNYVTÁR KIÁLLÍTÁSA 
AZ ÚTTÖRŐM " . GÁLOM 15. ÉVFORDULÓ JA !I SZELETÉRE 

kz úttörőmozgalom és a könyv kapcsolatát egy ki-
állítás keretében igyekezünk bemutatni.- Felhivtuk a 
pajtások figyelmet az olva¡ ásra és a könyvtár használa-
tára. 

Az úttörőmozgalomban P k • n ; szerepet ját-
szik, elk seri a pajtasi 1:.ko! es iskolán kívüli mun-
kájában. A kiállításon arra tcr< .er tünk, hogy bemutas-
suk az uttoromozgalom kötelező és Î: ilonpróba anyagához 
tartozó ir dalmat. A kiállítás anyagát az alábbi cso-
portosításban helyeztük elt 
Focim: A k ö n y v a z ú t t ö r ő b a r á t j a 

1./ Kisdobosok irodalma. A kisdobos időszakban 
/II-IV.o./ a tanulók mes'kkel és.történetekkel ismer-
kednek meg. Ebb n a csoportban tehát az alábbiakhoz 
hasonló müveket állítottonk zz i Fazekas A.: Öreg néne 
őzikéje, Gajdar: Timur és csapata, Illyés: Hetvenhét 
magyar népmese, M ra F.: Dióbél Iralyfi, Móra: Kincs-
kereső kisködmön, Móricz: lenéz cétgarasos, Katajev: 
Távolban egy fehér vitorla,- Oszejeva. Varázsige, • stb. 

2./ Miket olvass el az u; mcpróbához? Az V.osz-
tályban a kisdobo bói Vítor . kell felelnie 
tehát az I. /újonc/ proba 3z< il kö yvet" rész-
próba követelményeinek, A kt rötelező konyvbeszámoló 
elolvasásához nyujtunk választékot Ka ajevi Távolban 
egy fehér vitorla, Ki: k nyve, Molnár: -
Pál utcai fi k, Móricz: Legy jó mindhalálig, Thury ZSA: 
A francia kislány, Verne: A tízenötéves kapitány, stb. 

3./ Ajánl tt könyvek a CI-. próbához. A VI. osz-
tályban mar a II. próbát teszik le az úttörők. A "Sze-
resd a könyvet" részpróba lehetőben három könyvről kell 
beszámolniok. A következő és hasonló tematikájú könyve-
ket ajánljuk: Botond-Bolics: Ha felszáll a köd, Elbe-
széléssorozat a munkásmozgalom hőseinek életéről, Fe-
hér: Földrengések szigete, Kasszilj: Vologya utcája, 
Osztrovszkij: Az acélt megedzik, Szalatnay: Kempelen, 
a varázsló, Thury: Mostohate; réz .•>, ¡tb. 

4./ A III, próba anyagának könyvei. A VII-VIII. 
osztályosok "ismerkedj az irodalommal" részpróba kere-
tében öt ajanlott könyvből számolnak be. Az Úttörő pró-
bakönyv anyagából a követkéz. ij juk kiállításun-
kon: Gárdonyi: A láthatatlan ember, Gorkij: Az anya, 



•iokens: C pperfield Dávid, Fagyejev: Ifjú Gárda, Hő-
sök voltak, Illés B,: Fegyvert s vitézt éneklek, Jó-
kai: És mégis mozog a föld, Osztrovazkij: Az acélt raeg-
edzik, Polevoj: Arany, Szántó: Boszorkány, Verne: Sán-
dor Mátyás, Voy: '.eh: Bögöly, stb. 

5,/ Az úttörőmozgalom hivatalos kiadványai. Ebben 
a csoportban~ ">Tadványok közül állítottunk ki néhányat. 
Például: üttörő próbakönyv I. /Ujoncpróba/ MUSZOT Bp. 
1^59, üttörő próbakönyv II. MUSZOT Bp. 196o, Úttörő pró-
bakdnyv III, MUSZOT Bp, 196o, " magyar úttörők alapsza-
bálya MUSZOT Bp. 1958, Kisdobos MUSZ Bp. 1959, Úttörő 
Táborozási Szabályzat MUSZOT Bp. 1959, Különpróbák köny-
vei: Labdajá ok különpróba, Kerékpáros különpróba, Úszás 
különpróba, Atlétika, Történész különpróba, Sakk, Sza-
kács különpróba, Idegenvezető, Erdész, Táborverő, stb. 

6./ A könyvbarát különpróba: Azoknak szól, akik 
nagyon szeretnek olvasni. Követelmények: a./ Három iro-
dalmi mü /regény, vers, szinmü/ ismertetése, A három kö-
zül az egyik klasszikus, a másik mai tárgyú, magyar, a 
harmadik mai témájú szovjet legyen. 

b./ Önálló ?4-5 füzetoldalnyi/ irásmü elkészitése, 
megadott témák szerint. 

c./ próbáztatok által feltett tiz kérdés közül 
legalább öt kérdés pontos megválaszolása. A kérdések e-
zekhez hasonlók: Mit tudsz Verne Gyula életéről? Kit 
szeretsz legjobban Jókai regényhősei közül? Milyen köny-
veket olvastal a régi diákéletről és a mairól? Mesélj 
egy külföldi városról olvasmanyaid alapján. Nevezz meg 
ket külföldi szabadságharcosról szóló filmet. Milyen 
müveket ismersz a Magyar Tanácsköztársaságról? Milyen 
szovjet ifjúsági regenyeket olvastál és melyik tetszett 
a legjobban? Miért? Mondj olyan népballadát, amelyből 
később verset, vagy zenemüvet Írták, Milyen hagy művé-
szek, irók, költők, tudósok, feltalálók, utazók, stb. 
életregényét ismered? 

d./ A könyvtárosi teendők ismerete és ellátása 
az őrsben, rajban, vagy a csapatban, illetve ebben hu-
zamosabb időn át való segédkezés. A kölcsönkönyvtár köl-
csönzési rendszerének és feltételeinek ismerete. 

7./ Olvasd rendszeresen az uttörőlapokatj /Hazai 
és külföldi idegennyelvű lapok kiállítása, Péiaául: 
Kisdobos, Pajtás, Tábortűz, Ezermester, Napsugár, Pio-
nir, Murzilka, stb. 

8,/ Szakköri munkádban is segit a könyv? Ebben a 
csoportban állítjuk ki a könyvtárnak a szakköröket tá-
mogató könyveit, például a barkácskönyveket, a Kis Tech-
nikus Könyvtár sorozatot, a repülőmodellező kiadványo-
kat, stb. 

A kiállítás anyagát változatossá tették a feli-
ratok és a könyvborítókból készült falitáblák. Néhány 
példa a feliratokból: "A könyvek mutatták meg helyemet 
az életben"} Gorkij, "Az irodalom az élet tankönyve"; 
Csernisevezkij, "Nincs hasznosabb, kellemesebb és ol-
csóbb mulatság az olvasásnál"; Kölcsey, 

A 24-es könyvtar gyermekkönyvtára a kiállítást 
196o november 7-én mutatta be. A kiállítás iránt igen 



nagy sajtóérdeklődés nyilvánult meg. A- Népszava többek 
között ezt ..rtai "Ez a kiállitás nemcsak megmutatta, ha-
nem be is bizonyította, hogy az úttörő legjobb barátja 
a könyv," Ezenkívül a Család és iskola, Uttörővezető és 
más lapok is megemlékeztek a kiállításról. Mind a Tanács 
Oktatási Osztál a, mind a pedagógusok és uttörővezetők 
nagy megelégedéssel nyilatkoztak a kiállított anyag gya-
korlati hasznáról, 

' Minden látogató gyermek ajándékba kapta "A könyv 
az úttörő barátja" cimü kiadványt. Ez magában foglalja 
a próbák es a könyvtarát ülör, ?<5be ajánlott könyveit 
és feltételeit. A fri&Ures kiállítás alkalmával arra is 
felhívtak a látogatók figyelmét, hogy a könyvek a könyv-
tárbői kölcsönözhetők. 

dr. Andrássy Dezsőné 
a 24-es könyvtár gyermekkönyv 

tárának dolgozója 

.x. 

EGY SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEN 

A XVIII. kerületben két könyvtarunknál: a 36-os 
rákoskeresztúri és a 4o-es rékoscsabaiban sajátos prob-
lémákkal kell könyvtárosainknak szembenézniük. Itt u-
gyania négy termelőszövetkezet alakult az elmúlt évek-
ben. E területen könyvtárosainknak évek óta fő célki-
tűzése, hogy a dolgozó parasztokat megnyerje olvasónak. 

En csupán a 40-es, csabai könyvtár nevében érzem 
illetékesnek magam, hogy egy-két szóval tájékoztassam 
a Hiradó olvasóit, hogy is áll a helyzet nálunk: milyen 
sikereket és kudarcokat könyvelhettünk el az utóbbi két 
esztendő számlájára, 

3600 szakkönyvünkből mintegy 550 mezőgazdasági 
állt rendelkezésre munkánkhoz. Általános, tehát több té-
mát magábaolvasztó ebből 9o kötet. Szép számmal akadt 
növényvédelmi-, gyümölcs- és zöldségtermesztési-, állat-
tartási szakkönyvünk is. Arra gondoltunk, hogy a terme-
lőszövetkezet figyelmét leghasznosabban ugy hívhatnánk 
fel ezekre a kiadvanyokra, ha ajánló jelleggel biblio-
gráfiát állítanánk össze számukra. Az elkészült jegy-
zékben külön hangsúlyt kapott a megjelenesi dátum, hisz 
a legutolsó publikációkra kívántuk elsősorban a figyel-
met iráhyitani. .Ugyanoar.tk a jegyzéknek másodpéldányát 
eljuttattuk levél kiséreteben a XVII.kerületi Tanács 
Mezőgazdasági Osztályához, felhiva a figyelmüket anya-
gunk kihasználatlanságára. E bibliográfiákat 1959 vé-
gén küldöttük el, sajnos minimalis eredménnyel. 

Mult évi próbálkozásaink mar több sikert hoztak. 
A kerület két filmszínházában retittettük hirdetésiül-



ket, megnyitottunk Rákoskerten egy ezer kötetes könyv-
állomást, továbbá parasztolvasóinkat megkértük, hogy to-
borozzanak uj olvasókat ismerőseik és munkatársaik köré-
ből. 1961-es tervünkben szerepel, hogy állomást etesi-
tünk a kerület legnagyobb termelőszövetkezetében, a Mi-
csurin Tss-ben. Ennek megnyitását áprilisra:; tervez; ük. 
Mintegy háromszáz darab könyvet va zünk ide, köztük öt-
ven mezőgazdasági kiadványt. Az anyag t rendszeresen 
ct i parasztság nehéz, farasz tó munkát végez. 
Rendszeres olvasáshoz sem idejük, sem lehetőségük nin-
csen. GBlfe- ok és meggyőző könyvtáros-pedagógiai mun-
kával közeledhetünk hozzájuk. A könyvtár sikerei mögött 
/melyeket passzívan bár, de tükröznek a szamadatok/, min-
den esetben megtalálhatjuk az ott működő könyvtarosok 
olvasóktól hitelt és bizalmat élvező tevekenyeegét. Ez 
a bizalom és emberi kapcsolat ad kárpótlást a könyvta-
ros nem egyszer fárasztó munkájáért. 

Deák Dénes 

• X. 

A KÖNYVEK VÉDELMÉÉRT... 
Kiállítás a 28-as könyvtárban 

Valahányszor tépett lapu, zsirfoltos, szamárfü-
les könyv kerül a könyvtáros kezébe, ketsegbeesett düh-
hel sóhajt fel: Legalább tudnám, hogy ki tette es meg-
mondhatnám neki a véleaényemet! - Na, most végre meg-
mondhattuk. 

Kevés kiállításunkat kisérték olvasoink nagyobb 
figyelemmel és jólesően őszinte felhábo odással, mint 
azt, melyet az elmúlt hetekben rendeztünk könyveink vé-
delmében. 

Egy álló vitrin és nagy falitabla allt e célra 
rendelkezésünkre. A vitrinbe helyeztük el azokat a hosz-
szu idő óta gyűjtött könyveket, melyeknek szánalmás vol-
tára még néhány apro, szines rajz is segített felhívni 
az olvasó figyelmét. Egy kéz például kétségbeesetten e-
lőjegyzési lapot szorongat/'Meddig várjak?" felírással. 
Mellette Tolsztoj "Haboru és béké"-jének egy külsőleg 
szép. kétkötetes példánya, amelyből majdnem egy iv szán-
dékosán ki van tépve. Egy kiégetett könyvre a benne ta-
lált cigarettacsonkoi tüztük rá és mellette tüzet áb-
rázoló kis rajzocska "Veszélyes hamweder" felirassal. 
Egy összefirkált,tépett, gyűrött Bovaryné mellett a 
könyvkártyája, melyről leolvaehato, hogy 195.8-ban vet-
tük és mindössze tizenegyen olvastak. Mellette a rajz 



kis fakeresztet ábrázol, alatta felirás: "Élt két é-
vet!" A vitrin feletti táblán, siró könyv tárja ki 
karjait: Kedves olvasó, vigyázz rám! - felkiáltással. 

A falitáblán főképpen rajzokat helyeztünk el, 
melyek nagyrészét a 26-os könyvtár könyvvédelmi kiál-
lítási anyagábc' kaptuk kölcsön. A tábla felirata: 
"Sajnos, előfordul..." és itt valóba sok minden lát-
ható, amelynek nem szabadna előfordulnia. Egyik ötle-^ 
tes rajzon a papa és a mama békés egyetértésben szemlé-
li csemetéjét, amint éppen a könyv lapjait tépegeti és 
a mama megnyugatólag teszi hozzá: "H" :yd csak, nem a 
mi könyvünk! Könyvtári!" Mellette egy valóban "salátá-
vá" tépett k , ,-skönyv bizonyítja a rajz "tipikusságát". 
Egy másikon a könyvtárosnő figyelmezteti az olvasót: 
"Kérem, ön hat hetet késett ezzel a könyvvel". "Tudom, 
kedvesem" - feleli az olvasó hölgy fölényes arckifeje-
zéssel -, "de kárpótlásul nagyon érdekes széljegyzete-
ket irtam bele." A késedelmi dijat "nem értő" olvasó, 
a könyvtárat eszpresszóval Összecserélő fiatal pár, a 
libacomb evést könyvolvasással egybekötő hölgy és a 
lekvároskenyeret majszoló fiu - a könyvtáros összes 
"kedvencei" raegtalalhatok e sorozatban. 

Mindent összegezve: egy-e^y ilyen könyvvédelmi ki-
állítás, ahogy az említett hçitas ie bizonyítja - a 
könyv megbecsülésére hivja fel a figyelmet és bizonnyá-
ra elgondolkoztatja azokat is, akiket különösképpen il-
let. 

Marton Tiborné 

.0.0.0.0. 

A KÉTÉVES KÖNYVTÁROSKÉPZÉS tanulóinak túl-
terheltsége közismert. Szakszervezeti Bizottságunk ugy 
döntött, hogy ezen az általános megállapításon tul, 
konkréten megvizsgálja, hogy milye uton-módon lehetne 
ezt a túlterhelést csökkenteni. 

A kérdés megvizsgálására alakult együttes: 
Dobos Piroska, Geréb Lászlóné, Kondor Miklósné, Kondo-
rosi Sándor, Márffy István, Marót Miklós, Pataki Ferenc 
és Szelestey Gyuláné eddig egy megbeszélést tartottak. 
Kiosztották maguk között a feladatokat. Két kérdést 
vizsgálnak meg részletesebben: 1./ Milyen módon tehet-
jük könyvtárunkban élőbbé és jobbá ezt az oktatási for-
mát? 2./ Milyen módosításokat vagy átcsoportosítást ja-
vasoljunk a tananyagban a szervező Könyvtártudományi 
és Módszertani Központnak. 

.A vizsgálódás eredményéről és a készülő 
javaslatokról lapunkban is beszámolunk. 

• o.o. 



A HÓNAP KÖNYVEI 

Beszélő kövek. Budapest munkásmozgalmi emlékeiből. Ir-
ta, összeállította és szerkesztette Pér-tek Gyulae Bp¿ KISS Bp~i Bizottsága é& Bp. Pőv.Tanácsa, 196o. I63 p. 

Rexa Dezső annakidején a régi Pest-Buda kövei-
ről és utcairól állított össze érdekes könyvecskét, 
hogy például h gyan lett az ötpacsirta utcából Eszter-1 
házy utca. 

Most ez a könyv ténylegesen hézagpótló munka,hi-
szen kerületekre bontva egyrészt Budapest munkásmozgal-
mi emlékeit tárgyalja, másrészt pedig az uj* utea-elne-
vezések névadóiról beszél el harcos történeteket. Na-
gyon jó kezdeményezés, hiszen igy személyekre vonatkoz-
tatva mozaikokból, életrajzokból, epizódokból összeáll 
Budapest munkásmozgalmi története a Magyar Jakobinusok-
tól napjainkig. Különösen ifjúságunknak ajánljuk, hi-
szen a kötet elég olvasmányos is, fényképes, s a KISZ 
I. kongresszusára felajánlásként készült. 

Tóbiás Áron 
X 

Lewis, Sinclair: Gideon Planish. Regény. Ford. Szinnai 
Tivadar. Bp. Európa,i960. 4o2' p. 

Gideon Planish, a csodálatos szóképeseégü, jó-
svádáju jótékonysági szakember, az amerikai életforma 
jellegzetes alakja, mint Lewie hősei általában. Nagy-
mestere annak, hogyan kell üres szavakkal kivarázsol-
ni az emberek zsebéből 1 dollárokat, készséges kiszol-
gálója a munkások szervezkedését rossz szemmel néző 
üzleti köröknek, politikai csoportoknak. Kis hal ugyan 
a nagy cápák között, de mert léteért éppen ezért job-
ban meg kell küzdenie, eszközei is jobban leleplezik 
e jellegzetesén amerikai izű propagandatevékenység-
nek, a demokrácia és a biblia frázisaival folytatott 
üzelmeknek műhelytitkait. 

Az "Elmer Gantry" merész leleplező kritikájá-
hoz közel sem jöhet a "Gideon Planish, de azért hatá-
sos és jól jellemzi az amerikai életformát. 

Galiezky ÉVa 
X 

Etikett, társasélet, protokol. Bp. Minerva, i960. 405 p. 
Végre megjelent az a könyv, amelyik főleg ifjú-

ságunkat szórakoztatva megtanitja a társadalmi érint-
kezés, öltözködés, valamint vendégfogadás fontos "sza-



bályaira», Micsoda különbeég van mondjuk a régi Uj 
Idők illemkódexe s e kötet között! Ez a könyv nem á-
kar diktálva tanitani, hanem adja az tikett s a dip-
lomáciai protoko! történetét is, tehát olvasmányos/ 
szórakoztató s már ezzel is csiszolja főként azoknak 
Ízlését és mozgását, akiknek leginkább szükségük van 
erre: az ifjusagnak jóra és szépre hajlamos döntő 
többségű tömegeit. 

ügy propagálják könyvtárosaink, hogy akár anké-
tokkal, megbeszelésekkel, a kerüle i KISZ-szervezetek 
bevonásával a könyv minél több kézben megforduljon. 

T.Á. 

Apltz,Bruno: Farkasok közt.védtelen. Bp. Magvető Kvk., 
l960. 474, [1] P. 

A háború utolsó hónapjaiban a buchenwaldi láger 
kommunistái a fegyveres ellenállást készítik elő. Eb-
ben a kiélezett helyzetben egy hároméves kisgyermek 
kerül a táborba. Kinzo élesseggel vetődik fel a prob-
léma: ha mentik, bujtatják, a náci táborvezetőség meg-
torlása a legjobbakat sújthatja és veszélyben a terve-
zett felkeles is, ha sorsára hagyják a gyermeket, az 
emberiesség törvényei ellen vétenek. Ezt a kérdést old-
ja meg az iró rendkívüli izgalmas kifej léssel, magas 
művészi szinten. Különösen lélekzetelállitó az utolsó 
hetek és napok leirása, amikor megérkeznek a keleti 
lágerek kihajszolt lakói és a nácik ugyanakkor elkez-
dik a tábor részleges kiüritését. A légitámadások szü-
net nélkül folynak; az ellenálló csoportokat a vezetők 
teljes készültségbe helyezik. Végül egy nappal az ame-
rikaiak érkezése előtt a tábor felszabadítja önmagát. 

Apitz, aki maga is a buchenwaldi láger foglya 
volt, kiváló müvet alkotott. Mind a náci vezetők, mind 
a lágerlakók remekbeszabott figurák. A könyv világsi-
kerét bizonyítja: 21 nyelvre fordították le és körül-
belül egymillió példányszámban jelent meg eddig. 

Kővári Józoefné 

A Föld. Szerkesztette Tasnádi Kubacska András. Munka-
társak: Béli Béla, Dániel György, [stb] [111] /Bp./ 
Gondolat, 1960. 5o2,[2] p. 27 t. /A természet világa/ 

A Termés et világa sorozat legújabb kötete a ma-
gyar természettudományos ismeretterjesztő irodalom ki-
magasló alkotása. A szerkesztői munkaközösség - legki-
válóbb szakembereink - a Földre vonatkozó ismereteknek 
szinte enciklopédikus összeállítását adják. A részta-
nulmányok ismertetik a Föld helyét a világmindenségben, 



leirjak mozgasait, kialakulásának elméletét, belsejét. 
Bemutatják az ásványok világát, a földkéreg kémiáját, 
a kőzetképződés folyamatát. Ismertetik a tengerek kiá-
ll akulasat és életét. Végül terjedelmes tanulmány fog-
lalkozik a légkör fizikájával, a naptevékenysegekkel 
és azok fold i eletünkre kifejtett hatásaival. A köte-
tet Tasnadi Kubaceka András összefoglaló tanulmánya 
zarja, mely a Föld és az élet fejlődéstörténetét fog-
lalja össze. & 

Csomor Tibor 

X 

Gibbon,L,G.: Skócia lánya. Bp. Európa, i960. 667 p. 
Gibbon elsősorban mint régész és néprajztudós 

ismert. A skót népélet kitűnő ismerője, Mac Diarmid -
nak, a neves skót költőnek barátja volt. A fiatalon, 
harmadik évtizedében meghalt tudós-iró nagy Ígéret ma-
radt csak. Ez egyetlen regénye. Trilógia, egy asszony 
ifjusaganak, házaséletének és fia felserdülésének tör-
tenete. Chris, a vérbő és erős hősnő mindig a boldog-
ságot keresi életében. Talan tul értékes ahhoz, hogy 
ezt maradéktalanul megtalálhassa. 

/ A regény hetedfelszáz oldalán megismerkedhetünk a skot hegyifalvak és kisvárosok jellegzetes alakjai-
val. Gibbon olyan szeretettel és emberismerettel ábrá-
zolja őket, hogy az egész skót társadalmat, világot, 
multat es jelent magunk előtt látjuk. Ez csak a nagy 
müvek sajátja es annál fájdalmasabb, hogy irója müvét 
nem folytathatja már. 

( - ) 

• o . o . 
o 



„iZ 1960-Aß ESZTENDŐ EREDMÉNYEI A STATISZTIKA TÜKRÉBEN 

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 1960-ban elért 
főbb olvasó--és könyvforgalmi eredményeit az alabbi osz-
saeeitő számok ismertetik: 

1959 I960 
é v b e n 

Könyvtárak száma1/ 
Könyvtári állomány 2/ 
Naptári évre beiratkozott , 

olvasók száma 3/ 
Kölcsönzők és helyben ol-

vasók száma 4/ 
Kölcsönzött és helyben olva-

sott kötetek és egyéb könyv-
tári egységek száma 4/ 

43 

1.572.7o1 

I.705.oil 
4,66o.ll6 

43 
1.658.171 

115.0I8 
1.677.449 

4.846.5I0 

1/ A központ és a hálózati könyvtárak összes szama 
2/ A könyvek, egyéb kvtari egységek és diafilmek száma 
3/ Az olvasótermi és diakölcsönzésre beiratkozottakkal 
4/ Dia-kölcsönzőkkel,ill.kölcsönzött darabokkal együtt 

A fenti számok azt mutatják, hogy a könyvtári ál-
lomány 5.3 százalékkal, az olvasott kötetek száma pedig 
4 százalékkal emelkedett. A könyvforgalom viszonylag 
csekély emelkedése összefügg több nagy kerületi könyv-
tárnak a beszámoló éveben való átalakitásaval es mások-
nak az állományellenőrzés miatt való hosszabb zárvatar-
tásával. Ez az oka annak ist/ ho§y az olvaaóforgalom nem 
is emelkedett, hanem 1.5 százalékkal csökkent. 

Mivel idén tértünk rá a naptári évre való beirat-
kozás rendszerére, visszamenőleges összehasonlito ada-
tunk erre vonatkozólag nincs. Ha azonban a korábban 
használt folyamatos évi beiratkozott olvasók számat vesz-
szük figyelembe, akkor ez 7.5 százalékos emelkedest mutat. 

A központ és a hálózati könyvtárak adatait egy-
más mellé állitva a következő számokat kapjuk: /196o/ 

Központ Hálózat 
Könyvtári állomány 6o2.835 1.055.336 
Beiratkozott olvasók 12.21o 1O2¿8O8 
Kölcsönzők és helyben olv. I08.766 1.568.683 
Kölcsönzők és helyben olv. 
könyvtári egységek száma 248.4o2 4.598.I08 

1/ Lásd az előbbi táblázat jegyzeteit 
A főváros összlakosságának 5.5 százaléka, a 6-14 

éves fővárosi gyermekeknek 15.1 százaléka olvasója könyv-
tárunknak. 
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zők 

Kölcs. 
köte-
tek 

Bzárna az év végén száma az év végén 
Hálózati 
rahtár 6l.6oo • 

I. 11 3I.066 2*394 33*554 112*079 2o 20,289 •1.507 22.163 73*496 
II. 3r 25* ̂ 07 4.097 55.647 157*201-
III. 8 35*471 2*522 35*186 131.568 

21 12.171 1.465 19*87o 55.175 
33 •9.0I9 ' 592 9*28o 34*181 

IV. 28 38*293 4.486 52.008 169.953 
41 10*293 1.114 16.628 45.888 

v.. I 34.I03 3.670 47*842 141*542 
14 27.090 3*178 43.298 144.433 

VI. lo 48.140 4.596 64.478 256.174 
VII. 2 39.804 2.680 44.932 143.948 

22 17*348 1.852 25.409 92.704 
VIII. 9 43*735 6*oo2 89.271 262.721 

44 25.592 3.569 40.829 119*941 
3 27.343 2.147 40. 86 126.593 IX. 39 20.632 2.527 33.223 97.749 26 19.82o 2.303 28.7o2 92.52o 

23 16.415 1.134 19.383 60.523 
X. 12 30.246 2.762 36.62o 126.89o 
XI ¿ 6 37.944 4.957 69.887 233.492 
XII. 38 21.207 2.619 31.374 I09.390 

XIII. . 7 28.653 2.078 27.124 90.310 
19 23.309 2*ô4o 29.028 I04.678 
4 19.339 2.50I 38.219 111.918 

Sallai u. 2.463 - — Jm • 

XIV. 18 3o*olo 2.976 36.631 116*419 
5 14.756 1*671 21*733 66.943 

XV. 29 15.376 1.616 25*174 75¿463 
34 13.828 l*o69 18.495 66.662 

XVI. . 32 27.694 2*542 38.444 142.079 
XVII. 36 21.907 2*155 27.075 91*450 

46 I3.I04 I.052 17.983 62.656 
XVIII. 24 18.798 2.569 27.169 99.623 

31 9.672 1.359 18.699 55*263 
XIX. 25 3o*341 4.764 59.454 197.613 
XX. 27 21.376 2.3 8 30.577 91.269 

35 14.036 1.637 21.669 63.466 
XXI. 42 16.194 1.622 25.688 85*2oo 

3o 16.024 I.I09 16.150 49*347 
XXII. 13 21.779 1.778 21.32o 83.813 

1.ez.mozgó 
könyvtár 15 6.óo8 924 12*611 43.836 
2.SZ. " 13 5.451 814 13.387 48.6o7 
ÖSSZ: 
196o: 1. 028.246 I00.807 1.387.01o 4.534.770 
ÖSSZ: 
1959: 965.254 - I.408.504 4.372.352 

Tolnai György 



" 3® ö 

EZ TÖRTÉNT.•• 

NEGYEDSZÁZAD - BECSÜLETES MUNKÁBAN 

Bensőséges, baráti légkörben ünnepeltük meg 
Tolnai György 25 éves szolgalati jubileumát január 11-
én az Igazgatóság nagytermeben. Révész Ferenc igazga-
tónk köszöntötte Tolnai elvtársat, hangsúlyozta? az "ün-
nepelt* egyike azoknak, akik a statisztikát és annak 
serkentő, ösztönző szerepét könyvtárunkban megszerettet-
tek. Ezzel igen sokszor ráterelte a figyelmet arra, hol 
van lemaradás az eredményeink mellett. Révész elvtárs 
végül jubilánsunk munkásmozgalmi becsületes helytállá-
sáról szólott s átadta az egy havi jubileumi fizetést. 

A másik "ezüstévforduló1' 
Szalay Tiboré volt. A jubiláns, a kötészet szak-

embere - ahogy 25 even át dolgozott - halk, «sendas sze-
rénységgel állott február 6-án, hétfőn délitán az Igag£ 
gatosag termeben munkatársai előtt. Hány szép album.ki-
advany, gondosan elkészített munka dicséri őt és miíyen 
harmónikus kapcsolat, amely hozzánk fűzi, kollégáihoz! 
kívánunk neki mindannyiun nevében hosszú, boldog, 
munkás életet! 

"SZINHÁZ, FILM, ZENE" CIMEN tartott előadást Ré-
vész Tibor iró a 23-as könyvtárban január 18-án. Ismer-
tette a művészeti ágak történetet; legjelentősebb szín-
padi müveink részleteit pedig magnetofonról szólaltat-
ta meg, kiváló, színművészeink tolmácsolásában. 

A KÖZKÖNYVTARAK szakszervezeti munkájának segi-
tesere megalakult a Közalkalmazottak Szakszervezete Bu-
dapesti Bizottsaga mellett működő Könyvtárosi Munkabi-
zottság. A Bizottságban könyvtárunkból Mikó Zoltán és 
Rozsnyai Karoly vesz részt. 

X 
JÓL SIKERÜLT IRODALMI ESTEN találkozott olvasói-

val január 13-án - a 29-es könyvtárunk és a Csokonai Iro-dalmi Kor rendezesében - Várnai Zseni. A XV. kerületi 
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Művelődésházban, közel száz versszerető olvasó jelen-
létében, a költőasszony életútjáról beszélt és versei-
ből olvasott fel. 

.000.0000. 

FELHÍVÁS 

Kedves Asszonyom! 
Minden uj esztendő kezdetén az emberek elhatá-

rozzák, hogy okosabban és szebben élnek, több örömet 
és kevesebb bosszúságot kívánnak maguknak. 

A háztartae százféle terhet ró ránk és ezerféle 
tudást igényel. Hozzáértéssel minden problémát könnyeb-
ben oldunk meg. 

Ezért határozta el klubunk, hogy ez ev folyamán 
rendszeresen (havonta kétszer: egyszer délelőtt, egy-
szer délután) ingyenes HÁZTARTASI TANÁCSADÁST szervez 
a konyhaművészet, háfci szabás-varrás, modern vegysze-
rek és háztartási kisgépek legavatottabb szakemberei-
nek közreműködésével. 

A háztartási tanácsadás munkahelyi cégünkben 
Kérjük, kísérje figyelemmel a papi sajtót, ke-

ressen fel problémaival, szívesen segítségére vagyunk 
és szeretettel várjuk az alábbi időpontokban: 

Március 6-an, március 2o-án, április 10-én, áp-
rilis 24-én, május 8-an, május 29-én. 

BUDAPESTI NŐTANÁCS 
HÁZIASSZONYOK KLUBJA 

o 
0 , 0 

o . o . o 

A SZERKESZTŐSÉG FELHÍVÁSA, Felkérjük lapunk 
minden oikkiróját, hogy a kéziratokat a jövőben fel-
tétlen ritka sorokban gépeljék. Ezzel munkánkat jelen 
tősen megkönnyítik. 

. o . 



MEGHALT SÁROSI ISTVÁNNÉ 

Nagyon, nag; on fájó szívvel búcsúzik a 6-os könyv-
tar Annuskajától, Sarosi Istvánnétól. Hosszú, súlyos 
szenvedeseit szüntette meg a halál február 11-én. Negy-
venhárom evet töltött el könyvtárunkba!, eihol még Szabó 
Ervin munkatarsaként kezdett dolgozni ós élete végéig 
munkajában példaképének tekintette őt. 

Lelkiismeretessége, szorgalma a: inte"határtalan 
volts Súlyos betegsége alatt az á remény tartotta benne sokáig az eletet, hogy még dolgozhat rájöhet munka-
tarsai közé. Vissza is jött boldogan és nagy betegen dol-
gozott ket hetet, de a gyilkos betegsegen már nem tudott 
uJ?»a lenni munkaakarása. 

Hosszú évekig volt ifjúsági könyvtáros. Hány gye-
rek nőtt fel ezalatt, akiket szeretettel, hivatástudat-
tal eegitett. Felnőtt emberek keresik most is, akik mé^ 
mint gyermekolvasók ismerték őt. Mindig készségesen,min-
denkinek eegitett, mindenkihez volt kedves szava. Nehéz 
leirni. kifejezni, mit érzünk, akik vele dolgoztunk, és 
kozelrol ismertük nagyszerű emberi tulajdonságait. 

Mélységes emberségére, a haladó eszmék iránti fo-
gekonysagara különösen jellemző a fehér terror kezdetén 
tanúsított magatartása. 1919 nyarán-őszén a Fővárosi 
Könyvtár számos dolgozóját vetette börtö be az ellenfor-
radalom. A könyvtárban maradt többi munkatárs megszakí-
totta velük a kapcsolatot. Váradi Irma, egy nyugdíjas 
kollégano, aki maga is megjárta az ellenforradalom in-
ternal ótaborat, emlekezik, hogy Sárosiné egy pillanatig 
sem fordított nekik hátat, vigasztalta őket s otthoná-
ba nem egyszer vendégül hivta a. börtönből szabadult volt 
munkatarsait. 

Sárosi Istvánné munkáját még utóbbi éveiben is -
betegen - lankadatlan szorgalommal, lelkiismeretességgel 
lattá el. A mindig mosolygós, melegszívű, drága munka-
tafeunk felejthetetlen marad számunkra. 

a 6-os könyvtár 
dolgozói 

X 

DR. VÁGFALVY DEZSŐ EMLÉKEZETE 

a könyvtárunknak egy regi munkatársától, dr.Vágfalvy 
Dezsőtől kell végső búcsút vennünk, 1891-ben született. 

Pályáját mint gimnáziumi tanár kezdte. 1913-ban lépett 
a főváros szolgálatába; Szabó Ervin munkatársai közé tar-
tozott. Derűs es rendithetetlen emberszeret' t jellemezte. 
Hitt a kultura emberformáló erejében. 1927-től, főkönyv-
tárossá történt kinevezésétől kezdve, két évtizeden át 



Fővárosi Könyvtár nyilvános szolgálatának volt veze-
tője, Munkatársai szerették. Köteleeségtudása, felké-
szültsége és könyvismerete az olvasók körében is nép-
szerűvé, megbeos itté tették. Érdemeket szerzett a 
könyvtári tizedei osztályozás tovább ej lesztésébén. 

Könyvtáriv^zgatősági tag volt. Városügyi biblio-
gráfiát és repertóriumot szerkesztett 1947-48-ban. A 
.•óvárosi Szabó Er»in Könyvtártól ment nyugdíjba, azon-
ban a nyugalom éveiben is fáradhatatlan maradt. Meg-
szervezte az Irosz-ovetség Könyvtárat: / hozzáértés-
sel és ügyszeretettel vezette azt eleie itolsó tiz évé-
ben. * " , 

, Csal ,dját is nagy veszteség érte, példád családa$, 
r.lékét meleg, pályatárs! szeretettel őrizzük. 

Kondoros! Sándor 

• X . 
. 

LAPZÁRTAKOR I 

EGY NAGYSIKERŰ KIÁLLÍTÁSRÓL 

Amikor lapzárta előtt ezeket a sorokat irjuk, a 
lépcsőházban - kiállítási termünkben -, az utolsó simí-
tásokat végzik Tolsztoj kiállításunkon. A most kiakasz-
tott tablók sokmindenben térnek el eddigi kiállítása-
inktól. Megszoktuk, hogy tárlóinkban könyveket látunk 
ée falainkat szintén nyomtatott anyagok, reprodukciók, 
vagy plakátok, esetleg fényképek boritjak. Most szin-
tén láthatunk néhány kisebb fényképet, egynéhány köny-
vet, zömmel azonban kéziratokkal találkozik a szemlé-
lődő. Nagy újdonság ez egy olyan könyvtárban, amelynek 
kézirattara nincaen és nem is tartja feladatának, hogy 
ilyen jellegű anyagot rendszeresen gyűjtsön. 

Ismeretes az a kezdeményezés, amely ilyen "profil 
idegen" anyagot hozott a könyvtárba és eredménye elő-
ször ez a kiállítás, később pedig egy újszerű blbliógyá 
fia. A Tolsztoj jubileum alkalmaval - halálának 50. 
évfordulójára emlékezünk - könyvtárunk körkérdést in-" 
tézett a világ 2oo kiemelkedő nagy Írójához és tudósá-
hoz: melyik Tolsztoj művet tartjak a legnagyobbnak és 
hogyan hatott rájuk Leo Nlkolájevics életmüve. Harminc 
országból 12í> válasz érkezett. Kiállításunk a legérde-
kesebb 45 levelet mutatja Felesleges lenne könyvtá 
rosoknak Tolsztoj irói és emberi nagysagáról beszélni^ 



mindnyáján szeretjük és csodáljuk, ha nem is tudjuk 
mindig pontosan megfogalmazni szavakban. De lehet-e 
szamunkra, az irodalom szerény propagátorai számára 
izgalmasabb élmény, mint tanúi lenni annak, hogy az 
irodalom legnagyobbjai hogyan vallanak egyik meste-
rükről, hogyan találkozik az irodalmi mult egyik nagy 
szelleme a mai, az élő irodalom nagy alkotóival. Kiál-
lításunkon és a később kiadásra kerülő bibliográfiában 
önnek a találkozásnak lehetünk szemtanúi. Az irodalom 
barátai izgalommal nézhetik Cocteau, Kuo-mo-zso, He-
mingway, 0* Casey, Gunnarson és sok más nagynevű.iró 
kézirásat, vallomását. 

Tolsztoj ma is él, fiatal és öreg, oroszul és 
a világ minden nyelvén olvasók világában. Est nem kel-
lett sem körkérdéssel, sem kiállítással bizonyítani. 
Kiállításunk ujabb megerősítése annak, hogy nagy írói eletmüve mennyire élő, mennyire ismert az egész vilá-gon. & 

-t 
X 

SZABOLCSI MIKLÓS, az Élet és Irodalom felelős 
szerkesztőjének beszede, február 11-én, az É1Ő Tolsztoj 
kiállításunk megnyitóján: 

Az egész világ ünnepelte tavaly L.N. Tolsztoj 
halalanak 5o.evfordulojat; nálunk elsősorban a Fővárosi 
Szabó Ervin Könyvtáré az érdem, hogy ennek az évforduló-
nak egyetemes, nemzetközi jelentősegét méltóképpen fel-
fogta s egy nagyszabású akcióba kezdett: körkérdést in-
tézett a világ 200 nevezetes Írójához, gondolkodójához, 
kritikusához, Tolsztojról tudakolva véleményüket. A kér-
désre - nepi demokráciákból és kapitalista' országokból. 
Tavolkeletről és Észak-Amerikából loo válasz érkefett; 
idősek, mint Tolsztoj munkatársa, V.Bulgakov,vagy a 
svájci gondolkodo, Albert Schweitzer, fiatalok, mint a 
francia új regény kepviselői, Nathalie Sarraute és 
A.Robbe-Grillet, harcos kommunisták, mint Albert Maitz 
es szelsoseges idealisták, mint Aldous Huxley - küldték 
el valaszukat. A levelek egy részét látják itt kiállít-
va; a válaszok pedig a közeljövőben Emlékkönyvben lát-
nak majd napvilágot. 

Minden nagy- alkotóban saját magára ismer kora; s 
minden nagy alkotót minden kor másként lát. Amikor ioo 
iro Tolsztojrol nyilatkozik, válaszuk egyúttal körképét 
adja a ma irodalma s tarsadalmi élete sok problémájának 

A legtöbb válasz L.N. Tolsztoj nagyságát emeli ki, 
múvenek es egyéniségének lenyűgöző hatalmasságát; Cham-
son végtelen tengerhez és hatalmas hegyhez hasonlítja, 



az angol R.Hughoe és most egyik legnépszerűbb *ngol 
regényiró, Lawrence Dureil pedig saját maguk kicsiny-
ségét érzik mellette nyomasztónak; az utóbbi egyenesen 
bolhának nevezi magát az elefánt mellett. De nemcsak az 
Írói mü s egyéniség nagysága jelent soka a ma embere 
ezámára; az életnek, szándéknak, emberi s irói vilagnak 
az a teljessége, az epikának az a bősége, a meseszöves-
nek az a fölénye, /melyet például az amerikai Erskine 
Caldwell emel ki/, amely éppen bizonyos mai "tárgyre-
gényekkel", eseménytelen regényekkel összehasonlítva 
tűnik oly lenyűgözőnek, a vállalkozasoknak az a hatal-
mas volta, /amely a mi irodalmunkban sem leli párját/, 
nyűgözi le az irókat. 

De mindezeken túlmenően: a válaszolok többsége 
megérzi, s ami még foxrtosabb, máig is magáénak érzi azt 
a mélységes emberszeretetet, emberért valo aggodast s 
féltő gondot, felelősséget, amely Tolsztoj müvenek e-
gyik mozgatója; uj humanizmusát emeli ki a halado né-
met irodalom nálunk is szeretett kimagasló iroja, Leon-
hard Frank; a forradalom előkészítőjét látják benne a 
szovjet irók s ezt tartja ma is legfontosabbank benne 
Claude Roy; Upton Sinclair arról vall, máként nevelte 
őt a társadalmi igazságtalanságok felismerésere. Nem 
egy iró, - o éppen a nyugati országokból, - hangsúlyoz-
za: Tolsztoj lehet példa rá, hogy az irodalom hathat 
az életre, megváltoztathatja azt; s abban az eluralko-
dó magánérzésben, a betegesnek, a különösnek, a torz-
nak, s a kétségbeesésnek abban az irodalmában, amely 
oly jellemzően uralkodik el a külsőleg stabilnak lát-
szó, de belül beteg kapitalista társadalomban, a tol-
eztoji példa a humanizmus, a teljesség, a szépség, az 
egészség példájával biztat. 

S ez átvezet talán a legizgalmasabb kérdeshez: 
élő-e Tolsztoj, nem avult-e már el, jelent-e ma is oly 
hatóerőt, mint a század elején, amikor egy egesz nem-
zedéknek lett nevelője? A válaszok maguk is vitáznak 
ezen; Nathalie Sarraute egyenesen kimondja: egy fel-
bomló társadalomra nem érvényes Tolsztoj művészété, 
sőt egyenesen a hal dás fékje lehet: a példakép ma nem 
ő, hanem Dosztojevszkij es Kafka.t Armand Lanoux viszont éppen a magány és a bomlás, a torzság és a betegseg el-
lenében emeli magasra; s mások is éppen az o egyetemes 
és nagy művészetet látják igazán idotállonak es erve-
nyesnek, tartósabbnak, mint sok divat-erteket. . 
S Tolsztoj igazi utódai, a szovjet irók s olyan for-
radalmárok, mint az ir Sean O'Casey, büszkén valljak 
magukat utódainak; tőle akarnak tanulni szenvedelyt 
és igazságszeretetet, mint M.Riiszkij, szeretik benne 
az egészség kultuszát, mint a szovjet irodálom egyik 
legmerészebb Írója, VI. Tyendrjakov, s mint Vera Ket-
linszkája, tőle tanulják, hogy az élet kutatasanak 
rettenthetetlennek kell lennie, s az o peldaja is erő-
síti: a művészet szárnyat ad - az uj embernek. 

S itt, ezen a ponton kapcsolódik Tolsztoj erte-
kelésének problémája a mi irodalmunk kérdéseihez. 



fiijuk: a mi irodalmunkban is harcol egymással a tel-
jesség ée a reözlet kultusza, betegség és egészség, fá-
radtság és életigenlés. S bár a mi irodalmunk Tolsztoj-
ig , : adósa még abban is, hogy az <5 útját járó, széles és 
epiktte teljességű társadalom-ábrázoló nagyregényt még 
rest teremtette m - ma mégis arra vetnénk a hangsúlyt: 
á tolsztoji mü egószságét, lletigenléeát, ember-zerete-
tet és optimize.oft tarthatjuk példaképnek, - nem mere-
ven köve tv- az egy sr. art teljesítményt, hanem a ml ko-
runk, eszméink és 1 ivészi eszközeink birtokában tovább-
fejlèe? tve és- ja vi tifa, Setségte] r.,a betegség é egesz-
ség vitájában íolsztoj oldalán az igazság." 

Ilyen gondolatok jutnak eszünkbe a válaszok olvas-
tán; & most engedjék meg, hogy megnyí isam a kiállítást, 
köszönetet mondva a lelkes rendezőinek, elsősorban 
Révész Perene igazgatónak es Tóbiás Áronnak, a könyvtár 
dolgo zójának, akinek érdeme e fontos s nemzetközi szem-
pontból is jelentős anyag összegyűjtése. 

X 

UTÓHANG 

Nem egyszer néztem meg a lépcsőházon koszorúban * 
végigfutó, Ízlésesen elkészített és összeállított tabló-
kat é s meglepődtem, valósággal elszédültem: micsoda ne-
vek, micsoda fők néznek itt le rám, vallva arról, aki 
- hiába elcsépelt a szó, nincs más és őrá csak ez jogos -
óriás Völt, még e nagy nevek karéjában is. - ügy érez-
tem hirtelen magam, mint nagyon régen, mikor egyszer, 
gyerekfővel, betévedtem a Szépművészeti Múzeumnak egy 
addig számomra ismeretion termébe,a Balló-terembe és 
ott egyszerre a képzőművészet legnagyobb kincséivel ta-
laltam magam szemközt; Rembrandttá!^ Giorgioneval és a 
többiekkel. Itt meg Solohov ée Schweitzer /ha élne, nagy 
baratja, Thomas Mann is itt volna köztük, ő, aki annyi 
gyönyörűt irt Tolsztojról!/, Kuo-mo-zso s A, Huxley, 
LePrank és Maugham; a nagy tudósok közül Heisenberg és 
annyi más komoly nagyság ér érték néz szembe veled és 
ir Tolsztojról, hogy az ember örömében s meghatottsá-
gában elvoszti a szavát. 

Nem akarok szerénytelen lenni, de ez az egész öröm 
4s meghatóttság csak ugy hiteles, ha én is megírom pár 
szóban Tolsztoj-élményemet, mert maga az a tény, hogy a 
világ jelenleg:' legk.'vál'bl elméi személyes levelei van-
nak itt, nagy kincset jelent, de a fő ebben mindig az, 
aki okul szolgált a megnyilatkozásokhoz, akinek ma is 
nato, eleven erejéről, gyönyörűséget és katarzist adó 
művészetéről tanúságot teltek: Toisztoj maga! 

Kareninát tulkerán olvastara,gyermekkoromban, ké-
sőbb persze megint, de ahogy Tolsztoj a világirodalom 



legnagyobb mesterei közt van, hogy tényleg homéroszi 
rangú, ahoyg ő maga mondta, azt akkor láttam meg, mikor 
2b eves koromban elolvastam a Háború és békét. Tél volt, 
vidékén, egy szánkóban ültem, ezt az érzést soha nem 
felejtem el, kezemben volt a három kötet együ't és ugy 
éreztem - Tolsztoj és a könyv dicsérete egyáltalán -, 
hogy a kezemben tartom az egeez világot, ebben minden 
benne van, az egész elet. - Melyen meg voltam rendülve. 
Nem tudtam volna számot adni magamnak arról akkor, miért 
irta, de egyszerűen megrögzítette benne a világot, az em-
beri eletet, tökéletes művészettel. Kár szaporítanom er-
ről a szot, méltatták nálam hivatottabbak ezren e müvet 
és Íróját, én csak azért hoztam ezt fel, hogy kifejezzem: 
az átérzés, a tisztelet és szeretet jogosít fel arra, 
hogy róla, az óriásról en is Írhassak.^ 

Nagy szolgalatot tett a könyvtár ezzel a kezdemé-
nyezéssel, ezzel a kiallitassal a kultúrának, irodalmi 
műveltségünk gyarapításának. Hála illeti a levélírókat, 
akik könyvtárunkat értékes anyaggal gazdagították és 
jól esik lapunkban kijelenteni, hogy hála illeti a ki-
állítás megtervezőit, szervezőit és készitőit - ahogyan 
a megnyitóban helyesen mondta Szabolcsi Miklós - Révész 
Ferencet, Tóbiás Áront, Sárdy Károlyt, Oláh Attilát, 
Osomor Tibort, a kötészet dolgozóit éo mindazokat,akik 
e munkában résztvettek. Sok év óta ez talán a legmara-
dandóbb értékű kiállításunk. 
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