




K Ö N Y V T Á R I H I R A D Ó 
A FŐVÁROSI SZABÓ, ERVIN KÖNYVTÁR KÖZLÖNYE 
IX. évfolyam 5-6.sz. 1965. máj.-jún. 

FELSZABADULÁSI GYERMEKVETÉLKEDŐ CSEPELEN 

Már az évi terv készítésekor megszületett az ötlet: Csepel 
gyerraekolvasóit felszabadulásunk 20, évfordulójának tiszteletére rendezett 
vetélkedőn megismertetni egymással, egymás tudásával. Rájöttünk, hogy több-
rétű célt szolgálhat a vetélkedő és az arra való felkészítés. 

Első és legfontosabb a gyermekek olyastatása volt, Kb, tiz 
"kötelező" olvasmány kapcsán a gyerekek megismerkedtek Budapest és Csepel-
sziget történetével, a felszabadulás eseményeivel, hőseivel, Feladatul kap-
ták: kutassák fel az eltelt 20 év létesítményeit. El kellett sétálniuk az 
emlékművekhez, hogy ne csak azt ismerjék pontosan, ahol vannak, de érezzék 
művészi-gondolati erejüket. Megtanulták a városok felszabadításának idő-

I 
pontjait s igy szinte érezhették felszabadításunk ritmusát. Szép munka,lá-
zas készülődés után (voltak gyerakek, akiknek szinte naponta volt kérdésük 
a könyvtároshoz) végre elérkezett a vetélkedő napja: május 18, A 30-as és 
A2~es könyvtár gyerekei saját könyvtárukban találkoztak, s innen könyvtá-



rosuk vezetésével, csoportosan érkeztek Csillagtelepre, ahol a A—es 
gyerekkönyvtár lelkes "házigazdái" má- az autóbuszmegállónál várták 
az izguló kis csapatot. Ez után a kedves gesztus után szinte bará-
tokká fogadták egymást, s a 4-es gyerekkönyvtárba már egy kicsit ha-
za is mentek. 

. A könyvtár barátságos "ábrázattal" fogadott, A kirakat-
ban kiálíitás a gyerekek rajzaiból. Ki "háborút", ki "békét" rajzolt, 
egyik tehetségesen, másik csak óriási - és nem lebecsülendő - lelke-
sedéssel, s mindezt felszabadulásunk tiszteletére. Az ujságtartó áll-
ványon sorakoztak a nyeremények. ízléses elrendezésük különösen a lá-
nyoknak' tétszett és azonnal föl' is hivták rá a fiúk figyelmét, A há-
rom asztal tetején számok jelezték, hogy melyik csoport hova ülhet. 

Izgalommal vegyes érdeklődéssel hallgatták a bevezetőt 
mondó - é s az egész vetélkedőt vezető - es gyerekkönyvtár vezetőjét: 
az ő Franciska nénijüket. Utána egy kislány köszöntötte verssel a gye-
rekekét, majd a versenyszabályok ismertétése következett, A gyerekek 
izgatottan gondoltak arra, hogy az asztalukon álló üres pohárba hány 
- a jó .feleletet igazoló - szines pálcika kerül majd. Mindenki a saját 
könyvtára dicsőségéért versenyzett, de kaptak egyéni feladatokat is. 
Az egyik egyéni feladat - egy helyszini közvetités a vetélkedőről -
megoldásakor gyerekszájból hallottuk, hogy mennyire jói érzik magukat. 
Az' igen változatos formában feltett kérdésekre mindhárom könyvtár gye-
rekei készen álltak frappáns feleletekkel. Mindenki felismerte a borí-
tékban- kapott regényrészlet hovatartozását; számtalan létesítményt so-
roltak fel .írásban a kétperces határidő alatt; tudták, ki volt Stein-
metz kapitány és Osztyapenkó, Malinovszkij és Tolbuchin marsall, Kala-
már József-és Bordás András; érdekes emlékmüveket láttunk felállítani, 
pedig a szobrászok is, a szobrok is gyerekek voltak. Az amúgy is tarka 
vetélkedőt - pihentetőül - néhány verssel gazdagították a szavaló kis-
lányok. Feltétlenül meg kell emlitenem, hogy két igen értékes, figye-
lemreméltó szavalatot is hallottunk, s közben szinte elfelejtettük, 
hogy 12-14 éves gyerekek vetélkedőjén vagyunk, a művészi teljesítmény 
annyira érett, sikerült volt. 

Az egész versenyen sokoldalú és alapos felkészültségről 
tett tanúbizonyságot mindhárom csoport, ami az egy-egy pontnyi különb-



ségü végeredményben is megmutatkozott. A vetélkedő végén minden gyerek 
kapott apró ajándékot; könyveket, jegyzetfüzeteket, tollakat, tolltar-
tókat, labdát, vizfestéket és még sok más apróságot. Mindenki ragyogott 
a jó szereplés és a kedves ajándékok okozta örömtől, s ezt még. fokozta 
"Frapciska néni" bejelentése egy eljövendő közös kirándulásról, ahol 
hasznosíthatják majd a jutalom-labda mellett az állatokról, növények-
ről és általában a természetről olvasottakat. 

Nemcsak a gyerekek, de mi, könyvtárosok is sikeresnek 
és - főként a gyere:kek olvastatása s olvasmányaik előadni tudása szem-
pontjából - hasznosnak Ítéltük a találkozást, kellemesnek az együttlé-
tet, s ezért igyekszünk majd rövidesen más formában megismételni. 

FRIEDRICH LAJOSNÉ 
vA-2-es könyvtár 

A néhai "Valéria" helyén ... 

Egyik legkorszerűbb ifjú könyvtárunkban 

Mind a felnőtt, mind az ifjúsági részlegben túl vannak már 
az 1300. beiratkozáson. 

- Hát igen - néz ki az ablakon a könyvtárvezető -, megyek az 
utcán és annyit köszöngetek. A környék minden tizedik lakosa könyvtári 
olvasó. 

A legkülönbözőbb napilapok, folyóiratok üdvözölték már a 
József Attila .telepi é-8-as könyvtárunkat. Méltatták a korszerű könyvtá-
ri helyiséget, berendezést, a könyvek műanyag bori tóját, a kölcsönzők 



egyre növekvő számát. Ezek valóban fontos szempontok, ha megvizsgálunk 
egy könyvtárat. Be kell vallanunk azonban, hogy a többnyire az olvasó 
szempontjából emli-tett -könyvtáradta lehetőségek" sokszor keretet 

könyvtárunkat, nem hagyhatjuk figyelem nélkül a műhelymunka gondossá-
gát sem. A nagyszerű épülettel, erkéllyel együtt nem kapták készen pl., 
a hasonló minőségű könyvállományt. Rövid riportunkban az eddig mellő-
zött, számunkra közérdekübb, sajátabb megfigyelésekre indultunk'. 

Az állomány beszerzést tanultuk, tanuljuk, mégis sok 
helyen különböző módon történik, itt bátor, sokoldalú könyvbeszerzés-
nek lehetünk tanúi. A szabadpolc böngészése jól bizonyitja a könyvtári , 
munka elvi biztonságát, egyben tanúság, hogy az olvasói igények kielé-
gítését, nevelését nem egysikúan, s nemcsak egy bizonyos, már megfelelő 
olvasói gyakorlattal rendelkező kölcsönzőknek tudja lehetővé tenni. Itt 
kell megemlítenünk a gazdag kézikönyvtárakat. A polcokon néhány régi fi-
lozófiai kézikönyv is található, alkalmat adva, hogy a régi gondolkodók-
nak ne csak a kritikáját olvashassuk, hanem, ha kedvünk van, magunk gon-
dolkozzunk kritikusan. így válik az olvasóterem nemcsak a tájékozódás, 
hanem a tudományos kutatás szinhelyévé is. Erről az olvasótermi felü-
gyelő (ha lenne ilyen) asztalán elhelyezett kis füzetecske tesz tanúsá-
got, ahová az olvasók maguk jegyzik fel, mit vettek igénybe a kézikönyv-
tárból. Jól tudjuk, hogy gyakran kerül olyan, többnyire szépirodalmi al-
kotás is az olvasóterembe, amelynek helyben olvasása nehézkes. Alkalom-
adtán ezeket szivesen kölcsönzik, a könyv raktárlapját felállítják és 
ráirják a kölcsönzés adatait. Ott jártunkkor pl. a Gilgames raktárlapja 
volt felállitva. 

nak is. A betűrendet mutató dobozokon, az írók fényképe alatt jelölik, 
hol található meg olvasnivaló a szerzőtől, vagy melyek a.róla szóló,ta-
lálható irások. Két példát mutatunk be: 

szabnak a könyvtári munkának is. És amikor köszöntjük legmodernebb 

Egyszerű és hatásos módját alkalmazzák a könyvajánlás-

Aragon, Loui 
Garaudy: Arag'on útja 
Bajomi L. Endre: Mai francia irodalom 
Dobossy: A fra cia irodalom története I-il 
t a l á l h a t ó k a 84 s z a k i b a n 

Faulkner, William 
Az amerikai irodalom a XX. 

században 
Egy fekete pantalone. Elbe-

szélés = Fáy: Nagyvilág 
Két katona. Elbeszélés. = 

Ottlik: Mai amerikai el-
beszélők. 



Ugyancsak a könyvajánlást segiti elő, hogy néhány alig köl-
csönzött, nagy példányszámú könyv boritófedelére a könyvtárosok gemka-
poccsal annotációt tűztek. A rövid, érdekfeszitő szövegek eredményeként 
rögtön gazdára találtak Ehrenburg vaskos regényei, vagy Du Bois többkö-
tetes müve. 

Viszont nem helyettesitik még ezek a jo ötletek az olvasók-
kal való egyéni foglalkozást. Megszívlelendő, hogy minden új beiratko-
zónak/Öt percig mutatják be a könyvtárat, a mosdótól az analitikus kata-
lógusig. Okos programmal alakult a művelődési kör is. Fél évig nem hiv-
nak vendéget, csak egymást ismerik meg, s készülnek, hogy majd beszélge-
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tésük például egy iróval, saját maguk miatt ne legyen érdektelen, akado-
zó. 

Az előjegyzések vizsgálata mindenütt a levelezőlapok elemzé-
sén alapszik. Ennek gyűjtését, rendszerezését túl bonyolultnak találták; 
az előjegyzett mű könyvkártyájára irják fel az olvasó nevét s a dátumot, 
hogy mikor kapta meg a könyvet. A módszer hátránya, hogy a többpéldányú 
könyvek esetén mindegyiket be kell várnunk, ha tájékozódni akarunk. 

/ 

Egészen más, de a könyvtári munka és' az olvasók érzékeny fi-
gyelését mutatja, hogy az előtérben egy asztalon, tálcán korsó vizet és 
poharakat találunk, az olvasónak nem a mosdót kell igénybe venni, ha in-
ni akar. 

Apró újitások, próbálgatások a szabályos feladatokon túl már 
előre biztositékát adják a könyvtárunkhoz méltó, tökéletes olvasószolgá-
lati munkának, aminek még csak a kezdetén vannak. 

ARATÓ ANTAL 
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FRANCIA KÖNYVTÁRAKBAN 

Napjainkban mindnyájan igyekezünk okosan utaz-
ni. Utikönyveket, földrajzot, történelmet, művészettörténetet tanulmá -
nyozunk, mielőtt felülünk a vonatra, készülünk az utazásra. 

A készülés, tart bár hetekig vagy napokig, min-
denképpen elégtelen és senkinek sem ad jogot arra, még az utazással ki-
egészítve sem, hogy a meglátogatott ország vagy város ismerőjének vallja 
magát. Saját hazánkban és városunkban eltöltjük egész életünket és mi-
mindent nem ismerünk, nem értünk a közvetlen'környezetünkben lévő világ-
ból sem: 

Franciaország és Párizs meglátogatására fél éle-
ten át készül az ember Európában. A francia szellem ezernyi üzenete új-
ra és újra éleszti a vágyat, hogy a nagy folyamnak, melynek üditő vizé-
ből annyiszor meritünk, a forrását is megtekintsük. Szubjektive még hoz-
zá kell tennem, hogy az egyetemen igyekeztem jobban megismerkedni a fran-
cia nyelvvel és irodalommal, évek óta rendelem könyvtárunkba a francia 
könyveket, naponta használok francia folyóiratokat, tájékoztató dokumen-
tumokat. A vágy igy reménytelen honvággyá fokozódik A Város, Párizs u-
tán. (Róma talán megbocsájtja nekem, ha az urbs főnevet én inkább Lute-
tianak, ennek a szerény provinciális oppidum-nak adom.) 

A reménytelen vágy a könyvtár jovoltából telje-
sedett, amikor egy hivatalos népművelési küldöttség tagjaként az elmúlt 
év november-decemberében három hetet Párizsban tölthettem s még egy há-
romnapos normandiai kirándulásra is sor került. Párizs varázsának titkát 
annyi kisérletező magyar és francia után, nekem sem sikerült megfejte-
nem. Talán az a megfejtés kulcsa, hogy szinte, mindenki más várost ta-
lálhat benne hajlama, érdeklődése, .kedve és felfogása szerint, annyira 
töményen együtt van minden, amit Európában a városi kultúra évszázadok 
ala¿t felhalmozhatott. 

. ' Delegációnk Párizsban elsősorban a népművelési 
munkával igyekezett ismerkedni s én rfiég megtoldottam ezt néhány, bennün-
ket érdeklő könyvtár felkeresésével is.- A népművelési munkáról csak 



annyit, hogy a háború után kialakult demokratikus légkorben indultak el 
azok a kezdeményezések, amelyek figyelembe vették, hogy a rendkivül ma-
gas szinvonalú művészeti és irodalmi élet mellett széles néprétegekhez, 
a munkássághoz, parasztsághoz és a.kispolgársághoz a kulturális javak 
alig jutottak el. Népművelő munka a német megszállás előtt zömmel az 
egyház és pártok keretében folyt. Az emiitett kezdeményezések ota igyek-
szik az állam, természetesen a tőkés társadalmi rend következtében álla-
milag támogatott számtalan magánegyesület és ezeket összefogó kűlönböaő 
társaságok útján a szervezettebb népművelési munkát irányitani. Gyors 
egymásutánban épülnek a művelődési otthonok, ifjúsági házak, kiépült a 
népművelési felügyelői hálózat. Érdekes ellentmondás tehát Párizs világ-
hírű kultúrális intézményei mellett a peremvárosok és a vidék szerény a-
nyagi ellátottságú, szakképzett vezetőket gyakran nélkülöző művelődési 
otthonai és nem utolsósorban az a tény, hogy a népi demokratikus orszá-
gok sokkal messzebbről indult népművelési szervezete a franciák számára 
ma tanulmányozott és sok tek'intetben követett példa. 

Párizs könyvtári gazdagságát érdemes néhány adattal il-
lusztrálni, összevetve Budapest hasonló könyvtárainak állományával: 

B u d a p e s t /ezer darab/ 

Orsz. Széchényi Kvtár 3.830 
Eötvös L. Egy. kvtára 1.073 
M. Tud. Akad. kvtára 896 

Orsz, Műszaki Kvtár 287 
Országgyűlési Kvtár 380 

b.466 

P á r i z s /ezer darab/ 

Nemzeti Könyvtár 11,429 
A Sorbonne kvtára 1.250 
Akadémia kvtára 1.600 
Műszaki főiskola kvtára 200 
Nemzetgyűlés kvtára 400 

Összesen 14.879 

A különbségek nem nagyok a hasonlo jellegű könyvtarak 
között, a nemzeti könyvtárak egyenlőtlensége azonban természetesen a 
francia főváros javára növeli az összesitést. A képhez hozzátartozik még 
az is, hogy nyilvános jellegű általános könyvtárként Budapesten egymaga 
a Szabó Ervin Könyvtár központja várja magánosan az olvasóit, 600.000 
könyvtári egységgel, mig Párizsban a Mazarin könyvtár, az Arzenál könyv-
tár és a Szent Genovéva könyvtár nagy olvasótermeiben 2.5 millió kötet 
áll az olvasók rendelkezésére. A fentiek közül személyesen, szerény és 
szótlanul szemlélődő látogatóként, megnéztem a Nemzeti Könyvtárat, a 



Sorbonne könyvtárát és a Szent Genovéva könyvtárak olvasószolgálati helyi-
ségeit. Mindegyik igazi konzervatív gyűjtemény a szó valódi és átvitt, di-
csérő és elítélő értelmében is. Évtizedek, sőt évszázadok alatt kialakítot-
ták a saját katalogushálózatukat, felállítási rendjüket, szervezeti forrná--
jukat, gyűjtőkörűket stb. és változtatás legfeljebb az épületek kisebb-na-
gyobb átalakításain észlelhető. Az olvasók, diákok, kutatók és a nagy -
könyvtárak világszerte azonos különc figurái láthatóan otthonosan mozognak 
a cédula- és könyvkatalógusok, pultok és olvasótermek labirintusában, ku -
tatnak a sokezernyi kézikönyvben. A Szent Genovéva könyvtár egy évszázada ( 
épült olvasótermébe több mint hétszázan férnek be, ruhatár nincsen, a ha-
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talmas csarnok inkább váróterem, egyetemi aula vagy egy nagyárúház könyv-
osztályának hatását kelti. A Nemzeti Könyvtár egyes osztályainak olvasó -
termei már könyvtárszerübbek, az új épületben elhelyezett zenei gyűjtemény 
pedig modernnek mondható. {A többi könyvtárat a következő utazásra halasz-
tóm, mert a honvágy az ismeretlen-ismert Párizs után csak fokozódik, ha 
már ismert-ismeretlenné vált.) 

A nagy könyvtárakban az olvasó könyvtárossal jóformán alig 
találkozik, maga kénytelen a kimeríthetetlen kincsek között bányászni. Ha 
mégis ráakad egy-egy könyvtárosra, legféljebb útbaigazítást kap, nem re-
ference felvilágosítást. Méltán-irta Hennery, a francia könyvtárak igaz-
gatóságának vezetője a Le Mondeban 1964 novemberében: "Párizsban nincsen 
olyan nagy reference könyvtár, mely rendelkezésére állna mindenkinek". 

Néhány párizsi városi könyvtár meglátogatása, után, nem 
ismerve még az előbbi megállapítást, magam is azt tapasztaltam, hogy hi-
ányzóik a franciaskönyvtárügyből a magasszintü általános közkönyvtárak há-
lózata. Talán nem tévedek különösebben, ha e hiány okát abban látom,hogy 
a polgári átalakulásban élenjáró Franciaország nagy könyvgyűjteményei már 
a nagy forradalom idején állami könyvtárakká váltak, a városi könyvtárak, 
szerény formában már a XIX. század folyamán létrejöttek,.s mire az angol-
amerikai public library mozgalom hatására korszerű nyilvános könyvtárak 
alakultak Európa sok országában, a franciák úgy látták, hogy a könyvtár-
ügy területén már nincs sok tennivalójuk. 

Jártam néhány párizsi kerületi könyvtárban és Párizs elő-
városának,Neuilly-nek könyvtárában. Emlékezzünk néhány régi kerületi 



könyvtárunk, a 3-as, 7-es, 8-as könyvtárak.régi berendezésére, képzeljük 
el, hogy az akkori raktárakat megnyitották volna az olvasóknak, - szabad-
polcként, - néhány új bútort felfrissítésül elhelyeztek volna, s máris 
előttünk állnak a párizsi kerületi könyvtárak. Néhány adat a két városi 
könyvtárhálózat hatóerejének összehasonlítására: /1963-ból/ 

Párizs Budapest 
lakosság száma 2.8 millió 1.8 millió 
városi kvtárak száma 78 108 
könyvállomány 1,0 millió 1.4 millió 
beir. olvasók 100 ezer 155 ezer 
köles, könyvek 5.0 millió 5.8 millió 
100 lakosra jutó 
kölcsönzött könyv 107 303 
szépirodalom aránya 
a kölcsönzésben 52 % 69 % 

A városi könyvtár központja nem más, mint a községi tanács 
hivatala: gondoskodik a személyzeti-anyagi ügyek intézéséről. Hogy mennyire 
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hivatali jellegű a hálózat, mi sem bizonyitja jobban, hogy a könyvtárak zö-
me előljárósági épületekben és iskolákban található. A könyvek kölcsönzése 
mellett más jellegű propaganda munkáról csak a gyerekkönyvtárakban hallot-
tam, ezekben gyakran rendeznek mesedélutánokat, vetitéseket. Meggondolva 
követendő példa lehet, hogy a cimleirás rendkivül egyszerű, a könyv azono-
sítását szolgálja és mentes a nálunk már-már nélkülözhetetlennek tűnő sal-
langoktól. Néhány könyvtárban, ismét előttünk álló feladat, bevezették a 
hanglemezek kölcsönzését. 

Egyoldalú lenne ez a kép, ha nem egészítenénk ki még né-
hány impressióval Párizs könyvkultúrájáról. Évről-évre ezrekkel emelkedik 
a példányszáma az egyes ún. zseb-kiadásban megjelenő könyveknek. Hasonlóak 
a mi Olcsó Könyvtárunkhoz, gyöngyszem-sorozatainkhoz, vagy Siker könyveink-
hez, csak szebb papiron készülnek. (Emlékezzünk a nálunk is felmerülő pozi-
tiv igényekre, hogy legye .befo 7 valamivel drágábbak, de tartósabbak és szeb-
bek.) Megszámlálhatatlanok a könyvkereskedések, antikváriumok és a Szajna-
part könyvárusai, - fillérekért kapható klasszikusokkal és magyar bélyeg-



csomagokkal. Rendezettebb az iskolai könyvtárügy, de drágábbak a tan-
könyvek^ A nagyüzemekben az üzemi bizottságok fejlesztik a szakszerve-
zeti könyvtárakat. A naponta két műsort sugárzó televizió, a vadnyuga-
ti filmeket játszó mozik, a minimális szellemi megerőltetést igénylő 
kémregények és képes magazinok elorozzák az időt az olvasástól. Fran-
ciaországban gazdasági prosperitás van a városokban, de ez a prospe-
ritás a versenyben napi 10-12 óra munkát igényel a kistökés családok 
minden tagjától. Dennery, említett cikkében erről igy ir: "Sok francia 
elvesztette olvasási kedvét. Egy szúróprobával végzett felmérés sze-
rint 58 %-uk egyáltalán nem olvas könyveket. Az olvasásra .lelkesíteni, 
ez ma kissé annyi, mint ár ellen úszni." 

(Folytatjuk.) 

MARÓT MIKLÓS 
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BIBLIOGRÁFIÁK HATÉKONYSÁGÁNAK VIZSGÁLATA 

A Fiatal Könyvtárosok Szakmai Fórumának bibliográ-
fiai csoportja a múlt év második felében kérdőiveket adott ki a könyv-
tárosoknak, hogy tájékozódjék a használatban lévő bibliográfiák forgal-
máról és az igényekről. Sajnos, a kitöltött kérdőivek nem jutottak visz-
sza olyan mennyiségben (3¿ ivet kaptunk vissza), mint vártuk. Az össze-
sített kérdőivek tapasztalatait ezúton szeretnénk a Bibliográfiai Osz-
tállyal és a kerületi könyvtárosokkal megosztani. 

Könyvtárosaink a következő bibliográfiákat tartják 
a legsikerültebbeknek: 

a./ Az olvasók és könyvtárosok körében 
Solohov 
Jó egészség könyvei 

Tavaszi szél 

Ötven könyv 
b./ A könyvtárosoknál 

az antiklerikális és antifasiszta irodalom nép-
szerűsítésére szolgáló bibliográfiák is tetszést 



arattak; 
c./ az olvasók körében pedig 

az egészségügyi könyvek népszerüsitésére szolgáló "Jó egész-
ség könyvei", mert megkönnyiti ebben a témában a válogatást, 
zártpolcos rendszernél a kérőlapok kitöltését. 
Nagysikerüek még a technika köréből adott tájékoztatók. 
Olyan bibliográfiákat nem tartanak megfelelőnek, amelyek-

nél az állomány es a bibliográfiákban közölt anyag aránya nem megfelelő. 
A ritkán használt bibliográfiák közül általános vélemény sze-

rint a "Mai irok - mai emberek" cimü válogatást nem tartják megfelelőnek, 
egyrészt,mert a közölt anyag nem fedi a cimet, másrészt a bibliográfia ki-
állitása nem eléggé "csábos". 

Milyen témakörben mutatkoznak olvasói igények? 
A fiatal olvasók (16-20 évesek) körében 
a./ a történelmi bibliográfiák folytatását várják, 
b./ a magyar történelem hasonló feldolgozását, mint a "Vi-

lágtörténelem regényekben" 
c./ A kalandos könyveket merészebben ajánlják a bibliográfiák! 
Néhány olvasó a tudomány újabb területeiről vár tájékozta-

tást; például kibernetikáról. 
A gyermekkönyvtárosok szerint a legsürgősebben szükség lenne 

a gyermekirodalomról összeállított bibliográfiára. 
Arra a kérdésre, hogy "igényelnek-e bibliográfiát csak könyv-

tárosok részére" -, a válasz majdnem egységesen nemleges volt. 
Egy válasz érkezett arra vonatkozóan, hogy a nemzeti, nem-

zetközi ünnepek és évfordulók ünnepély-anyagának összeállításához kér javas-
lat-jegyzéket. 

Az olvasókkal való egyéni foglalkozásnál az olvasó igényeitől 
függően használják a könyvtárosok a bibliográfiákat (például ha egy téma a-
nyagáról kér könyvet.) 

Olvasótervet csak a legritkább esetben- készitenek belőle. 
Kiállításnál, szabadpolcos kiemelésnél a bibliográfiák fel-

használásának aránya kb. 90 %-os. /Ha nincs megfelelő bibliográfia, a könyv-
táros maga is készit néhány könyvről ajánlójegyzéket./ 

» 

A könyvtárak állománya és a bibliográfiákban közölt anyag 
aránya kb. ?0 %-os. 

A régebben megjelent bibliográfiáknál - például "Utazás a 
nagyvilágban" - kb. J>0 %-os az arány, hasonló a, műszaki könyveknél és a tör-
ténelmi regényeknél is. 



Ugyanezeknél a témáknál egy frissebb bibliográfia sokszorosan 
jobb és több anyagot nyújthatna az olvasóknak. 

Összegezésként a könyvtárosok elmondják, hogy mit várnak az 
elkövetkezendő bibliográfiáktól: 

- Könnyen kezelhető, szép kivitelű, annotált /esetleg illuszt-
rált/ bibliográfiákra van szükség. 

- Egy-egy iro munkásságát felölelő bibliográfiának nagy sikere 
van. /Ezzel magyarázható a Solohov, Fegyin, Brecht bibliográfiák sikere,/ 

- Friss anyagot felölelő bibliográfiákat kérnek.. /Ismeretter-
jesztő, főleg műszaki irodalomban - az elavulás miatt!/ 

- "A mi könyveink" cimü sorozat folytatását várják az olvasók. 
- Tegyék lehetővé, hogy a készülő és újonnan megjelenő bibliográ-

fiákról a könyvtárosok jobban tájékozódhassanak. 
- Gyorsabb reagálást kérünk az évfordulókra. 
- Nagy szükség lenne az egyes népek irodalmával, történelmével 

foglalkozo tájékoztató jegyzékekre. 

Beemeljük, hogy cikkünk néhány problémára felhivja a Bibliográ-
fiai Osztály figyelmét és ezzel is segitséget tudunk nyújtani az elkövetke-
zendőkben munkájukhoz! 

TOMPEK LÁSZLÓNÉ - LIGETI ZSUZSA 

Halálának félévszázados fordulójáról a télen az egész ország, 
sőt számos tudományágban az egész világ megemlékezett. Díszünnepségek, elő-
adássorozatok, cikkek, rádioadások foglalkoztak jelentőségével, életművé-
vel, múzeum nyilt otthonában, kiállítások, megemlékezések mutatták be tudo-
mányos és emberi nagyságát,.halado politikai szerepét. Mint a Béke Világ-
tanács 1954. évi ünnepel4-j^, szerte a világon öregbitette a magyar tudomány 
hirét. Könyvtárunk is szerény kiállítással emlékezett meg az "utolsó ma-
gyar polihisztorról". 

H E R M A N O T T Ó -
könyvtáros szemmel 



Születésének évfordulója kissé elhalványul a legutóbbi ünneplés 
fényében, pedig egyéniségéhez, az életet olyannyira szerető és értő alak-
jához jobban illene ilyen keletű emlékezés. Értékelése igen változatos. 
Ki ezt, ki azt véli fontosnak hatalmas életmüvéből, szakmája, érdeklődé-
si köre, élettapasztalata szerint. A cikkekben, méltatásokban harc dúl: 
melyik Herman a nagyobb: a természettudós, a politikus, a hazafi, a nép-
rajz szakembere vagy épp a régész? Szerencsére mind megegyezik abban, 
hogy egészében az ember volt a legnagyobb és legértékesebb benne. Mélta-
tói minden tudományágban elsősorban a magukénak vallják. De Herman hát-
ha nemcsak az övék, hanem a könyvtárosoké is, a mai, a népművelő könyv-
tárosoké? Az életmüvet rögzitö könyvek és cikkek garmadája a leirt betű 
hullámhosszán már úgyis kapcsolatot teremtett a könyvtárosokkal. Ám hát-
ha más is egybeköti a hermani gondolatokat és a népművelő könyvtárosok 
hivatását és célkitűzéseit? ugy vélem, van ilyen összekötő kapocs,^ nem 
is akármilyen.*Herman Ottó szenvedélyes, tudatos népművelő és ismeret-
terjesztő volt, akinek hatalmas tudása mellett megvolt az a képessége, 
hogy a kor követelményeinek megfelelően világosítson fel az adott kor 
embere számára legidőszerűbb kérdésekről olyan nyelven, olyan eszközök-
kel és szuggesztiv erővel, amely a legegyszerűbb ember értelméig és ér-
zelméig eljutott s anyagi erővé vált. 

Nem célom végigpásztázni ezt a hatalmas felvilágosító tevékeny-
séget, bármilyen jelentős is a "Madarak hasznáról és káráról" cimü mun-
ka, vagy a "Mérges csók" drámai leleplező irása, vagy akár a kevéssé is-
mert, de nagy jelentőségű agrotechnikai ismeretterjesztő tevékenysége. 
Nem kivánom méltatni benne a magyar tudományosság élő lelkiismeretét, a 
materialista természettudóst, Darwin eszméinek egyik legnagyszerűbb ma-
gyar népszerüsitőjéttvagy az írót, aki a magyar nyelvet a "müveit nyugat" 
előtt tudományos nyelvvé emelte, - megtették ezt már mások s avatottab-
bak. Csak hitére, szenvedélyességére és tudatosságára szeretnék emlékez-
tetni, amellyel tanitott és müveit. 

"Oh, ez a szép, dicső hivatás, az anyatermészet keblére borulni, 
leheletét magunkba szivni, ... az életet, annak igaz törvényeit fürkész-
ni és felismerni, mindezt élo és irott szóval a nemzeti művelődés javára 
biztositani" - vallotta. 

Ars poeticának, de az egész életmüvével fémjelzett végakaratnak 
is tekinthetjük ezt a vallomást. Mennyivel több eszköz áll ma a népmüve-



lök, a tanítok, a könyvtárosok rendelkezésére, mint Herman korában. Meny-
nyire ezt az akaratát szolgáljuk tudatosan vagy öntudatlanul, ha igényesen, 
szívósan, tartalmasan és lankadatlanul végezzük a természettudományos 
könyvek népszerűsítését, az ismeretek megszerzését s továbbadását. Napja-
inkban már a népművelők, a könyvtárosok hálózata közvetít a tudósok és olr 
vasók között. Rajtuk is áll, mennyire s kikhez jut el az a szellemi gaz-
dagság, jfimelyet a felszabadult szellem hoz létre a "nemzeti művelődés", a 
boldogulás javára. Mindaz a szuggesztivitás és erő, tudás és szenvedély, 
amely Herman Írásainak sajátja, nemcsak iröi eszköz és tulajdonság,- hanem 
a napi munkában, a pult mellett állva, a könyvajánlás közben és az önműve-
lés során is magunkba plántálható. Enélkül csak rossz hivatalnokok va -
gyünk s nem jó könyvtárosok, népművelők. 

"A magyar nép legádázabb ellensége a nyomor és a kultu-
rálatlanság" - állapitotta meg. Tollal, szóval, személyes példával, önma-
gát nem kiméivé s meg nem alkudva harcolt, hogy ne igy legyen. Abban,hogy 
ma felszabadult országban szociális és kulturális téren egyaránt oly nagy 
eredményeket értünk el? Hermannak is van része és példája ma is töretle-
nül időszerű. 

"Azt alcarom, hogy Magyarország álljon be a müveit nem-
zetek sorába!" - követelte. Ezért a célért küzdött egész életében. Mi is, 
könyvtárosok, ezt a célt szolgáljuk. Ezt kell szolgálnunk a hermani hit-
tel, szenvedéllyel, tudatossággal. 

CSOMOR TIBOR 

U J K I A D V Á N Y A I N K 
MITRU Ibolya: B R E C H T 

Brecht életmüvének irodalomtörténeti feldolgozása, az 
irodalomban elfoglalt helyének felmérése még folyamatban van. Az 1960-ban 
Rowohlt kiadásában megjelent Brecht monográfia utószava megemlíti, hogy 
az iro munkásságának csupán egyharmada került a nyilvánosság elé, nem 
szólva arról az egyelőre még hozzáférhetetlen anyagról, ami az ismerősök 
és barátok tulajdonában van. A már külföldön kiadott alkotásainak nagy 
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része i" ismeretlen még a magyar közönség előtt, Az első gyűjteményes 
magyar -ny- • Lvu Brecht kiadás - zö dráma két kötetben - csak 1965-1. an je-
lent meg. Halála ota néhány év telt el - a vita, ami már életében meg-
indult körülötte, még nagyobb hőfokon lángolt fel. Korunk nagyhatású 
drámairojnról szolo cikkek, tanulmánykötetek száma napról-napra szapo-
rodik. A tanulmányok természetesavi csak Brecht már feltárt ás ismert 
munkásságának .kutatására vállalkozhatnak, szintézist még nem adhatnak:. 
A magyar íye'ivü Brecht-irodalom főleg cikkekből tevődik össze, önálló 
tanulmányköbet kevés van. Mindenesetre ajánlatos lenne agy - több szer-
ző tollából származó - tanulmánykötet megalkotása, amely bizonyos szem-
pontok alapján rendszerbe foglalná, a Brechtre'/.vonatkozó folyóirat- és 
újságcikk ismt-'••otanya.gcM. 

/ i 
US kiadványunk, Mitru Ibolya arcképvázlata elsősor-

ban a dr-' .is/ « ,) Bee /iitet mutatja be. A szerző időrendben vizsgálja'a ki-
való i o ó i et- ésvf ej lödésűjkjá t. A müvek keletkezésük sorrendjében való 
tárgyalása, e - egyény'éleIf, a sorsfordulok, a történelmi helyzet, r-gyüt-' 
tes elem- u , . ' s-gót" az egységes Brecht-kép kiaiakitásához. Nem ál-
lítja ..no •>%<?•-> sr .. i r B e fit muy ós/.ötének egymástól elkülönülő szakasza-
it^tf \ , .- ••« " >gja .'el az egész folyamatot - az úUroreséstóf a el-
ismerés'. - m fejlődő ember dialektikus ellentmondásairól • i 
szo és nemi indi vidua lista hangulatváltozásokról. Ezzel a módszerrel si-
kerül elérnie, hogy a breenti-fejiődés különösen változékony vonal" nem 
hullik szét, a maga öonyoiultságában is megőrzi egységét. A színművöket 
a szo - e ••• ?ti feleni téss-'I és a. jeLlemzésmóddai párhuzamosan, eszm - -tar-
talmi szempontból boncolja. Gondosan kutatja az ábrázolt világ és a va-
lóság 'ko o/l' ka-v.solato-t, behatóan elemzi hősei viselkedését. Helyesen 
tapint/ a :*. . m vbi -..-. csomo pont. : ónt • a hatalom, az ösztönvilág, a lel-
ki isme ruó .•»bJ.'vi.i:t, .'• figyel e. Brecht emberi ós Írói fejlődésére ható 
lényeges ás -'Jutó tonv őzökre összpontosítja. Történetileg egyrészt a hú-
szas évek i codal no. ovrogo, vajúdó világába, mis •.'szt a német fasizmus 
emberiséget-fen,, ego tő korszakának összefüggéseibe illeszti a/ irt . és 
igy az egyes ai,ko tasa.. történeti ná-.tt.: .•érői ás jelentőségéről az olvasó 
eleven kópét cap. .•agyoó-ányos zierenden beiül a kor, a történelem fel-
vetette voblóm/k tagolják ujabb náro.n részre a müvet. Az x jú 3:: ocht 
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kísérleteit és eredményeit is helyesen értékeli. Ösztön és tudat 
jellemzi ezt a lázongó individualista korszakot. A harmincas évek 
elején a tandráma jelzi az iró szocialista törekvéseit. A ha;»aáik 
korszak - az epikus drámaírás megvalósulása. Mitru Ibolya Brecht 
művészetének alakuló, változó tartalmi- és formai jegyein méri le 
a kísérletező kedvű polgári iró marxizmusig megtett útját. 

A tanulmány minden részletében megnyilvánul a 
tárgyszeretet és a hozzáértés. A szerző jól ismeri az eddigi Brecht-
kutatások eredményeit. Vitázik azokkal a róla szóló véleményekkel, 
amelyekben idealista, a.valóságot eltorzito tendenciákat isme fel, 
A feldolgozott anyag helyes arányokban történt csoportosítása, a mű 
kivitelezésinek gondossága a szerkesztés magas színvonalára emeli 
a tanulmányt. Hiánynak érezzük, hogy bár Brecht jelentős szinpad-
elméletét ugyan külön fejezet tárgyalja, de meglehetősen röviden. 
A lírájáról is megemlékezik ugyan, de nyilván a kötet előre meg-
szabott terjedelme miatt nem eléggé részletesen. Nem domborítja ki 
kellő mértékben Brecht nyelvújító szerepét. Művészetének verbális 
kézsége nem részesül olyan beható elemzésben, mint drámai szerkesz-
tésmódja. 

A kötetet kiegészítő bibliográfia a tudományos 
pontosság igényével készült. Brecht magyar nyelven megjelent müveit 
közli,- színdarabok^ versek, próza, művészet-esztétikai cikkek, ön-
álló kötetben, gyűjteményes munkában és a folyóiratban vagy uj"ág-
ban megjelenteket. Azután következik a Brechtről szóló magyar nyel-
vű irodalom - magyap és külföldi szerzők tollából egyaránt. 
Drámáit, amelyekről a magyar sajtó megemlékezett, akár magyarországi, 
akár külföldi bemutató alkalmából egyenként sorolja fel, s utána 
közli a sajtóvisszhangot. Kiegészítésként néhány külföldi szerző ma-
gyar nyelvre fordított' tanulmányának a cimét adja. A kötetet jól és 
gondosan válogatott Brechtre vonatkozó fényképanyag egészíti ,1. 

HORNYÁNSZKY SÁRI 



CSOMOK TIBOR: A muzsika világában. 

Válogatott zenei könyvek, tanulmányok és folyóiratcikkek 

bibliográfiája. 

Ha könyvtárunk kiadványainak során végigtekintünk, 
sajnálattal kell megállapítanunk, hogy az egyébként oly változatos 
témakörökben megjelent bibliográfiáink - irodalmi témáktól eltekint-
ve - szinte teljesen mellőzik a művészeti, nevezetesen a zenei vo-
natkozású irodalom feltárását. Pedig központi könyvtárunk sokat em-
legetett /és vitatott/ hármas feladatköre a társadalomtudományi és 
várostörténeti gyűjtőkör mellett az ..gynevezett "magasszintü köz-
művelődési" anyagra is kiterjed, melynek kétségtelenül a zeneművé-
szet is része. 

Mintegy három évtizedes tartozás törlesztésé : kezdi 
meg tehát Csomor Tibor, amikor a harmincas években megjelent néhány 
zenei témájú bibliográfiánk - a Koch Lajos szerkesztette Goldmark-, 
Haydn-, Brahms- és Liszt bibliográfia után - az elmúlt hetekben 
közreadta gazdag tartalmú összeállítását, "A muzsika világában"-t. 

Úttörő jelentőségű a kötet megjelenése tehát egy-
részt évtizedek elzárkózása után tartalmilag, másrészt eddigi ze-
nei bibliográfiánkhoz viszonyitva módszertani szempontból is. Mig 
a harmincas évek emiitett bibliográfiái csak a cikkekről adtak rö-
vid tartalmi ismertetést, s a könyveket csupán felsorolták, addig 
új kiadványunk - a megváltozott feladatokhoz igazodva - annotációi-
val bőséges tájékozódást nyújt a tárgyalt könyvek tartalmára, szer-
kesztésére, jellegére, a feldolgozás szintjére s igy ajánlhatóságá-
ra vonatkozóan, s emellett, nem kifejező cimek esetén, rövid tárgy-
megjelölést ad a folyóiratcikkekre vonatkozóan is. 

Mit ölel fel ez a vonzó cimü bibliográfia? Mint-
hogy elsősorban a közművelődési könyvtárakban folyó zenei ism ret-
terjesztéshez kiván segitséget' nyújtani, az utóbbi tiz év magyar 
nyelvű könyv- és folyóiratcikk terméséből válogat. Szerkesztését 
elsősorban a laikus olvasó általános zenei művelődésének szolgála-
ta vezérli, e bevallott célja mellett azonban jóval többet nyújt. 
Bár mellőzi a zenepedagógiai, zenetechnikai szak- és tankönyveket, 
mégis ismerteti tudományos szinvonalu zenei kiadványaink legnagyobb 



részét, különösen ott, ahol más anyag nem állt rendelkezésre, 
A tanulmánykötetek és folyóiratok - nemcsak a szakfolyóiratot ! -
anyagának elemző feltárásával és csoportosításával pedig a ku-
tatóknak is hasznos segítséget nyújt. Emellett - s ez bár csak 
szerényen bevallott célja - helyenként rávilágít a magyar zene-
tudományi munkásság, illetőleg kiadói-szerkesztői politikánk 
"fehér foltjaira" is, 

• A bevezető fejezet - az emiitett keretek kö-
zött - a zenei kézikönyveket, kalauzokat, zenei alapismereteket 
nyújtó kiadványokat ismerteti. Ezt követi a népzenével foglal-
kozó néhány kiadvány és számos cikk, népdalgyüjtőink s a munkás-
ságukról szóló irodalom felsorolásával. A müzenei irodalom 
"zenei műfajok" csoportjából célszerűnek látszott kiemelni az 
opera- valamint az operett, jazz és szórakoztató zene irodalmát. 
Külön fejezetek: a zeneesztétika, zeneszociológia, és a munkásmoz-
galom és a zene, 

A kötet zömét a zenetörténeti müvek, tanulmányok 
alkotják. Századunk zenéjéről, a modern zenei irányzatokról harminc-
egynéhány tanulmányt sorol fel a bibliográfia. A korszakok szerinti 
tagolás után "Népek muzsikája" cimen a nemzetek betűrendjében sora-
kozik a velük foglalkozó irodalom, itt az összefoglaló munkák után 
az egyes nemzetek zeneszerzőit időrendben csoportosítja az össze-
állító, rövid életrajzi és értékelő adatok után közölve az irodal-
mat. A kötetnek ez a része, valamint a következő, e fejezetből ki-
emelt magyar zenetörténeti rész valóságos kis zenei lexikont potol. 

E mintegy 100 oldalra terjedő fejezet a XVl. gz.-i 
Bakfark Bálinttól a fiatal Petrovics Emilig ismerteti a magyar zene-
szerzőket, közben olyan feledésbe merült nevekre húr!® a figyel-
met, mint a XVII-XVlII. században élt Kusser dános Zsigmond, s a 
XIX. századi Bertha Sándor, Aggházi Károly - mellettük sorakoznak 
természetesen tekintélyes bibliográfiai hivatkozással Erkel, '¿osonyi, 
Liszt, Bartók és Kodály. Kár, hogy a címekben nem szereplő, csak a . 
kiegészítő megjegyzésekben közölt neveket a névmutató nem hoz.,a /né-
ha a címekben szereplő neveket sem/, igy pl. az i.e. III,sz.-ban 
Aquincumban élt Sabina Aelia művésznő nevével csak a korszakos tago-
lás átnézése során találkozhatunk, s Bakfark Bálint is csak egy helyen, 



Tinódi pedig egyáltalán nem szerepel a névmutatóban, holott 
mindkettőről van tanulmány a X¥l, század zeneirodalmát tárgya o 
fejezetben /296-297.1/ 

Az előadóművészét csillagai: énekesek, hangsze-
res előadóművészek és karmesterek sorából hazánk fiait, bele-
értve a legfiatalabb müvésznemzedéket is, ugyancsak külön cso-
portosítja az összeállítás, nem feledkezik meg végül a zenetudósok-
ról és kritikusokról sem. Függelékben találunk irodalmat a balett-
zenéről és a hangtechnikárólrvVdlamint válogató kiegészítést a nyom-
dai munkálatok ideje alatt megjelent könyvekből, a könyv eredeti be-
osztása rendjében. Hasznos a kötetet záró zenei könyvsorozatok jegy-
zéke is, 

A bibliográfiában való tájékozódást megkönnyíti, 
hogy nagyobb fejezeteknél szükség szerint elkülönülnek a tudományos, 
illetve sz ismeretterjesztő müvek. Nagyon hasznosnak tartom, )gy 
ahol szükséges, két vagy akár több helynn;is„&zerepel egy-egy tanul-
mány, utalással a részletesebb ismertetésre. Hiányolom a feldolgozott 
folyóiratok és hírlapok jegyzékét, bár nem kutatóknak szánt, válogató 
jellegű bibliográfiánál ez inkább nélkülözhető, mégis emelte volna a 

kötet értékét. 
Messzemenően kívánatos, hogy könyvtárosaink ala-

posabban megismerkedjenek a nagy gonddal összeállított kiadvánnyal, 

Klinda Mária 

Károlyi kerti és kiscelli bérletek, martonvásári jegyek még 
igényelhetők K L I J N D A M Á R I Á N Á L , , 

/Közpunt, 905, mellék/ 



Így végződött... 

Ilont Márta és Nyilas Márta képosszeállitása a második 

világháborúról 

Akadnak, akik azt mondják; minek ez a sok háborús 
tárgyú kiadvány, film, dokumentumgyűjtemény, emlékirat, müvééi fel-
dolgozás-, eleget láttunk, hallottunk már róla. Az elmúlt 20 esz-
tendő alatt valóban tömegesen megjelent feldolgozások nagyobb részé-
nek "közönségsikere", az a körülmény, hogy az elsősorban Uz Le ti szem-
pontok szerint működő nyugati kapitalista kiadók legújabban is vég-
telen sorban bocsájtják közre néha igen költséges, kiállítású és drá-
gán árult portékáikat, cáfolja az ilyen aggályokat. A téma iránt 
nem-szünő érdeklődést, néhány hazai példával illusztrálhatjuk. Gon-
doljunk csak a szocialista Németországban készült "Te és annyi más 
bajtársad..." cimü film összeállítás sikerére. Vagy emlékeztessünk 
a javarészt titkos dokumentumokból állo.gyűjteményre, a 2. magyar 
hadseregről szóló válogatásra, amely hónapokon át volt sokszorosan 
előjegyezve könyvtárainkban és a könyvkereskedésekben is hamar ki-
fogyott. Hasonló sikere volt és van Karsai Elek ismert munkájának, 
az ujabba«;, közül az olasz kommunista historikus, Battaglia, a máso-
dik világháború történetét áttekintő müvének. 

Az 1939-1945 közt lezajlott események iránt ma is 
világszerte megvan az érdeklődés. Mindezekhez azonban hozzá kell 
tennünk, hogy egyes államokban, elsősorban Nyugat- Németországban 
már hosszú idő óta mutatkozik olyan törekvés, hogy a tények fejte-
tőre állításával, az igazság eltorzitasával valami Mperújitás"-t 
készitsenek elő. Könyvtárunk központjában különösen az utóbbi évek-
ben szép számmal érkeztek és érkeznek olyan Münchenben, Stuttgart-
ban vagy a kapitalista Nemetország más pontján kiadott müvek, amelyei-
ket a józanabb olvasó szemét dörzsölve lapozgat, ellenőrizve a ki-



adás dátumát: tényleg századunk hatvanas és nem a negyvenes k 
elején látott az napvilágot? Lehet, hogy azok ott mindent elfelej-
tettek és semmit sem tanultak? 

Csak egyetlen példát a sok közül: könyvtárunk köz-
pontjának Budapesti Gyűjteménye őrzi egy bizonyos Erich Kern r,.vü 
nyugat-német- szerző 1960-ban megjelent "élménybeszámoló"-ját, amely 
az 1944-1945-ös magyarországi, ezen belül elsősorban budapesti had-
műveleteket eievenit meg. Kern valóságos dicshimnuszban magasztal-
ja (1960-ban!) a Magyarországon 1944-1943-ben harcoló SS egységek 
"hősiességét", de hogy ez milyen célt szolgált, arról szó sem esik 
az egész könyvben. Annál több a magyarok "árulásáról", azokról a 
honvédegységekről, amelyek átálltak a Vörös Hadsereghez, arról a 
2600 főnyi magyar egységről, amely a németek ellen harcolt Buda fel-
szabadításáért. A szerző gyönyörűséggel ecseteli például, hc -yan vet-
tek célba egy óriási növésű magyar szakaszvezetöt, 1945 januárjában, 
amikor az a János kórháznál a német vonal felé közeledett fe .verte-
lenül és a németek soraiban lévő magyarokat az értelmetlen haíc ab-
bahagyására szólította fel. Kern elégtétellel idézte, hogy az 
"árulót" egy halálos lövés leterítette... Azt viszont kinos emiék-
ként idézi , hogy a német utászok által aláaknázott Margithid "idő 
előtt" robbant, ezért "sajnos" az.eset igen rossz hatast kel.'tt 
Budapest lakosága körében, A többi hid robbantására már csak egy-két 
sor jut ebben a könyvben, hiszen ez "program szerint" történt. -
A revansista Németországban kiadott,ma is náci szellemet lehelő könyv 
boritólapján az ajánlás: "A fiatalságnak ad hirt ez a könyv a német 
hősiességről a Kárpátokban, Budapesten, a magyar pusztákon, a Bakony-
ban. . ." 

De nemcsak arról van szó, hogy egyes nyugati doku-
mentum - kiadványok a fasiszta rablóháboru céljait és annak az embe-
riség történetében páratlan kegyetlenségét leplezik el azok előtt, 
akiket meg lehet téveszteni és ügyesen elhallgatják, hogy mint 1914-
1918 között a Kruppokat, Thysseneket és társaikat szolgáló érdekek, 
a francia és az uráli vas, a kaukázusi olaj., a. magyar buza éa aluminium 
elrablásáért, Európa népeinek munkaereje, húsa. és vére megszerzéséért 
folyt ezúttal is a nagy játszma. Egyes dokumentum-gyűjteményekben még 
az is kezd elsikkadni, hogy a német imperialisták második rabiókaland-
ja is vere-séggel végződött. 



Ugy érzem: Hont Márta és Nyilas Márta összeállí-
tása egy kissé ezekre az újabb történelemhamisitásokra készült vjá-
laszi'élének is tekinthető. Nem becsülöm túl a szerény kiadvány je-
lentőségét. A gondos válogatáson azonban észrevehető, hogy h ^ -
mas anyag áttekintése, mérlegelése után állitották össze és eközben 
még a háború valódi jellegét elleplező, céljait rejtegető nyugati 
nyüjtöményokből is tudtak meriteni olyan anyagot, mely a valóságot 
tárja elénk. 

A félszáz dokumentum jól érzékelteti, hogy az 
esztendőkön át szabadon garázdálkodó fasiszta rablókra a háború 
fősúlyát vállalo, a legnagyobb vér- és anyagi áldozatokat elvi selő 
Szovjetunió mérte a döntő csapásokat,, amikor még a náci hadigépezet 
fő erejét a keleti frontra összpontosithatta, A nyugati koalíció, 
nyilvánvalóan azzal a titkos reménységgel, hogy a kegyetlen háború 
a Szovjetuniót is legyöngiti, késleltette a partraszállást. A ké-
pek fényt vetnek arra is, hogy a náci megszállás alá került, 
Európának szinte minden népe talpra állt a fasizmus ellen. Sajná-
latosnak tartom, hogy a magyarországi ellenállásról egyetlen do-
kumentum sem került a gyűjteménybe, pedig akár központunkban is ta-
lálhatók egykorú kommunista roplapok, stb., akár az egykorú legális 
magyar sajtóból vett hirek segítségével montázs formájában adhat-
tunk volna valami jelzést a magyar antifasiszta mozgalomrol, 

A kiadvány technikai kiállítását minőségileg ki-
• ,i - . • 

tűnőnek tartom. A javarészt újabb könyvekből merített és így nyom-
dai kiállítás közben már gyengült fotók feljavítása Kovács Ferenc 
érdeme, az ízléses külső és képszerkesztés Sárdy Károlyt dicséri. 

Kis példányszámú, szerény válogatásról van szó, 
látszólag csekély a jelentősége az eszmék nemzetközi harcában, de 
nagyon hasznossá, széles hatósugarúvá is tehetjük, ha módot ad^nk 
rá, hogy sokan beletekinthessenek. Értesülésen? szerint egyes isko-
lákban, ahová eljutott, pedagogusok és diákok egyaránt nagy or «el 
fogadták, hiszen egy-egy jól megválasztott kép többet értetelt meg 
sok tankönyv-szövegnél és előadásnál. És éppen annak a fiatalságnak 
van elsősorban szüksége ilyen témaanyagra, amely szerencsére már 
csak másodkézből kapja a történtek leírását, amelyet nyugaton agy 
harmadik világméretű rablokaland előkészítői a második világháború 



eseményeinek, lefolyásának meghamisított képével szeretnének is-
mét céljaik engedelmes eszközévé nevelni. 

Ha kerületi könyvtáraink kiállításokon és ,gyeb 
modon minél tobb helyen ismertté teszik kiadványunkat, hasznos szol-
gálatot tettünk annak publikálásával. 

Dr. REMETE LÁSZLÓ 

GONDOLATOK A KÖLTÉSZET SZERETETÉRŐL. 

A verset nem szeretni - hiányosság, de szeretném 
gyorsan hozzáfűzni, hogy nem pótolhatatlan hiányosság. 

Sok-sok olvasóval beszélget naponta a könyvtáros, 
fiatalokkal, idősebbekkel egyaránt: egyfelől nagyfokú érdeklődést, más-
felől közömbösséget tapasztal a költészet iránt. Mi lehet ennek az oka? 

- Az okot valahol az iskolás évek idején kell keresni. A jö magyar ta-
nár örökre megszeretettheti érdekes és őszintes verselemzésekkel a köl-
tészetet. be akiben nem sikerült felkelteni ezt az érdeklődést? 
- Az ilyen olvasók talán többen vannak - az o figyelmüket mi, könyvtá-

rosok irányíthatjuk a versek megismerésére, szeretetére. A jól megrende-
zett iro-olvasó találkozók egy-egy költővel, a gondosan összeállított 
kiállítások, vagy akár az ifjúsági klubokban egy-egy foglalkozáshoz 
odaillő vers felolvasása, mind-mind eszköz lehet, amivel élni Kell* . 
Például: az egyik könyvtár klubnapján "A fiatal nemzedék problémáiról" 
folyt a vita. Néhány nappal előtte jelent meg az Uj írásban Maróti La-
jos: Egy kétszínű szerelem ügyében cimü verse. A vers spontán felolva-
sása olyan őszinte vitát robbantott ki, amilyet sokszor egy jól szerve-
zett előadásnak sem sikerül elérnie.) 



Ma a rövidlélegzetü irodalmi müvek korát éljük, -
A kisregényét és hozzá tehetjük, hogy a.versékét .is. Szükséges te-
hát, hogy megkeressük a módját ann^k is, hogy.kell verset ajánlani. 
Ez nehezebb m sterség, hiszen fent emiitettem, hogy közömbösségbe 
ütközhetünk, de ha a könyvtáros igazán szereti a verseket, ez a kö-
zömbösség áttörhető. 

Nálunk Magyarországon a vers, a költészet igaz 
megbecsülését mi sem fémjelzi jobban, mint az április 11-én -
József Attila születésének évfordulóján - megrendezett költészet 
napja. A könyvtárak programmal készülnek e napra. Vagy egy költő 
látogat el a könyvtárba, vagy egy go'ndosabban megrendezett kiállí-
tással ünnepel a könyvtár. 

Mindig nincs költészet napja, de ha a könyves-
polcot átvarázsoljuk ágy, hogy arra lapjával férjen ki néhány verses-
kötet és a kötet mellé - esetleg a költőről - h "Szállj költemény" 
bibliográfia alapján rövid életrajzot vagy méltatást mellékelünk, -
tovább megyek - és ezt állandóan cseréljük, akkor elérjük azt, hogy 
nem lesz érdemtelenül elfelejtett költő. Ha csak néhány olvasó fi-
gyelt fel az igy kiemelt költőnkre, elmondhatjuk;' ne™ volt hiábavaló 
a fá adózásunk. 

BÁRÁNY ÉVA 

EXPEDÍCIÓS KIÁLLÍTÁS A LI«ZT FERENC TÉRI GYERMEKKÖNYVTÁRBAN 

á ' j. 

Néhány napja a szokásosnál is nagyobb az élénkség 
olvasótermünkben. Izgatott gyermekcsoportok érkeznek, megállnak a ki-
rakat előtt, felhevül ten vitatkoznak, majd egymást noszogatva sietnek 
be a könyvtárba. 



Az 'fju látogatókat nem irányitja és nem kisfcri 
felnőtt. 

A kirakatot és az olvasótermet gyermekmunkai., raj-
zok, festmények, fogalmazások, újságkivágások diszitik. Egész évben 
volta.lt itt kiállitások; havonta más-más úttörőcsapat mutatta be 
expedíciós tevékenységét. Ezúttal azonban nagyobb szabású eseményről S 
vQn szó: A VI. kerület minden úttörőcsapata képviselteti magát. Egész 
évi munkájuk eredményét, láthatják itt összegyűjtve a gyerekek, ugyan-
is a h todik kerületi úttörőcsapatok könyvtárunkban rendezték reg az 
"Tittördexpedició a jövőbe" mozgalom kerületi kiállítását. Az e podi-
ciós munka, az úttörőcsapatok közötti verseny értékelése is itt folyt 
le, /a területi dtörővezetök csak ho 

sszas töprenges utan tudták el-
dönteni, hogy a. sok értékes,gondosan összeállított Örsi napló ! özül 
melyiket is illesse az első hely. Nagy volt- a tét: egyhetes táboro-
zás a Csillebércen./ A gyerekek kutatómunkájuknak legjavát könyvtá-
runkban végezték. Nehéz., sokszor bennünket is zavarba ejtő problémáik 
jó részére itt találtak megoldást. 

Az őrsi napi ók,amelyek egy-egy őrs egész évi te-
vékenységéről adnak számot, szorgalomról, igyekezetről tanúskodjak 
és többnyire izgalmas, érdekfeszítő eseményeket és tényeket tuc;;a.tunk 
meg belőlük. Az expedidos mozgalom középpontjában az ország f. 1 sza-
badulásának huszadik évfordulója áll. A gyerekek részletesen feldol-
gozták az 1944-45-ös bud~pesti eseményeket, igyek ztek képet adni a 
felszabadulás utáni évekről és az azóta eltelt fejlődésről, élmény-
beszámolókat gyűjtöttek öss^e szülőktől, rokonoktól, ismerősöktől. 

Tanulságos és 'gen érdekes végiglapozni ezeket a 
naplókat. A gyerekek saját szavaikkal mondják el és szinezik ki a szá-
mukra már teljesen "történ"lem előtti" időkben játszódó eseményeket. 
A beszámolókba néhol ugyan betéved egy-egy elcsépelt szólam, mégis 
többségük önálló és igen lelkes munkával készült, őszinte gondolato-
kat tartalmaz. 

Az egyik expedidos feladat például egy régi iakó-
ház történetének felkutatása volt. A gyerekek a felnőttektől sz-rzett 
adatok, elbeszélések alapján, a maguk . gyerekes elképzeIéseivel • s.;íne-
zik ki Budapest ostromának történetét. Lapo-zunk csak bele néhány őr-
si napióba s ragadju-k ki - kommentár nélkül - néhány mulatságos és 
igen jellegzetes gyermekfordulatot: 



" 1944 végén volt a front - mondta az öreg bácsi, -
aki átélte a felszabadulást"... 

"A néni azt mesélte, hogy katonák voltak a hazpan, 
mig'ők a pincében ültek a bombázás alatt. Mikor feljöttek,nagyon 
csunys látvány tárult eléjük." 

"Öregebbek még néha-néha visszaemlékeznek, hogy a 
németek szörnyű pusztítást vittek véghez." 

Az ifjú olvasók igen részletesen, naplószerűen ad-
nak számot őrsük egész évi tevékenységéről. Helyt kapnak itt különböző 
beszámolók; iskolai életről, szakköri munkáról, az őrs tanúimé: yi ered-
ményéről, tanulöpárokról, sportéletről, kirándulásokról, hócsstákról és 
minden olyan eseményről ;,amely az osztály vagy az őrs életében érdekes 
volt, vagy élményt- jelentett. Itt még egyénibb hangú beszámol c kkal 
találkozunk. Emeljük ki néhány igazi, hamisítatlan gyermekfogs,lraazvány 
egy-egy részletét! Az egyik őrs tanulmányi felelősét idézem: 

"Az őrsben kollektiv er dménnyel elértük, hogy senki 
nem áll bukásra. Sajnos, igy is van egy tanulónk - K.A. -, aki hanyag-
sága mia.tt oroszból, számtanból, magyarból, történelemből, fizikából, 
élővilágból elégségesre áll. Eddig is foglalkozunk vele és igy lett 
elégséges." 
Vagy az egyik tanulópár elkeseredett beszámolójából: 

"K. I.-nek segitek földrajzból. Nagyon rosszul áll 
ebből a tantárgyból. A rossz tanulás oka: rossz szellemi képesség." 

A kiállitott darabokban sok-sok komoly munka, önálló 
tevékenység, kezdeményezés fedezhető fel. Felnőttet és gyereket egy-
aránt érdekel ez a kiállitás. Nemcsak mi könyvtárosok nézegetjük élve-
zettel, hanem a felfedezés izgalmával forgatják kis olvasóink is egy-
más őrsi naplóit. 

JUSTUS ÉVA 
Liszt Ferenc téri gyermekkönyvtár 



ÚJSZERŰ BESZÉLGETÉS EGY KÖNYVRŐL: 

C H R I S T A ¥ O L F : Kettészelt ég 

Igy_látta a. könyvtáros 

A téli sok érdekes hatáskutató beszélgetés után, 
megélénkült érdeklődésünk a könyvélmények keresésére: olvasó-könyv-
táros találkozások egész sorát tervezzük. 

A Boráros-téri könyvtár a hatáskutatásnak nálunk 
uj formájával kísérletezett: a csoportos beszélgetéssel. Mi is ké-
szülünk ilyenekre*, szivesen mentem el tehát a meghívásukra. 

Nagyon rokonszenves volt az összejövetel miliője: 
a kellemes könyvtári sarok, a kényelmes fotelek, a jó kávé elősegí-
tették a hangulat oldását. A könyvtárvezető kedves háziasszon,, volt, 
rögtön kitűnt, hogy ő és munkatársai jó barátságban vannak az ol-
vasókkal. Az ilyen kellem°s légkör máris előnye a csoportos -öszél^ 
getésnek az egyénivel szemben. Ott nehéz elkerülni a"vizse*a-szituációt". 
Itt a vita szabad fo a alatt a résztve " hol szerepel, hol vissza-
vonul, pilla atny 'nditékai szerint, vagyis kötetlenebbül viselkedik. 
A vitapartnerek nézetei kibonthatják vagy formálhatják az övét, gaz-
da.ga.bb lehet tehát az egyén szerepe a beszélgetésben. Fontos g-őkészi-
t-ési szempont azonban, hogy kisTétszámu kollektivát hozzunk össze, 
ahol minden jelenlévő tudja, hogy rá számítanak. És lényeges a vita-
vezető szerepe, a vi'a menetének, anyagának jó összefogása! A mi ve-
zetőnk nagyon jól vitte szerepét. Első pillanatra meghökkentő volt a 
módszere, de - mint kiderült - nagyon ügyes: rábírta a társaságot, hogy 
irásban válaszoljanak.indulásként néhány kérdésére. Ezzel érdekes do-
kumentumanyagot nyert, kapcsolta a beszélgetéses formát a'kérdőivesse1, 
egyben lazította, a vitaindulás nehéz perceit: rtiire a válaszok elkészül-
tek, mindenki tele volt mondanivalóval. Ekko*>" indította el a beszélge-
tést a kérdések és a válaszok alapjá". Nagyon rutinosan, roko-szenves én 

vezette a társalgást. Felvázolt képletei vitára ingerelte'*-t de nem f 
voltak "beugratósak" vagy ellentmondással eldöntendőek. Megtette a 
szükséges kitérőket,e mellett könnyedén és következetesen követte vita-
vázlatát, Nagyon előnyös volt, hogy nem használt jegyzetet, hanem sza-
badon beszélgetett. Ügyes módszerével az optimumot hozta ki a társaság-
ból. A kilenc fős csoport összetétele azonban nem volt a legj >hb. Nem-
re, korra vegyes csoportnál (ezt tudatosan hozták igy össze) tul nagy 



volt azonban a korkülönbség: a j:J;le'íilfévők fele mintegy 20 év 
alatti, másik fele 50 év feletti. A műveltségbeli differenciái 
is erősek voltak, a vita hagját- színesítette, de szinvonalat 
tompította a hár~m-négy idősebb nőolvasó aktiv szereplése, "én 
ez idézte elő, hogy a fiatalok a vita első kétharmadában kissé visz-

r 

szavonultan viselkedtek. Jó volt, hogy a könyvtárosok is beïekapcso-
lód ta. a vitába. 

Nagyon jó hatást'keltett bennem ez az összejövetel: 
a csoportos beszélgetés gazdag lehetőségeit látom megerősitve általa. 
Merész és siker°s lépés volt, hogy a vitát egv fiatal olvasó vezettel 
Nem jó azonban, hogy a vitavezetnnek a könyvről alkotott nagyon egyé-
ni -critikusokétól, könyvtárosokétól, olvasóké+ól eltérő - véleménye 
a vi tav zeté- téves koncepcióját adta és megzavarta a mü helyes érté-
kelésót. A jó taptsztalatok és a néuény előkészítési hiba egyaránt 
hasznunkra szolgál, ha a magunk portáján tartandó csoportos beszélge-
tésekre 'gondolunk. Egészében kedvethozó, sikeres összejövetel volt ez: 
ürülök, hogy alkalmam volt tanulni belőle. 

BENE LÁSZLÓNÉ 

Ahogy egy egyetemi hallgató látta 

Miért jelentős á beszélgetés, vitatkozás a művészet-
ről, az egyes müvekről? Az egyén uj szempontokat kap, uj látásmódot a 
mü élvezetéhez. A mlivész, a könyvkiadás, szélesebb értelmében véve a 
társadalom le tudja mé ni a tudatformáló hatásokat, azok mechanizmusát 
és eredményét. 

Ez a beszélgetésünk a társadalom tudatformáló jelen-
tőségére próbált néhány adatot, szempontot, megjegyzést felt''-ni. 

Egy beszélgetés sorá a vélemények hti megjegyzése és 
reprodukáld , még a magnetofon birtokában is, nagyon nehé~. mi cél-
jainkhoz és adottságainkhoz megfelelőnek tartottuk a pszichológiai test-
módszerek egyik egyszerűbb változatát. Kérdésekre kellett ir'sban vála-



szólni. Ezeket ugy állítottuk össze, hogy a 'mü alapgondolata, 
mondanivalója minél élesebben kidomborodjék, és lehetőség sze-
rint egy szavas válasz legy adha+ ' rájuk: 

Milyen a mü, jogos-e a sikere? 
Kifejez-e a mii cime és boritólapja valamit? Ha ige", mit? 
Mi a témája? 
Milyen a szerkezete? 
Megtörténhetne-e a cselekmény nálunk? 
Rita tragédiájának oka? 
Manfred szerette-e Ritát? 

-. i 
A szakítás oká? 
Tanulság 

A kilenc ember (tel-'esen heterogén összetétel: gimnáziumi tanuló-
tól-a háztartásbelin-a könyvtárosig) válaszaiból érdekes kép bon-
takozik ki. Az írásbeli válaszok után vitatkoztunk. Felmérésünk 
kezdetleges és szegényes, mégis egy-két érdekes megállap4tást le-
szűrhetünk. 

A mü cimét mindenki a mai német status quo-ra 
értette. Témának a "német kérdést" 4, egy szerelem történetén ke-
resztül ábrázolt társadalmi képnek 4 tartotta. Négyen rossznak; 
gyengének, öt olvasó szerint az iró "az aktuális témát közepesen, 
széteső szerkezettel dolgozta fel. Ketten értékelték tömörségét 
pozitívan. Cselekményét heten tartották nálunk is megtörténhetőnek! 
Rita kórházba kerülését öten a szakítás miatti lelki állapotb; r> be-
következett balesetnek tartották,öngyilkossági kísérletet senki sem 
tételezett fel..Tragédiája nehezen kivehető 2, hűsége 2, hogy jellem-
telent szer t 4. Manfred szerette 4, nem szerette 4 olvasó szerint. 
A szakítás oka Manfr d természete 5, különböző világnézet 2. Öten 
úgy vélekedtek, hogy nincs tanulság benne. Egy.résztvevő azt a 
konklúziót szűrte le: törekedjünk őszinteségre, a problémák megol-
dására. Továbbá: a témát is el lehet rontani rossz fogalmazás.. 1. 

Ezután vita, a vitaindító vélemény egyszerűsít-
ve: egy jellemgyenge férfi nem képes helytállni, szerelmét megunva 
szökik munkájától, családjá+ól, hazájától. Szerelmük próbájának 
hiábavalóságát mindketten érzik, a lány nem azért .iön vissza, hogy 



"vonalas" legyen a regény, ezt az ingatag Manfred meggyőzésévé 
jobban kifejezhette volna az ihónő. 

A vita kapcsán többen ellenérzéssel, egy-kalap 
alá vették a németséget. Az Európa Könyvkiadó bevezetőjét, m^iy 
a szerelmet, és a kettészelt ég alatt a szerelem és boldogság'ketté-
szeltségét hangsúlyozza, nem érezték benne, illetve a vita során 
teljesen elfelejtették. 

Végül is ketten tartották egy - NDK-ban játszó-
dó - szerelem történetének. Szerintünk a mü jó,szerkezete nem szét-
eső, nem is tömör, hanem a lábadozó Rita szabad asszociációin- meg-
felelően, nagyon modern. Akik a politikumot találták elsődleg: >nek, 
rossznak tartották a regényt és nem tudták megmagyarázni, hogy miért 
és hogyan történhet meg a cselekmény nálunk is, hiszen szerinek sa-
játos német kérdés az egész, és Rita visszatérte irói-politikaj fogás. 

A levonható következtetések közül csak egyet sze-
retnék kiemelni. Az adott történelmi szituációban a könyv cime megha-
tározza az olvasók hozzáállását, véleményét, azaz a mü sikerét. Ez nem 
uj megállapitás, de beszélgetésünk talán nem volt hiábavaló, ha ezt a 
tényt objektivebben látjuk. 

FAZEKAS FERENC 
egyetemi hallgató 

a 39-es könyvtár olvasója 

. t. / 



EGY OLVASÓNK LEVELÉBŐL 

Igen kedves, hangulatos műsoros délutánnak 
voltam tanuja a 39-es Szabó Ervin könyvtár gyermekrészlegében 
április 20-án. A könyvtár vezetősége iró-olvasó találkozót szer-
vezett, melyre Vasvári István költőt hivták meg. Meglepő volt, 
hogy a kis, III,-IV. osztályos általános iskolai tanulók milyen 
sok értelmes és igazi érdeklődést kifejező kérdéssel és hozzá-
szólással .ették valóban érdekfeszitővé a délutánt. Az előadó 
a legapróbb részletekig válaszolt minden kérdésre és ígéretet 
tett, hogy máskor is szívesen eljön. 

A magam és a többi szülők nevében köszönetemet 
szeretném kifejezni a gyermekkönyvtár lelkes dolgozóinak, akik a 
gyakran megrendezett, nivós és egyben szórakoztató rendezvényeikkel 
fáradhatatlanul azon igyekeznek, hogy ifjú olvasótáborukat ne csak 
kiszolgálják, hanem neveljék is a jóra és szépre. 

PONGRÁCZ KÁROLYNE 
Bp., XI. Váli-ut. 4. sz. 

P Á R T H I R E K 

Az MSZMP Vili. kerületi Bizottsága az alábbi 
levelet küldte alapszervezetünknek: \ 

Kedves Titkár Elvtárs! 
Az idei Május 1 megünneplése méltó volt hazánk felszabáduláeínak 
20. évfordulójához, a proletárinternacionalizmus eszméjéhez. Má-
jus 1. jelentőségéhez. 

A Magyar Szocialista Munkáspárt VIII. kerületi Bizottsága > Má-
jus 1-ét előkészítő politikai és szervezeti tevékenységéért ,-.z 



impozáns és szervezett felvonulásért köszönetét és elisme-
rését fejezi ki. 

Kérjük Titkár Elvtársat tolmácsolja elismerésünket és kö-
szönetünket a párttagság, tömegszervezetek vezetői, akti-
visták és mindazon Elvtársak .8ü, •, akik munkájukkal hozzá-
járultak Május 1 méltó megünnepléséhez. 

Kívánjuk, hogy a további feladatokat is hasonló sikerrel é? 
eredménnyel oldják meg. 

Budapest, 1965. május 15. 
Elvtársi üdvözlettel 

DAPSI KÁROLY s.k. 
MSZMP.VIII. k'èr:;oBizó-tt lága 

első titkára 

Alapszervezetünk vezetősége tolmácsolja ezt az elis-
merést könyvtárunk dolgozóinak és köszönetét- fejezi ki a párt- és. 
szakszervezeti bizalmiaknak, valamint Egri Zoltán, Hargitai Nán-
dorné, Kertész Pál, Oláh Attila, Pataki Ferenc és Sárdy Károly 
elvtársaknak a jó előkészítő munkáért. 

Április 27.-én közös párt- és KISZ taggyűlésen Révész József, a TV 
munkatársa tartott külpolitikai tájékoztatót. 

— . — • — 
' » 

A május 3.-i pártbizalmi értekezletet követően a pártcsoportokban 
információ volt kül- és belpolitikai kérdésekről; megbeszélték a 
pártmegbizatások helyzetét, a partbizalmiak tevékenységét,valamint 
a tag- és tagjelölt felvételeket. 

A Központ földszinti pártcsoportja Hargitai Nándorné elvtársnot 
felmentette pártbizalmi munkája alól, a SZB-ben betöltött funkció-
ja miatt. Az ujqnnan megválasztott pártbizalmi Gáliczky Éva lett. 



Május 12.-én a pártvezetőség összehívta a marxizmns-leninizrru; 
esti egyetem hallgatóit, tanulmányaikkal kapcsolatos problémák 
és feladatok megbeszélésére. 

Május, ly.-én agitációs csoportértekezlet volt. Napirenden bel-
és külpolitikai, valamint helyi kérdések szerepeltek. 

Február 2-i taggyűlésünkön hozott határozat értelmében megvizs-
gáljuk a könyvtár előadásos propagandáját, ezen belül a klub-
mozgalom helyzetét. A feladattal megbízott brigád tagjai:Gál 
Györgyné., Hornyánszky Károlyné, Kuli Ágota, Meiszner Tamásné, 
Mitru Ibolya, Nozsnyai istvánné. 

Május 25.-i taggyűlésünkön tagjaink sorába felvettük Bátki Annát, 
az osztályozó csoport munkatársát, ifj. Szecsődi Janosnét a. lik-es 
könyvt-ár dolgozóját, és tagjelöltkent Maruszky Józsefet, a KISZ 
szervezetünk titkárát, a 48-as könyvtár megbízott vezetőjét. 



KISZ - hirek 

Április 10-11-én kétnapos kirándulást szerv,ynk, 
ezúttal Debrecenbe. Aki ide utazik, megszereti ezt a kedves, egysze-
rűnek mondható várost. Megszereti, nem utolsósorban szép épületeiert, 
szobraiért és pompás parkjaiért, 

Legfontosabb programunk- mint könyvtárosoknak ter-
mészetesen - á két híres debreceni könyvtár megtekintése volt, Az 
Egyetemi Könyvtarban az igazgató elvtárs kalauzolt bennünket és mi 
hálásak vagyunk, amiért olyan készségesen megmutatta mindazt, ami 
iránt érdeklődtünk. A Kollégium könyvtárában megcsodáltuk az érté-
kes, régi dokumentumokat és az igen sokrétű muzeális anyagot, .jó 
lett voma, ha tubb idő jut a könyv várak és a Déry-muzeum várakozáson 
felüli gazdag anyagának megtekintésére. Városnézésünk során láttuk a 
nrematönumot, a Nagyerdőt és a Nagytemplomot. Hallottuk a hires 
Rákóczi harangot. Nagyon tetszettek a most épült szép, modern épü-
letek is. Élrr.ény volt a hortobágyi Kilenclyukú-hid és egy emlékeze-
tes , nagyon jó hangulatú estét töltöttünk a Hortobágyi Csárdában. 

Aki ott¡volt a kiránduláson - azt hiszem ezt mond-
hatjuk az eső ellenére is - szép élménnyel lett gazdagabb. 

Reméljük, következő utunknál is hasonló szép él-
ményeink lesznek. Julius 17-én és ltí-án Keszthelyre megyünk; jelent-
kezni lehet Varga Józsefnél, aki az útra vonatkozóan bővebb felvilá-
gosítással szolgálhat. 

S mégegy utazási hirünk. Az augusztusra tervezett 
bolgár ut .- miután kevesen jelentkeztek - elmarad. 

SZAKSZERVEZETI HIREK 

A Szakszervezeti Bizottság május 18-án délután 
szakmai klubnapot rendezett a IX, kerületi Tanács Művelődési Ottho-
nában. A klubnap keretében az egybegyűltek megvitatták a szovjet iro-
dalom népszerűsítésének néhány problémáját, s elbeszélgettek az MSZBT, 
Európa Könyvkiadó, AKV, FSZEK közös irodalmi pályázatának módszerbeli 
kérdéseiről. A vitainditö előadást Gál Györgyné, a Kerületi Könyvtárak 



Oszt :i.ya. munkatársa tartotta. A klubnapon húsz kerületi könyv'árból 
29 könyvtáros vett részt. 

Május 20-án a vietnami nép felszabaditó harcával kapcsolatosan 
szolidaritási gyűlést tartottunk, A röpgyülés előadója Gönczi 
Imre, a Szakszervezeti Bizottság elnöke volt. A szolidaritási 
akció keretében az amerikai agressziót elitélő tiltakozó jegy-.é-
keinket, 430 dolgozo irta alá. 

A Fővárosi Tanács által biztositott, s az igényeket csak részben 
kielégitő tüzelőutalványok elosztását az S.B, által megbizott égy 
tagu bizottság elvégezte. Tűzifa- és kokszutalványt 24, háztartási 
szénutalványt 10, hazai brikettutalványt 49, NDK-brikettutalványt 
21 dolgozónk kapott. 

. \ 

Az Sz.B. határozatot hozott arra, hogy a SZOT-beutalók és az egyéh 
üdülési jegyek személyszerinti elosztását a szakszervezeti tagság 
nyilvánossága elé tárja. Az I, félévi beutaltak névsora a titkárság 
előtt megtekinthető! 

Megalakult a Nyugdijelökészitö Szakbizottság a T.T.. keretén belül. 
Elnök: Dr, Tichler Jánosné. Tagjai: Árvay Gyuláné és Kunsch Vilmosné 
SZTK ügyintéző. Reméljük, hogy az ő segítségükkel minden nyugdíjba 
készülő ügye simán, zökkenésmentesen fog lebonyolódni. 



Fehér Imrének, a 24-es könyvtár vezetőjének a Fővárosi 
Tanács Végrehajtobizottsága a társadalmi munka szervezésében tanúsí-
tott kiváló munkájáért a "Szép Budapestért" emlékjelvény aranyfokoza-
tát adományozta. 

SZEMELYI HIREK_ 

Vezetői kinevezés 

Gál Jenőné munkatársunkat az intézetvezető a 20-as 
gyermekkönyvtár vezetőjének nevezte ki. 

Vezetői megbizatás 
Farkas Jánosné munkatársunkat a 47-es, Erzsébet-

királynő-uti könyvtár vezetésével bizta meg'az intézetvezető. 

Kilépések 
Kis Viktorné, a 44-es könyvtár dolgozója egészségügyi 

okokból junius 1-ével megvált intézetünktől. 

Ritecz Jozsefné, a 18-as könyvtár munkatársa - áthelye-
zéssel - a Műszaki Egyetemi Könyvtár állományába került. 

Bokor Pálné, a 6-os könyvtár munkatársa, külföldi lt-
járól visszatérve ismét régi munkahelyén dolgozik. 

Áthelyezés 

Takács Emma (Központ; repülős) a 22-es könyvtárba kapott 
beosztást. 

Tátrai Tibornét, a 32-es könyvtár munkatársát az KSzBT 
aran.vkoszorús jelvényével tüntették ki. 



Ez történt... 

K ö n y v h é t 
Az Ünnepi Könyvhét Kőbányai Bizottsága a Pataki István 

Művelődési Otthonnal és a 12-es könyvtárral közösen rendezte 
meg május 29-én irodalmi paródia-estjét. Ennek keretében Mezçy 
Mária, Pápay Erzsi, Váradi Hédi, Bárány Tamás, Polonyi Péter és 
Ráday Imre léptek fel. Az est könyvtombolával zárult. 

A 8-as könyvtár, a Szépirodalmi- és Magvető Könyvkiadó, 
valamint a III. kerületi Művelődési Ház iró-olvasó találkozói-
rendezett junius 4-én Mesterházi Lajos, Hubay Miklós és Ráko; 
Sándor részvételével. Közreműködtek: Szentpál Mónika, Balogh 
Zsuzsa előadóművészek és a Művelődési Ház irodalmi szinpadánam 
tagjai. A Könyvheti kiadványokból kiállítást rendeztek. 

A IV.kerületi Tanács Népművelési Osztálya, a 28-as könyv-
tárral közösen, a könyvhét alkalmából, május 26-án "Magvető" 
irodalmi-estet rendezett. Virág Ferencné, a IV.kerületi Tanáqs 
V.B. titkára megnyitója után Z. Szalai Sándor, a Magvető Könyv-
kiadó irodalmi vezetője mondott bevezetőt, majd Cseres Tibor, 
Rákos Sándor és Váci Mihály irók adtak elő müveikből. 

X 

Junius 4-én a 4-es könyvtár és a XIII. kerületi Diákkiu.b 
irodalmi vetélkedőt szervezett. A fejtörőt Miko Zoltán vezette. 



Az Ünnepi Könyvhét alkalmával FÖLDEÁK János iró talál,-
kozott a nagytétényi fiókkönyvtárban olvasóival. A jólsikerült 
esten 45 érdeklődő jelent meg. 

A 13-as könyvtár felnőtt részlegében MESTERHÁZI Lajos iró 
dedikált, POLONYI Péter ismertette a könyvheti kiadványokat, és 
mutatta be az irót olvasóinak. 

X 

Simon István Kossuth-dijas költő volt a 54-es könyvtái 
vendége május 27-én a kerületi Művelődési Otthonban rendezett 
irodalmi-esten. 

* 

Bárányi Ferenc költő és Gergely Endre novellista vett 
részt a 43-as, Lumumba utcai kerületi könyvtár május 21-i iro-
olvasó találkozóján. 

G y e r m e k k ö n y v h é t 

A 7-es gyermekkönyvtárban junius 1-én Molnár Gábor iró 
találkozott fiatal olvasóival. 

X 

Barabás Tibor iró junius 1-én a 10-es gyermekkönyvtárban 
ismertette munkásságát és adott választ a gyermekolvasók számos 
kérdésére, 

X 

Szabó Magda irónö junius 3-án ifjúsági regényeiről be-
szélt a 24-es könyvtár gyermekrészlegében fiatal olvasóinak, 



A 32-es es a 45-ös könyvtár gyermekrészlegei az Ikarus-
gyár könyvtarával közösen rendezték meg június 1-én Szentiványi 
Jenő iró és a gyermekolvasók találkozóját. A találkozón 250 gyer-
mek vett részt. Ezt követően a Bogáncs c, filmet vetítették. 

X 

I 

komán - ozsef a 9-es gyermekkönyvtár olvasóinak ismertette 
munkásságát. 

X 

Az p-ös és a 9-es gyermekkönyvtár, valamint a 12-es és a 
14-es és a 27-es könyvtár gyermekrészlegei meglátogatták a Cyer-
mekkönyvnapon a Móra Könyvkiadó központi sátrát, ahol Rodoliv bű-
vésszel, Ács Kató Írónővel és Vasvári István költővel találk ztak. 

* » 

Németh László Vili :à',ff énynél c. drámájáról tartott vitát 
a 5'2-es könyvtár Fiatal Olvasók Klubja. Az előzetesen közösen 
megnézett darabról Culmann Ildikó könyvtáros vezette a vitát. 

A 39-es könyvtár gyermekrészlegében Májusi megemlékezés cimmex 
a felszabadulás 2.0. évfordulójáról műsoros vetélkedőt rendeztek. 
A régi május elsejékről Szappanos Géza beszélt. 

A 4-es gyermekkönyvtárban csepeli felszabadulási vetélkedőt-
tartottak. A vetélkedőn a gyermekkönyvtár olvasóin kivül a. q -as és 
4¿-es könyvtár gyermekolvasói vettek részt. 



Május 22-én nyilt meg uj helyén I., Fő u. 11-13. sz. 
alatti a szabadpolcossá átaiakit-ott ¿O-as felnőtt könyvtár. 
A könyvtárat az 1. kerületi Tanács V.B. elnök helyettese, 
Pákozdi Imréné és a könyvtár igazgatója, Révész Ferenc adta 
át rendeltetésének. A megnyitón az Antológia-együttes tagjai 
szavaltak. 

X 

Május 27-én a 22-es könyvtár Fiatal ulvasók Klubja 
hangulatos "turmix"-estet rendezett. 

X 

A tt-as gyermekkönyvtár a Gyermekkönyv Napján, junius 1-én 
ünnepélyesen búcsúztatta az általános iskola vili.osztályát végző 
olvasóit. - Ezt követően a felnőtt könyvtárba mentek, ahol ismer-
tették velük a. könyvtár történetét, a kölcsönzési rendszert, majd 
"felnőtt" olvasókként választhattak könyvet. 
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