




A FŐVÁROSI 
SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR KÖZLÖNYE 
XII. évf. 2 .sz 1968. március-április 

Marx Károly szü letése 
150. évfordulójára 

( a s z a b ó e r v i n k ö n y v t á r m ú l t j á b ó l ) 

Pontosan félszázaddal ezelőtt, 1918 májusában már világszerte ünnepelték 
Marx születésének évfordulóját -, akkor a századikat. A nemzetközi munkásmoz-
galom forradalmi elmélete megalapítójának, első nagy szervezőjének addig is 
sokszor "megcáfolt", "eltemetett", vagy "revizió alá vetett" tanításai a tő -
kés rendszert alapjaiban megrázkódtató világháború végén érték meg első rene-
szánszukat. Az akkor alig félesztendős szovjet állam hivatalos ünnepnapnak 
nyilvánította a centenáriumot. A nyugateurópai szocialista pártok is újból 
"felfedezték" Marxot. Budapesten a Népszava híradásai szerint több népes mun-
kásgyülésen emlékeztek meg róla, ezekről a polgári lapok is hoztak képes be -
számolót. Haladó polgári újságokban - mint a Világban és a vidéki sajtóban 
is - vezércikkek, vagy oldalas eszmefuttatások jelentek meg Marxról. A Husza-
dik Század májusi száma Szabó Ervin terjedelmes tanulmányát közölte "Marx" 
cimen. 

Ha a Fővárosi Könyvtárnak mér akkor sűrűbben jelent volna meg 
a közlönye és Szabó Ervin, aki személye tömjénezését a legmerevebben eluta -
sitotta, az ügy érdekében engedékeny lett volna, talán napvilágot lát egy ér-
tékelés arról, hogy milyen úttörő szerepet töltött be a Fővárosi Könyvtár 
Marx müveinek hazai terjesztésében. Ma már kiegészíthetjük az el nem készült 
visszapillantást azzal, hogy nemcsak 1918 előtt, de a két világháború között 
is egyedülálló volt az intézmény központjának ilyen szerepe hazánkban. 

Magyarországon Marx és Engels neve, legalábbis egyesek előtt, 
már a XIX. század közepén sem lehetett ismeretlen. Néhány müvük bizonyéra el-



jutott hozzánk, erről vall, hogy a Nemzeti Casino 1852-ban Pákh Albert szer-
kesztésében kiadott nyomtatott könyvtári katalógusa szerint az ottani gyüj -
teményben már megvolt Engelst Die Lage der arbeitenden Klasse in England ci-
mü munkájának 1845-ös kiadása. 

Annyi bizonyos, hogy Marx neve csak a magyarországi munkásmozga-
lom első szárnybontogatásai közben, tehát az 1860-as évek végén, az 1870-es 
években kezdett szélesebb körökben ismertté lenni, arcképe a Vasárnapi Uj -
ságban jelent meg először, a munkássajtó már részleteket hozott egyes müvei-
ből. 

Az sem kétséges, hogy az 1880-as évektől szaporodó munkás-szak -
egyleti könyvtárakban, akárcsak a Népszava szerkesztőségi könyvtárában, meg-
volt Marx számos Írása. 

A századfordulóig viszont nemcsak a közkönyvtárak, hanem a pol -
gári irányítású egyesületi, intézményi gyűjtemények is teljes érdektelensé -
get mutattak e tekintetben, az iskolai ós állami, egyházi népkönyvtárakról 
nem is szólva. 

Nem változott a helyzet a századforduló után sem, pedig ekkor 
már magyar nyelven is hozzáférhető lett Marx és Engels néhány müve, majd 
1905-ben, illetve 1909-ben megjelent Marx és Engels válogatott müveinek két-
kötetes kiadása, Szabó Ervin önfeláldozó munkájának és erőfeszítéseinek ered-
ményeként. Válogatását is, fordítását és szerkesztését Szabó Ervin szervezte, 
bevezetését és kommentárait ő irta, történelmi érdemeket szerezve e téren a 
magyar munkásmozgalom históriájában. 

Az első polgári jellegű könyvgyűjtemény, amely szert tett Marx 
irodalomra, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Alkotmány utcai könyvtára 
volt (anyaga a Marx Károly Közgazdasági Egyetem Könyvtárába került 194-8 
után). Persze, nem véletlenül történt igy, ugyanis I90O-I903 között Szabó 
Ervin volt e gyűjtemény könyvtárosa... 

Az első közgyűjtemény a Fővárosi Könyvtár, amelybe - 1904-es 
megszervezésétől - teljességre törekvően szerezték be Marx és Engels müveit, 
- ezúttal is Szabó Ervin jóvoltából; 1904-től 1918-ban bekövetkezett halálá-
ig ugyanis ő Irányította az intézmény sorsát. 

Az 1900-as évek végétől nyomtatásban kiadott Uj szerzemények 
jegyzéke alapján kisérhetjük figyelemmel a Marx-irodalom gyarapodását. Nem -
csak a Szabó Ervin szerkesztette magyar válogatás volt meg a könyvtárban, de 
eljutottak ide a hamburgi Dietz kiadónál sorozatosan megjelentetett Marx mü-
vek, emellett francia, angol, olasz fordítások is. Az egykorú termésen kivül 
a forrásértékű első kiadósok beszerzésére is törekedtek, igy került a könyv-
tár birtokába a Marx és A. Ruge szerkesztésében 1844-ben kiadott Deutsch-
Französische Jahrbücher egy évfolyama, a Die heilige Familie 1845-ös kiadása, 
a Kommunista Kiáltvány több multszázadi-idegennyelvü kiadása stb. 

Bátor kezdeményezés volt a maga idején, hogy az 1913-1914-ben 
megnyitott első kerületi könyvtárak anyagába is beiktatták Marx-Engels mü -
veit. 

Mindez persze kiváltotta a reakciós-klerikális irányzatok, a saj-



tó éles kritikáját, do az adott helyzetben n m tudták útját állni Szabó Sr -
vin és munkatársai törekvéseinek» 

A Tanácsköztársaság bukása után a kerületi könyvtárakból mégis 
kiiktatták a marxista anyagot, csak a munkásmozgalmat gyalázó fércmüvek ma -
r adhattak, de a központ bonyolult rendszere lehetetlenné tette, hogy itt is 
"alapos" tisztogatást végezzenek* A központban megmaradt Marx müvek pedig az 
ellenőrzés átmeneti lazulásai idején ismét hozzáférhetővé lettek. Hogy Marx 
müvei jó kezekben, forogtak, azt elárulják egyés jelek. A "Kölner Prozess" e-
gyik kiadásában például a budapesti gyűjtőfogház pecsétjét találjuk. Ez a 
kötet tehát bebörtönzött kommunisták kezébe is eljutott. Valószínűleg azért 
ütötte rá az engedélyezést jelző pecsétet a fogház hivatalnoka, mert meg -
nyugtatta őt, hogy közkönyvtári könyv került elóbej talán a gót betűs cimet 
sem tudta kiolvasni. 

Marx születése 150. évfordulóján neve már Japántól Dél-Ameriká-
ig jól ismert, müveit világszerte uj és ujabb kiadásokban olvassák. Tanitá -
sait eltemetni nem lehetett, a vezető burzsoá országokban is tudomásul kel -
lett ezt venni és a polgárság élvonalbeli tudósai mostanában inkább azon i -
gyekeznek, hogy az általuk védelmezett rendszer képére próbálják "szelidite-
ni" a forradalmi marxizmus arculatát, ügy hisszük, érdemes volt ez alkalom -
ból emlékeztetni arra az úttörő szerepre, amelyet a Fővárosi Könyvtár Marx 
müvei terjesztésében két generáción keresztül betöltött. 

REMETE LÁSZLÓ 

Go r k i j kiál l í tás a 
kö zpon tban 

Március 23-án nyilt meg könyvtárunk központjában a Gorkij születésének 100. 
évfordulójára rendezett kiállítás. Mér az utcáról üde benyomást kelt a könyv-
tár kapuján elhelyezett Ízléses tábla és az épületbe lépve, fokozza a hatást 
a legszembetűnőbb helyen kifüggesztett, különböző Gorkij-fotókból készült ha-
talmas montázs. Újszerű megoldás ez, feihivja a figyelmet a "sokarcú" Gorkij 
szerteágazó tevékenységére. Ezt foglalják jól rendszerbe a kiállítás tablói: 
Gorkij emberi ós irói arculatát tükrözik, kijelölik munkásságénak helyét a 
világirodalom korabeli alkotóinak sorában. 

A tablók képei élnek és beszélnek, ötleteikkel maradandó isme -
reteket közvetítenek: ki felejtené el Gorkij pályakezdését, aki látta első, 
e névvel szignált irását a "Kaukázus" c. folyóiratban, vagy "mezítlábas" kor-
szakát a jellemző fényképekkel és csavargásainak térképével? Az "Évtizedek 
mozgó panorámája" felírású tábla a "Klim Számgin óleté"-t sorozza Proust: 
"Az eltűnt idő nyomában", Thomas Mann: "Varázshegy", Galsworthy: "Forsyte 
Saga" és Martin du Gard: "A Thibault-család"-ja mellé, kitekintve'a hasonló 



stilusu és célkitűzésű müvekre* Magyar vonatkozásokat, a Gorkij-azindarabok 
magyar bemutatóit sorolja fel a "Forgószínpad" clmü tábla* 

Nagy anyagot ölel fel, Gorkij kiterjedt irodalmi kapcsolatait repre-
zentálja a számtalan szovjet és külföldi Íróhoz Írott, vagy tőlük kapott le-
velek sora, a fényképek, amelyek egy-egy Íróval ábrázolják Gorkijt, dokumen-
tálva irodalomszervezői munkáját. A tárlókban elhelyezett könyvanyag jól e -
gésziti ki a tablók anyagát és friss szint jelentenek a kitűnő Gorkij kari -
katurák. 

Az invenciózus, ötletes kiállítás koncepciójának megteremtéséért, a-
nyagának válogatásáért méltán illeti dicséret Tóbiás Áront. Kovács Ferenc a 
reprodukciók elkészítésével remekelt, mert néha szinte felismerhetetlen uj -
ságlapokbó.1 "hozott ki" kitűnő minőségű képeket. Sárdy Károly a tablók meg -
tervezésével és a grafikai munkával, Oláh Attila és Mészáros Gézáné a kivi -
telezéssel, a szövegek szép leírásával, a könyvkötészet pedig gyors és pre-
cíz munkájával járult hozzá a kiállítás sikeréhez. 

Elmondhatjuk, hogy szerény lehetőségeinkhez képest méltón ünnepeltük 
meg a Gorkij évfordulót. Kiállításunk nem maradt "belügy", a televízió nézői 
is láthattak róla képeket, amelyek a kiválóan érvényesültek a képernyőn, s 
reméljük, uj látogatókat toboroznak. 

ECSEDY ANDORNÉ 

Nem múlik el egy nap sem, amely nem rejt magában valamilyen évfordulót. Nap 
mint nap emlékeznünk és emlékeztetnünk kell valamire. Nem mindegy, hogy 
milyen eseményeknek és évfordulóknak adunk helyet a könyvtári tárlókban, ós 
az sem mindegy, hogy hogyan. 

Ebben az évben - Gorkij 100. születésnapjára rendezett kiállításunkat 
a Bibliográfiai és Propaganda Osztály segítségével igényesen és az eddigiek-
nél jobban tudtuk összeállítani. Gorkij életének legjelentősebb pillanatait 
ábrázoló, igen színvonalasan összeválogatott tabló-képeket és a müvek sorsá-
val foglalkozó dokumentumokat az ifjúsági és a felnőtt könyvtár egyaránt fel 
tudta használni a kiállítás rendezésénél. 

Most szeretnénk tehát megköszönni minden olyan bibliográfiai össze -
állitást, tabló- és képanyagot, amelyet időben kaptunk meg és amit még ka -
punk, mert hatásában igen fontos feltáró munkánkhoz nyújtanak segítséget. 

BOKOR PÁLNÉ 
2-es könyvtár 



Riport öt tételben: 
a zene i könyvtárról 
Személyes élménnyel kezdem* évekkel ezelőtt a Majakovszkij utoa májusi autó -
zűrös lármájában szembe jött velem Kodály Zoltán. Hunyorgott a szeles, éles 
napsütéstől és énekelt* Nem akárhogy: teljes sziwel, hangosan« Amikor mór öt 
lépéssel mögöttem volt is hallottam a troli- és gépkocsilórmán átszüremlő é -
nekszót* - Ez jutott eszembe most, ahogy átvágva a Petőfi Sándor utcán, el -
mentem a Martinelli-téri templom, a Rózsavölgyi Zeneműbolt, majd a focizó, 
ping-pongozó, hintázó belvárosi srácok tere mellett és a szűk Fehérhajó ut -
cán, a Danaidák kútjával szemben, benyitottam a 150 esztendős műemlék-épület 
földszintjére, Budapest első nyilvános zenei könyvtárába. 

Itt voltam négy esztendeje, 1964* május 30-án, amikor zeneked -
velő olvasók, zenetudósok, könyvtárosok négy egymásba-nyiló termen* a kölcsön-
ző, az olvasó, a raktár és az iroda szobáin mentünk át, beszippantva a friss 
malter-, butor és könyvillatot, örültünk valamennyien: éreztük, valami uj kez-
dődött, uj és szép: megnyilt a főváros első nyilvános Zenei Könyvtára. 

Akkor a vendégkönyvbe a jelenlévő Kodály Zoltán ezt irta: "... 
Kivánom, legyen olvasója és annyi, hogy mihamar szűknek bizonyuljon." 

Ahogy Szalai Ágnes, a könyvtár vezetője elmondja: a kivánság 
nagyon gyorsan beteljesedett. A megnyitáskor 7500 kottájuk volt, most 16 ezer 
van. Magába foglalja a zeneirodalmat az európai zene kibontakozásétól, Palest-
rinától és Lasso-tól napjainkig. 2300 zenei szakkönyvvel kezdték a kölcsön -
zést, jelenleg 4800 van. Tizenkilenc zenei folyóirat - külföldi és magyar -
áll az olvasók rendelkezésére. Kézikönyvtárukban minden alapvető zenei lexi-
kon, enciklopédia, szerzői-műjegyzék megtalálható. ... És máris szük a könyv-
tár... A kis raktárat elöntötték az egyre gyarapodó kiadványok... S merre 
terjeszkedjenek?... Az olvasótermet, ahol néha bensőséges hangulatu előadás-
sorozatokat is rendeztek, raktárrá kellett átalakítani. 

2. 

A zenei szervek rendkivül gazdag és állandó támogatásban részesítik őket. A 
Magyar Zeneművészek Szövetsége ezernél több kottát, köztük értékes összkiadá-
sokat ajándékozott. Az Országos Széchényi Könyvtár Zeneműtára több száz kot -
tát és zenei szakkönyvet adott át gyűjteményéből. A Zeneműkiadó Vállalattól 
mintegy 400 zenemüvet kaptak, főleg uj magyar szerzők müveit, igy Bozay Atti-
la, Petrovics Emil, Kurtág György szerzeményeit és már klasszikussá vált Bar-
tók és Kodály müveket. 

Állandó eszmei segitséget kapnak a Tanácsadótestületüktől, a -
melyben a legkiválóbb zenetudósok, esztéták, pedagógusok, zenekritikusok kap-
tak helyet, ők a könyvtár szerzeményezési ós feltáró munkájához - szakterüle-
tüknek megfelelően - adnak tanácsot. 

Az eddigiek szerint bebizonyosodott: jól töltik be hivatásukat. 
Ujfalussy József zenetudós találóan irta: "Ez a könyvtár.... olyan, amilyen -
nek Honegger szerette, akarta müveit: a nagyközönség előtt is nyitva áll és 



a szakembernek is sokat adhat"... Az eddigi négy esztendő középáránya sze -
rirrfc, átlagosan 1500 a beiratkozott olvasó. Ebből 65 százalók a nem hivatá-
sos muzsikus, akik egy-egy hangverseny, vagy operabemutató előtt elkérik a 
müvek partitúráját. Sok olvasó szabad idejét kamarazenéléssel tölti. Ezek-
re az alkalmakra a könyvtártól kölcsönöz kottákat (kvartetteket, triókat, 
kvintetteket). Sok zenekedvelő ismerkedik ugy operákkal és más színpadi mü-
vekkel, hogy a könyvtér gazdag és változatos zongorakivonat-gyűjteményéből 
kölcsönöz. Különösen Verdi, Wagner ós Puccini müvei keresettek . 

Nem egy operaénekesünk is gyakran befordul a Fehérhajó utcá -
ba, hogy válogasson az ária- és dalgyűjteményekből. így Szőnyi Olga, Andor 
Éva, Kemény Klió és sokan mások.•• De eljönnek zeneiskolák fiatal növendékei, 
hogy hangversenyeikre megfelelő szerzeményeket keressenek. Legutóbb a Nagy 
Októberi Szocialista Forradalom 50. évfordulójára rendezett hangversenyeik -
re szovjet szerzők müveiből állitott össze koncert-anyagot a Zenei Könyvtár. 

A könyvanyag zeneelméleti, zenetörténeti és életrajzi szakcso-
portjai közül a legkeresettebbek a zeneszerzőkről szóló tanulmányok és zene-
történeti korszakokkal foglalkozó elemző müvek. Igen nagy az érdeklődés e -
gyes földrészek és országok nemzeti zenéjét, zenekultúráját feltáró müvek i-
ránt. Sokan kölcsönzik az egyes hangszerekről (pl. cselló, klarinét) szóló 
kiadványokat. Az igazi dzsessz-kedvelők szintén megtalálják több nyelven az 
őket érdeklő szakirodalmat, de könnyűzenei kottákat nem vásárol a könyvtár. 
A TV Zenei Figyelő rovata a Zenei Könyvtár gyűjtőköréről, katalógusáról, ki-
adványairól és olvasóiról készített riportja 1968. március 28-án mutatta be 
a könyvtár életét, munkáját. 

3. 

Bár a kis könyvtáros-közösség szivügye az olvasószolgálat, mégis meg kell 
emliteni, hogy tevékenységük nagyobb részét a feldolgozó munka tölti ki. 
Hosszú utat tesznek meg a könyvek és a kották, amig az olvasók kezébe jut -
nak. Nagy figyelmet és hozzáértést igényel a különböző nemzeti bibliográ -
fiákból és kiadói katalógusokból a müvek kiválogatása, megrendelése, a be -
érkezett müvek katalogizálása és osztályozása. Az elkészült katalóguscédu -
Iákat kilencféle katalógusba sorolják, ilyen módon biztosítják a kották, 
könyvek sokrétű feltárását. Négy óv után már közel 100 ezer katalóguscédula 
segiti az olvasók tájékozódási lehetőségét. A már emiitett külföldi zenei 
folyóiratok cikkeit és a tanulmánykötetek anyagát analitikusan, folyamato -
san is feltárják, ezzel biztosítják a zenetudomány legfrissebb kutatási szer-
zeményeinek gyors dokumentációját. 

Főleg a zenekedvelők és zenét tanuló fiataloknak igyekezett a 
könyvtár segitséget nyújtani a katalógusban való eligazodásukhoz hatnyelvű 
- magyar, német, angol, francia, orosz és olasz - szótár elkészítésével. A 
szótár anyagát a katalóguscédulákon előforduló könyvtári- és zenei müsza -
vakból állították össze (cédula-katalógus formájában). így biztosítva a 



folyamatos bővítést. 

Jönnek magyar és külföldi zenetudósok, zeneszerzők - nem egy mór világhírű 
közülük - megnézik ezt az újszerű létesítményt ós egyáltalán nem konvencio -
nálisan jegyzik be a könyvtár vendégkönyvébe benyomásaikat. Szabolcsi Bence, 
Kárpáti János, Molnár Antal neve mellett, ott állnak a londoni J.H. Davies-
nek, a B.B.C. Zenei Könyvtára vezetőjének és Hans Veterlein-nek, a berlini 
Zentralbibliothek Zenei Gyűjteménye vezetőjének elismerő sorai. Bartha Dó -
nes, a világhírű magyar zenetudós bejegyzését, Ágai Dénesé, a Washingtonban 
élő magyar zeneművészé követi: "Egész véletlenül tévedtem be ebbe a kitűnő 
könyvtárba..." Durkó Zsolt, a világhírű magyar zeneszerző igy látja: "Szív-
ből gratulálok a gazdag gyűjteményhez. Külön öröm, hogy a mai uj zene is 
ilyen nagy százalékban helyet kapott ebben a nagyszerű kollekcióban..." Szo-
kolay Sándor, a kiváló zeneszerző: "Nagyon hálás vagyok a Zenei Könyvtárnak, 
mert félév alatt 50 olyan kompozíciót ismerhettem meg, amelynek megvásárlása 
képtelenség lett volna számomra..." Külön öröm Pernye András zenetudós sora-
it olvasni: "Ezt a könyvtárat az ember nemcsak használja, hanem szereti is, 
mert nemcsak szakértelemmel, hanem szeretettel is állitották össze és keze -
lik. Külön személyes köszönettel is tartozom, amiért érdeklődési körömet fi-
gyelemmel kisérik és munkámat azzal segítik, hogy figyelmemet felhívják a 
szakterületemmel kapcsolatos uj szerzeményeikre. Éppen ezért számomra kissé 
többet is jelent annál, amit általában könyvtárnak nevezünk: munkatársai 
egyben annak, aki dolgozni akar és szeret. És ezért még külön is köszönetet 
mondok." 

5. 

Amennyi örömet szerez az állomány- és az olvasók számának állandó növekedé -
se Szalai Ágnesnek, Jámbor Máriának, Krómer JUliának, Augusztényi Dánielné -
nek, a könyvtárosok közösségének annyi gondot is jelent a mind nagyobb hely-
hiány. - Talán, ha a szomszédos TEFU-kulturtermet megkapnánk - mondja sóvá -
rogva Szalai Ágnes.•• 

... És szemközt a Danaidák kútjának nőalakjai merik, merik kor-
sóikkal a vizet, de kevés minden via. Nekik viz kellene, nekünk mind több 
négyzetméternyi, légköbméternyi tér: a kultura izét, a zene, a gondolatok 
szépségét mindinkább felismerő budapesti emberek, olvasók befogadására. 

VASVÁRI ISTVÁN 



Hogyan népszerűsít jük 
a szov je t szép i roda lmat? 
GONDOLATOK A T A P A S Z T A L A T A I N K 8. KÖTETÉRŐL 

A szovjet müvek kölcsönzésének nyomon követéséten eddig hiányát éreztük olyan 
alapos minőségi munkán alapuló elemzéseknek, melyek analitikusan tárják fel • 
kulcsfontosságú anyag forgalmának részletkérdéseit s ugyanakkor jól felhasz -
nálhatók az egyes kerületi könyvtárak ilyen irányú tevékenységének összeha -
sonlitására, értékelésére, hasznos tapasztalatok átvételére«» 

Arató Antal tanulmánya ezt a hiányérzetet igyekszik csökkenteni. 
Oknyomozása világos, valóságos problémák jelentik kiindulási alapját, Igyek -
szik szakítani a mennyiségi szemlélettel, a minőségi munka felől közelit! meg 
anyagát, A felmérés feldolgozása tartalmilag és formailag is példaszerü,Az u-
tóbbi években tapasztalható "táblázatiszony" itt nem érvényesül, s ez jó,mert 
a feleslegesen szájbarágó szövegmagyarázatot gondosan szerkesztett táblázat 
helyettesíti. 

Értékesnek tartom a könyvtár» és olvasócentrikus szemlélet ta -
lálkozását, a könyvtári funkciók felőli megközelítését /tájékoztatómunka, ol-
vasószolgálat, propagandatevékenység/ és az olvasórétegek felmérésben való 
részesedésének analitikus elemzését. Adós marad viszont a tanulmány a beve -
zetésben igért izlésfejlődés regisztrálásával. "Végeredményben nem tudjuk, 
hogy a könyvforgalom százalékos emelkedése az olvasók milyen eszmei, gondola-
ti változásával jár együtt, az olvasószolgálati nevelőmunkánk során az olva -
sók milyen rétegére hatunk" - állapítja meg helyesen a szerző, de a feltett 
kérdés első részét nem sikerült kielégítően megválaszolnia. Persze, tudomásul 
kell vennünk, hogy az Ízlés fejlődése bonyolult formákban és sokszor a könyv-
táron kivül jelentkezik, 

A hálózati munka színvonalának ismeretében nyugodtan mondhatjuk, 
hogy nem a szerző elméleti felkészültségében van a hiba. Általános könyvtári 
gyakorlat a mennyiségi szemlélet, az egyes könyvtéri kategóriák, statisztikai 
normák értékmérőként való alkalmazása. A tanulmányíró is ezeket az értékmérő-
ket használta. Hogy mégis több lett, mint szokványos felmérésfeldolgozés, -
a szerző alapos felkészültségét bizonyítja, A tanulmány korlátai a minőségi 
elemző munkában történt lemaradásunkra figyelmeztetnek, Hem elég örülnünk a 
magas mutatószámoknak, a tetszett, nem tetszett, elolvasta, nem olvasta féle 
szelekcióknak. Tul kell lépnünk ezen, az izlésfejlődés nyomonkövetése irá -
nyába, mert valahol ott kezdődik a könyvtári eszközökkel végzett tudatformá-
lás, a közművelődési könyvtár igazi feladata és célja, 

A kötet másik két tanulmánya /A szovjet szépirodalom és az olvasók 
a 6.SZ, kerületi könyvtárban, valamint a Gorkij pályázat a 20,sz, könyvtár -
ban/ is igényes vállalkozás. Értékük politikus s águkban ós sokszempontu szak-
mai megközelítésben van, A két idézett tanulmányt egy-egy könyvtári közősség 
készítette el, rácáfolván arra a tévhitre, hogy kerületi könyvtárban csak 
kölcsönözni lehet. Érdemes felhívnunk a figyelmet a 6-os könyvtár tanulmá -
nyában közölt beszélgetésekre, amelyekkel az olvasó - könyv viszonyt töreked-
tek feltárni« s a 20-as könyvtár pályázat-szervezésében az együttműködés 



sokféle változatára. 
A Tapasztalataink 8. kötete hasznos segítőtárs a mindennapi mun-

kánkban. Módszertani ötletek, gondolatébresztő összefüggések gazdagságát ta -
lál ja benne a könyvtáros, a népművelő. 

SZECSŐDI JÁNOS 

E g y rendk ívü l 
i dősze rű k o n f e r e n c i a : 

A T Á R S A D A L O M T U D O M Á N Y I IRODALOM - ÉS K Ö N Y V T Á R A I N K 

A Könyvtártudományi és Módszertani Központ március 7-én, a Kossuth Klubban 
továbbképző tanácskozást rendezett a megyei könyvtárigazgatóknak. A konferen-
cia témája általában a társadalomtudományi irodalom olvasásénak elősegítése 
volt. A tanácskozásra meghívták a Szabó Ervin Könyvtár néhány munkatársát is. 

Három azonos-koncepciójú, gondolatgazdag referátum hangzott el. 
Ezek közül Verseghy György, a Művelődésügyi Minisztérium Könyvtárosztályénak 
főelőadója a társadalomtudományi-politikai irodalom állománygyarapításával és 
népszerűsítésével kapcsolatos könyvtári feladatokról beszélt. Hangsúlyozta: 
a szocialista forradalmunk jelenlegi szakaszában az ideológiai-eszmei harc 
olyan elsőrendű jelentőségű, hogy eddigi munkánk összegezése, a konklúziók 
levonása halaszthatatlan a ránk váró még felelősségteljesebb feladatok megol-
dása érdekében. Ma igényesebben, összehangoltabban kell dolgoznunk, nem tó -
vesztve szem előltmunkánk elsősorban politikai-pedagógiai vonatkozású. 

Megállapította, hogy az a munka, melyet a könyvtárosok évtizede-
ken át a politikai irodalom olvastatása terén végeztek, napjainkra jelentős 
minőségi változást eredményezett. Beszámolt arról, hogy a magyar könyvkiadás-
ban 1945 és 1966 között az összes megjelent könyvek 30 %-a társadalomtudomá-
nyi-politikai mű volt. - A 7600 féle mű, összesen 62 millió példányban jelent 
meg. Az utóbbi években a politikai-irodalmi kiadványok számának csökkenése 
figyelhető meg, az arányokon belül jelentősen megnövekedett a közgazdasági 
müvek száma. Részletesebben vizsgált három ismeretágat és adatai mindannyi-
unk által észlelt tapasztalatokat támasztották alá. 

Az ateista könyvek vizsgálatakor kitűnt, hogy a vallásos és az 
ateista könyvek kiadásának összevetése jelentős negatívumokat hozott felszín-
re: így 1964-65-66-ban 108 egyházi kiadvány jelent meg, 1,100.000 példányban, 
s ugyanez időben csak 15 ateista kiadvány látott napvilágot, 100 ezer példány-
ban. Ha az egyházak politikáját figyelembe vesszük, látnunk kell, hogy napja-
inkban elengedhetetlenül fontos a korszerű, magasszintü ateista propaganda, s 
ehhez nélkülözletetlen segédeszköz a megfelelő irodalom. 

A második felvetett probléma: a szociológia irodalmának vizsgálata 
bennünket közelről érintett. E tudományág megnövekedett jelentőségével tisz -
tában vagyunk, hiszen a népművelésben is egyre nagyobb jelentőségű a művelő -
dés-szociológia, ezen belül a szabadidő felhasználásénak kérdése. Az előadó 



felhívta a figyelmet a FSzEK által indított olvasásszociológiai vizsgálódá -
sok jelentőségére. 

A történelmi témájú kiadványok állomány-gyarapodása a könyvtárak-
ban lassú, de fejlődést mutató folyamat. 1965-66-ban országosan 4 %-kal emel-
kedett arányuk. 

Az utolsó három évben megnőtt a politikai-munkásmozgalmi iroda -
lom aránya. E témában többek között három színvonalas, hiánytpótló könyv 
szerzeményezési adatait ismertette az előadó: 

Molnár János: Ellenforradalom Magyarországon 1956-ban cimü mű -
véből a tanácsi könyvtárak 470, a szakszervezetiek 240 példányt vásároltak. 
Hollós Ervin: Kik voltak, mit akartak cimü munkájából 1600 illetve 550 pél -
dányt, Gyurkó László: Lenin, Október cimü müvéből pedig 1000, illetve 400 
példányt szereztek be. 

Verseghy György megállapította, hogy a magasabb szintű könyvtá-
raknál nincs különösebb szerzeményezési probléma; ezek elsősorban a községi 
könyvtárakban jelentkeznek. Utalt arra a felmérésre, amelyet a FSzEK Ker. KVt. 
Osztálya végeztetett el 40 kerületi könyvtárban, néhány kiemelkedően roje-
tos társadalomtudományi-politikai mü szerzeményezési arányáról. Jelentős e -
redmény született a társadalomtudományi-politikai müvek forgalmazásában. 
1967-ben forgalmuk országosan az összes kölcsönzés 5 százaléka volt. Nagy 
mértékben segítették ezt a Nagy Októberi Szocialista Forradalom évfordulója 
tiszteletére országszerte rendezett vetélkedők, fejtörők, köztük az Auróra-
akció. Az eredményt tovább vizsgálva, már nem egyöntetűen pozitiv jelenség-
ként láthatjuk azt a tendenciát, amely az emberek természetes kalandvágyának 
eltulzásában, s ebből adódóan olvasóinknak az ilyenfajta irodalom iránti 
nagyfokú igényében jelentkezik. Észlelhető e jelenség a könyvkiadásban és 
más művelődési területen is. Fontos ennek tudomásulvétele, mert elsősorban 
az ifjúságnál, tehát a legfontosabb olvasórétegnél vetődik fel ez a probléma. 

Az előadás felhívta a figyelmet az állomány elavulására és az 
elfekvésre is. A társadalomtudományi müvek negyedrésze általában tiz év alatt 
elavul, az avult könyveket a könyvtárakból kivonják. Az elfekvő könyvek vizs-
gálatának fontosságát indokolja az a megfigyelés, hogy a könyvek kölcsönzése, 
a legjobbaké is, az első-, a kiadás évében a legmagasabb. Gyakorlatunkból 
tudjuk, hogy ezek a könyvek fokozatosan kiesnek a napi kölcsönzési gyakorlat-
ból, elvesztik a kontaktust előbb a könyvtárossal, s rajta keresztül az ol -
vasókkal is. 

Verseghy elvtárs végül javasolta, hogy ez óv áprilisában, az 
arra legalkalmasabb könyvtárakban vizsgálják meg a társadalomtudományi-poli-
tikai irodalom olvasását. Hálózatunkban a 8-as, a 27-es és a 48-as könyvtár-
ban végzik ezt a munkát. 

Nonn György igazgatóhelyettes a Kossuth Kiadó munkájáról beszélt. 
Fő feladatuk a marxizmus-leninizmus klasszikusai teljes életmüvének megjelen-
tetése, ezen belül az alapvető, legfontosabb munkák magas példányszámú és 
gyakori kiadása, valamint az időszerű politikai irodalom kiadása. Utalt arra, 
hogy a nemrégiben a KB mellett létrehozott Társadalomtudományi Intézet hiva-



tott arra, hogy fontos társadalomtudományi problémákat feldolgozzon. Kiadvá-
nyaira majd nagy figyelmet kell fordítanunk. 

Ubornyák László, az ÁKV könyvtárellátójának vezetője számolt be 
végezetül a Kollektor felelősségteljes munkájáról. 

Elmondhatjuk: mindannyiunk számára hasznos volt ez a tanécsko -
zás, hiszen egyik legfontosabb olvasószolgálati feladatunkról, a politikai -
világnézeti nevelést elősegitő irodalom terjesztéséről kaptunk alapos tájé -
koztatást. 

FARKAS JÁNOSNÉ 

Irodalmi p r o s s z ó 
K i s pe s t en 

Az igaz művészetet kedvelők táborát nagy öröm érte itt a "város peremén". 
Irodalmi Eresszó született. 

Születési időpontja: 1968. márc. 24-e du. 1/2 5. Létrehozója az 
Ifjú Gárda Művelődési Ház. Bábáskodtak: két kerületi Szabó Ervin Könyvtár 
(a 16-os és a 25-ös). Az uj művelődési forma létrejöttét körülbelül 100 ér -
deklődő nézte és hallgatta végig. A látnivaló: Ízlésesen tálalt, modern 
festmények és grafikák - Bugyii Ferenc festőművész alkotásai. A fiatal, te -
hetséges művészt dr Német Lajos művészettörténész mutatta be a közönségnek. 
Reményi József zongoraművész Liszt és Bartók darabot adott elő, interpretó -
lása közérthető és közvetlen volt, megteremtette a hangulatot Mezey Mária 
szép és kulturált előadásához. 

A művésznő önálló estjének programjában Juhász Gyula: Testámen-
tum, Petőfi S.: Szülőföldem, József A.: Anyám, valamint La jtha-Tamási : Szé -
kely népdalfeldolgozásainak előadása, tiszta eszközeivel, nemes hitvallásá -
val, művészről és alkotóról szép és átfogó képet adott. 

Elisabeth Langgässer haladó német irónő Szerencse cimü novellá-
jából készült monológ - kis emberi "szerencsék" a háború borzalmaiban - meg-
rázó erővel érzékeltette a háború szörnyűségeit. Mezey Mária József A.: Tél 
cimü versével fejezte be műsorát: "Valami nagy, nagy tüzet kéne rakni, hogy 
melegednének az emberek," . Az ünneplés, melyben a közönség részesítette a 
művészt, visszasugárzott valamit e tűz melegéből. 

Az Irodalmi Presszó célját a meghívóban igy fogalmazta meg: 
"Az irodalom, a zene, a képzőművészet jeles alkotásait kötjük egy-egy cso -
korba. Célunk az..., hogy a mai magyar művészeket hozzuk közelebb a közön -
séghez." Mi könyvtárosok, minden eszközzel támogatjuk és segítjük ezt a di-
cséretes célkitűzésű vállalkozást. 

MOLNÁR SÁNDORNÉ 
a 25-ös könyvtár munkatársa 



A k ispest i műszak i 
rész leg munkája 

Elöljáróban annyit: a részleg fennállása óta eltelt idő tapasztalatairól, a 
végzett munkáról rengeteg mondanivalónk lenne, éppen ezért nem könnyű erről 
cikket irni ugy, hogy a helyes képalkotásért minden lényeges momentum helyet 
kapjon. 

ügy vélem, a műszaki részlegek létjogosultsága ma már nem vitás, 
- azt számok is igazolják, amelyek e cikkből sem hiányoznak. 

Eredményeinkről, munkánkról: 
Harmadik éve dolgozom Kispesten műszaki könyvtárosként. Az el-

telt időben munkám során rengeteg probléma adódott. A legfontosabb feladat -
nak a könyvek és az olvasói igények megismerését tekintettem, mint nélkülöz-
hetetlent a szerzeményezésnél. Műszaki tudományokkal addig alig foglalkoztam, 
és egy-egy témához anyagot keresni - főleg találni -, nem volt egyszerű. 
Azonban nem erről az időszakról, hanem a közelmúltról szeretnék szólni, ami-
kor már nem jelentett nehézséget - lehetőségeink szerint - az olvasók termé-
szettudományos és műszaki irodalom iránti igényeinek kielégítése. 

Műszaki könyvállományunk 1967 végén 5065 db volt, az állomány 
10.OA %-a. Az év során, olvasótermünk megnyitásának napirendre kerülésével, 
nagy súlyt fektettünk a műszaki kézikönyvtári anyag bővítésére is. Itt je -
lenleg 79 db könyv van, az összes kézikönyvtári anyag 6.1 %-a, ebből 55 
technikai és 26 természettudományi. Rongálódás, tönkremenés miatt egyetlen 
könyvet sem kellett kivonnunk az állományból, mert a rongált, piszkos könyve-
ket egész évben folyamatosan javítottuk, illetve tisztítottuk. E cikk számá -
ra készített felméréskor a lejáratban lévő 1920 tasak közül 564-ben (18.9 %) 
volt természettudományos és műszaki könyv. (Csak a műszaki tudományokkal szo-
rosan összefüggő természettudományos!) A tasakokban lévő 6769 kötet közül 794 
db volt műszaki (11.7 %) és 247 db természettudományi (5.6 %), összesen 104-1 
db, a kötetek egészének 15.5 %-&, 

A 564 olvasó közül: 

K ö 1 c s ö n z ö t t k ö t e t e k 
A beiratko-zottak szá-mához viszo-nyítva 

A köl-
csönzők 
számához 
viszonyítva 

Term, tud. Mű-
szaki 

ösz-
szesen 

összes 
százalék 

129 munkás 19.1 % 35.1 % 67 db 310 db 377 db 36.2 % 
49 ip. tanuló 35.7 " 13.4 " 15 " 155 " 170 " 16.3 " 
54 középisk. 14.7 " 14.8 " 50 » 94 " 144 " 13.8 " 
51 főisk. 45.5 " 14.01" 60 " 74 " 154 " 12.8 " 
59 értelmiség 27.08" 10.7 " 26 " 95 " 121 " 11.6 n 
42 egyéb 5.4 " 11.5 " 29 " 66 " 95 " 9.2 " 

Gondolom, e számok önmagukért beszélnek. 
Az utóbbi években az összforgalomban igy alakult a műszaki 



könyvek forgalmas: 
1965: 6.5 % 
1966: 7*7 % 
1967: 8.4 % 

Az olvasószolgálati munka során a fő figyelmet a munkásokkal, ipari 
tanulókkal és szakközépiskolásokkal való foglalkozásra fordítjuk. Nem lényeg-
telen ugyanis, hogy sokan közülük csak műszaki anyagunk miatt iratkoznak be 
könyvtárunkba - távol lakóhelyükből, munkahelyüktől. A velük való foglalko -
zás nem eredménytelen, amint ez a számokban is megmutatkozik. 

Az olvasószolgálati munkához elengedhetetlen az anyag megismerteté-
se, feltárása. Ennek egyik fontos eszköze a tárgyszókatalógus. A gyakorlat 
bebizonyította, hogy fontos a ícönyvek analitikus feltárása, mert igy a kü -
lönböző kéréseket könnyebben, gyorsabban lehet teljesíteni. Például ez a 
cl : "Gépszerkezet- és gépkezeléstan" nem sokat mondana, ha a katalógusban 
nem lenne róla cédula az "emelőgépek", "szállítóberendezések" és "vizerőgé-
pek" tárgyszavaknál. 

Tavaly - előzetes véleménykutatás alapján - "A híradástechnika fej-
lődése és távlatai" cimen rendeztünk előadást, amelyen a résztvevők fele i-
pari tanuló volt. Az előadó, a Műszaki Egyetem Vezetékes Híradástechnikai 
Tanszékének adjunktusa, érdekes áttekintést adott a témáról, majd válaszolt 
az olvasók kérdéseire. 

Kapcsolatainkról, amelyek gyümölcsözőbbek lehetnének: 
A természettudományos és műszaki propagandával kapcsolatban szinte 

mindig felmerül a könyvtárközi kölcsönzés problémája. A műszaki részlegekben 
gyűjtött anyag igazán közkinccsé válna, ha a kerületi könyvtárosok - a tárgy-
szókatalógus segítségével - alkalmaznák a könyvtárközi kölcsönzés gyakorla -
tát, amelyről már bebizonyosodott, hogy nem megvalósíthatatlan. E tekintet -
ben erősíteni kell a könyvtárak kapcsolatát. 

A kerületben a Vörös Csillag Traktorgyár és a Vörös Október Férfi -
ruhagyár könyvtárával van kapcsolatunk. Könyvtárosaikkal időnként valamilyen 
alkalomból találkozunk, akkor megbeszéljük, hogy jó lenne együttműködni, az-
tán ez - nem a mi hibánkból - feledésbe merül. Az Iparitanuló Intézetben 
tett látogatások eredményének könyveltük el, hogy a tanárok több Ízben 
könyvtárlátogatást szerveztek, Ezeknél mindannyiszor nagy súlyt fektettünk 
a műszaki részleg bemutatására. 

A kapcsolat felélesztésének eredménye egyelőre annyi, hogy az Ipa-
rltanuló Intézet könyvtárosa a tanulók kötelező olvasmánnyal való ellátását 
kért8, mi pedig felajánlottuk, hogy az egyes szakmákhoz ajánló jegyzéket ké-
szítünk könyvanyagunkból. 

A Gép- és Villamosipari Szakközépiskola igazgatója katalógus formá-
jában kérte gép- és villamosipari anyagunkat megtekintésre. 

Terveinkből: 
A 26 éven aluli olvasóink műszaki érdeklődési körének vizsgálatát 



tervezzük részletes kérdőívek alapján. A beérkező adatokat lyukkártyákon 
dolgozzuk fel. A felmérés különböző foglalkozások, előadások szervezésénél 
is megkönnyíti majd munkánkat. A lyukkártya hátoldala naplóul szolgál,amely 
az egyéni foglalkozást tükrözi majd. 

A kézikönyvtár használatával kapcsolatban három fordulós fejtörőt 
szervezünk a M. Ü. M. 4.sz. Iparitanuló Intézet tanulói körében. 

Nem nagy horderejű dolgok ezek, hozzátartoznak mindennapi munkánk-
hoz. A következetes, kitartó erőfeszítések eredményeként - sikerre számítunk. 

TAKÁCS EMMA 
a 25-Ös könyvtár 
műszaki könyvtárosa 

, ,H ivatástudat ta l 
nagysze rű munkát 

v ége znek " 
A 47.SZ. könyvtár kapta kapta az alábbi levelet: 
"1965 szeptember elseje óta vagyok a Kacsóh Pongrác uti lakótelep iskolájá-
nak napközis nevelője. 

Mi pedagógusok sokat beszéltünk róla, hogy nagyon hiányzik a kör -
nyékről a könyvtár. Kétszeres volt az örömünk, amikor a Szabó Ervin Könyv -
tár 47 sz. fiókja megnyílt az Erzsébet királyné uton. Az előző években saj-
nos, a távolság miatt nem tudtuk megoldani a csoportos látogatásokat. Vi -
szont ebben a tanévben már iskolánk mindegyik napközis-csoportja megfordult 
a könyvtárban» Az V. és VI. osztályosok rendszeresen, két hetenként. 

Az V. osztályosokra különösen nagy hatással van a könyvtár. Nem 
kényszerből jönnek, izgatottan készülnek ezekre a látogatásokra. Csodálatos, 
ismeretlen világ tárul fel előttük, amellyel nem tudnák betelni. Áhítatos 
kutatókká válnak, fegyelmezésre nincs szükség. Az V. osztályosok éppen most 
kerültek abba a korba, amikor nagyon fontos, hogy jó könyvet kapjanak és ol-
vasókká neveljük őket. Ebben a törekvésemben nagyon sok segítséget kapok a 
könyvtár dolgozóitól. Segítenek, könyveket ajánlanak nemcsak a gyermekeknek, 
hanem nekem is a pedagógiai munkámhoz. Ankétokat szerveznek, közös vetélkedő-
ket rendezünk. A vetélkedők kutatásokra épülnek, s ezekhez tanulóinknak 
könyveket, lexikonokat kell átböngészniük. Kirándulásainkon, melyek a fővá-
ros ismeretlen érdekességeit, szépségeit tárják fel - maguk a gyermekek az 
idegenvezetők. Ehhez is a könyvtár adott segítséget, anyagot. Magam könnyeb-
ben, alaposabban megfigyelhettem, melyik gyermeknek mi az érdeklődési köre. 
Meg kell jegyeznem, hogy az uj lakótelep tanulói zömmel hátrányos helyzetű-
eknek mondhatók (a szülőik segédmunkások, mások most jutották lakáshoz; má-
sutt a család kulturális igényei még alacsonyak). Ezeket a gyermekeket éppen 
kulturális vonalon kell felzárkóztatni az előnyösehb helyzetben lévő társa— 



ikhoz. Családlátogatásaim alkalmával azt tapasztaltain, hogy bár a televízió, 
rádió majd mindegyik családban megtalálható, azonban kevés az újság, folyó -
irat, hiányzanak a házi könyvtárak (2? főből álló csoportomból mindössze há-
rom családban van lexikon.) Fontos, hogy a gyermekek már ebben a korban meg-
szokják a szabadidő helyes felhasználását. Ne csatangoljanak cél nélkül az 
utcákon, ne legyen egyetlen szórakozási, művelődési lehetőségük a televizió 
'műsora. Sajnos, az uj lakótelepen semmilyen kulturális létesítmény sincs. 

Nagyon sürgősen kellene egy Szabó Ervin Könyvtár a telepre.* 
A 47-es könyvtár messze van, csoportosan, gyalog a kis gyerekeknek 40-50 per-
cet tesz ki oda-vissza az ut, amit bizony a nagyon kevés játékidőből kell el-
vennünk. A kisebbeket a szülők egyedül nem engednék el, mert a forgalmas Er -
zsébet királyné uton is át kell menni. A könyvtár helyisége, sajnos, szük.Ha 
csak a mi iskolánkból két csoport jön egyszerre, már alig férünk be. Viszont 
megtörtént már, hogy másik iskolából is befutott egy csoport. 

Mindent összegezve: hálás köszönetet mondunk a könyvtár dolgozóinak 
odaadó segítségükért. Hivatástudattal, nagyszerű munkát végeznek, megérdemlik 
a "népművelő" nevet. 

Budapest, 1968 március Pálfy Dénesné igazgató 
Kováts Lajosné napk.munkaköz.vez. 
XIV., Ungvár utcai Általános Iskola 

*(Értesülésünk szerint a közeljövőben nyilik a 47-es könyvtár állomása a 
telepen. Reméljük, hogy ez az itt felvetett problémán enyhiteni fog. Szerk.) 

+ 

A 12.sz. Szabó Ervin Könyvtárban fél éve jelzik és figyelik 160 munkás-szár-
mazásu középiskolás olvasmányait. Az igy összegyűjtött anyagot középiskolán-
ként összesitették. A rendkívül érdekes olvasószolgálati tapasztalatokat 
tartalmazó anyagot a középiskolák igazgatóihoz juttatják el, s remélik, a 
pedagógusokkal közösen folytathatják majd a megkezdett munkát. 

+ + + 

Március 25-én hirdették ki a Művelődésügyi Minisztériumban 
a társadalomtudományi-politikai irodalommal kapcsolatos pályázat eredményét. 
Munkatársaink közül 1500 forintos második dijat nyert Polónyi Péter, dr. 
Györffy Ádámmal közös, Az ideológiai müvek helye a pedagógus olvasók kölcsön-
zésének rendszerében cimü dolgozata, harmadik dijat (1000 forint jutalmat) 
nyert dr Varsányi Livia^A társadalomtudományi állomány összetétele és olvá -
sottsága egy budapesti kerületi könyvtárban cimü tanulmányával. Dicséretben 
és 500 forintos jutalomban részesült Maruszki József, A társadalomtudományi-
politikai irodalom iránti igény egyes olvasórétegeknél, különös tekintettel 
a munkásokra és a fiatalokra cimü dolgozata. 



Műve lődés i kör a 
8-as könyvtárban 

Előzmények 

Az elmúlt évek során, különösen amióta könyvtárunk szabadpol-
cos kölcsönzésre tért át és korszerűbbé, otthonosabbá vált, többféle módon 
próbálkoztunk a fiatalok csoportos szervezésével. (Meg kell jegyeznem, hogy 
olvasótermünk nincs, a kölcsönző-helyiség maximálisan 20 fő befogadására al-
kalmas. ) 

Először folyóiratklub alakult, 1964-ben, de négyszeri foglal-
kozás után - a tanév befejezésével - feloszlott, mert a 10-12 fiatal közben 
leérettségizett, egyetemre került, dolgozni kezdett. Az ujjászervezést abban 
az évben számos körülmény gátolta (betegség, egyéb feladatok elvégzése stb.), 

A következő nekirugaszkodás 1966/67-ben történt,amikor a Fran-
kel Leó Művelődési Házzal közösen bérletrendszerü ifjúsági előadássorozatot 
szerveztünk "Mi dolgunk a világon" cimmel. A program rendkivül változatos 
volt. Az etikai, világnézeti jellegű vitaindító előadásokhoz irodalmi rendez-
vények kapcsolódtak kiváló előadóművészek közreműködésével. Minden alkalom -
mai könyvkiállítást rendeztünk és bibliográfiát készítettünk. Voltak nagyon 
eredményes vitaestek is, pl. Czine Mihály, Koczkás Sándor előadásai, amelye-
ken többen vettek részt, mint akár Berek Kati, vagy Bánki Zsuzsa irodalmi 
délutánjain. A sorozat mégsem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Az em-
iitett törekvések tapasztalatai alapján több következtetést kellett levon -
nunk, további munkánk irányelveként: - nevelési-ismeretterjesztés! céljain-
kat jobban kell összehangolnunk a fiatalok érdeklődésével, értelmi színvona-
lával, - a csoportos foglalkozásoknak a könyvtárhoz kötöttnek kell lenniök. 
(Kihelyezett előadások alkalmával kevésbé érvényesül a könyvtár jelentősége, 
tehát a foglalkozásokat a könyvtár helyiségében kell tartanunk, s lehetővé 
kell tennünk a kiállitott vagy az előadás során emiitett könyvek kölcsönzé-
sét is.) 

Még számos tanulságot emlithetnék, de ezeket tartom jelenleg 
a leglényegesebbeknek. 

A kezdet 
A folyóiratklub viszonylagos sikeréből és az etikai, világné-

zeti témák iránti érdeklődésből kiindulva 1967 őszén felkerestük Lukács Jó -
zsef elvtársat, a "Világosság" cimü folyóirat szerkesztőjét és segítségét 
kértük egy megszervezendő ifjúsági klub programjának összeállításához. Cé -
lünk a folyóirat tematikájának megfelelő szintű alkalmazása, illetve a cik -
kek szerzőinek megnyerése volt (előadó, vitavezető, tanácsadó). A szerkesz -
tőség szivesen fogadta közeledésünket, egyetértett elképzelésünkkel. 

Közben könyvtárunkban szervezést folytattunk a fiatal olvasók 
(középiskolások, egyetemi, főiskolai hallgatók, érdeklődő ipari tanulók, dol-
gozók) körében és a középiskolák, felsőfokú technikumok pedagógusai között, 
sőt kapcsolatot kerestünk a kerületi KISz Bizottsággal is. Felhívást sokszo-



roaitottunk a tervezett 1968 évi program közlésével, amelyet eljuttattunk 
valamennyi érdekelt olvasóhoz, Iskolához, Intézményhez. 

Első alkalommal - mult év decemberéhen - Huszár Tibort hívtuk meg, 
hogy "Lelkiismeret - felelősség" cimmel tartson előadást. Az előzetes érdek-
lődés igen nagy volt. Sajnos, az előadó megbetegedett, maga helyett tanár -
segédjét, Tóth Tamást küldte el, akiben - nagy meglepetésünkre és örömünk -
re - régi diákolvasónkra ismertünk. Az előadó azonban a "beugrás" mentségé-
vel - az egzisztencializmus filozófiai irányzatát elemezte, hangsúlyozva a 
felelősség problémáját ebben a vonatkozásban. Számos eredeti Sartre, Camus, 
Breoht-mü egyenes fordítását idézte a megjelent 16 fiatalnak. Több kérdés 
hangzott el a szabadakaratról, az egyéni és társadalmi felelősségről. Tóth 
Tamás az előadás végén vállalkozott arra, hogy a legközelebbi foglalkozáson 
szívesen beszélne az elidegenedésről, hiszen a Halle-i egyetemen Mars fia -
talkorl müveivel, köztük az elidegenedés első marxi megfogalmazásával fog -
lalkozott. 

Ez év februárjában sor is került erre az előadásra. A beszélgetés 
este fél tizkor fejeződött be, noha téma és annak előadásmódja egyetemi 
szintű volt. A 16 fiatal - az előző foglalkozással nem azonos összetételben, 
nem is azonos aktivitással - több nagyon érdekes kérdést tett fel, pl. van-e 
elidegenedés a szocializmusban, milyen lesz a kommunista társadalom stb. A 
passzívak is végig ülték a beszélgetést, amelynek befejezése után az egyik 
16 éves ipari tanuló ezt mondta nekem: A tanár ur ugy beszélt Marxról, mint-
ha egy filozófus kollégája lenne. Igaza volt. Nekünk könyvtárosoknak is az 
volt a véleményünk, hogy ennek a fiatal előadónak sikerült emberközelbe hoz-
nia a marxizmus lényegét, a formáló, újrateremtő, vitára kész gondolatot. 

Ennek az előadásnak, illetve beszélgetésnek utolsó perceiben egy 
középiskolás diák irodalmi vonatkozású kérdést tett fel. Idő már nem volt a 
megvitatására, ezért közösen elhatároztuk, hogy a legközelebbi előadás az 
egzisztencializmus és az elidegenedés irodalmi vetületeiről fog szólni. 

Márciusban, e téma egyik legjobb ismerőjét, Sükösd Mihályt hivtuk 
meg. Az előadót tájékoztattuk az előbbi két előadás tárgyáról, s ő nagyon 
jól alkalmazkodott irodalmi vonatkozásban az ismertnek vett filozófiai kon-
cepcióhoz. Közérthető, népszerű előadása mégsem váltott ki olyan vitát, a -
milyenre számítottunk. Nem irodalmi müvek kerültek szóba - az előadás, bib-
liográfia, könyvkiállítás alapján - hanem filmek, pl. a Falak, Kötelék, ós 
színdarab, pl. Sánta Ferenc: Éjszaka cimü drámája, amely az Áruló cimü re -
gónyből készült. Igaz, hogy a "törzsközönségből" csak tizen voltak jelen éa 
éppen azok nem jöttek el, akik a kiállított, illetve megbeszélt könyvéket 
elolvasták. 

"Hogyan tovább?" - szokták felteimi a kérdést. Mi is erről vitat-
koztunk az előadás után, nem is alaptalanul, hiszen számításba vettük a részt-
vevő fiatalok érdeklődési körét, ami rendkívül változatos és összhangban van 
a mi ismeretterjesztési, nevelési céljainkkal is. Az eddigi eredményeket 
mégsem tartjuk kielégítőnek, különösen akkor nem, ha figyelembe vesszük a 
szervezéssel járó munkát, az anyagi ráfordításokat. Az áprilisi foglalkozás-



ra a fiatalok csillagászati előadást kértek, s többen említették Kulin György 
nevét, akitől nemcsak szakirodalmat, de fantasztikus regényt is olvastak»Bo -
tond-Bolics is szóba keriilt, akivel kapcsolatban arra is lehet gondolni,hogy 
a foglalkozást a 8-as gyermekkönyvtárral közösen szerveznénk. 

Az emiitett három foglalkozás alapján nem szívesen vonok le 
messzemenő következtetéseket, azt semmiképpen, hogy a fiatalokból hiányzik 
az érdeklődés, vitakészség. Tény azonban, hogy az emberekkel való foglalko -
zás a legtudatosabb előkészítés, felmérés mellett is számtalan meglepetést 
tartogat, pozitív és negativ értelemben egyaránt. Jól van ez igy, ez teszi 
munkánkat érdekessé, változatossá. Az is jó, hogy elégedetlenek vagyunk, 
mert ez az a motor, ami mindig nagyobb erőkifejtésre hajt, 

H. dr. VARSÁNYI LÍVIA 

(A szerk. várja a további beszámolókat a művelődési körökről. 
Egyben kéri, hogy szóljanak a tapasztalatok alapján a prog-
ramhoz, a foglalkozások módszertani kérdéseihez is,) 

FELSZABADULÁSUNK 23. ÉVFORDULÓJÁNAK ünnepségét már -
cius 3-án rendezte intézetünk a Fővárosi Tanács kultúrtermében. 

Nyújtó Zsuzsa és Klein Judit, a KtSz Antológia 
Együttesének tagjai Rozsgyesztvenszkij Rekviem cimü verséből adtak elő rész-
leteket. Az ünnepi beszédet Tyroler Gyula igazgatóhelyettes mondotta. 

Ezt követően Erdei Zoltán, a MSzBT Budapesti Elnöksó-* 
ge titkára 9 dolgozónknak adta át a MSzBT aranykoszorus jelvényét, ¡jajd s of 
került a jutalmak kiosztására. 33 központi ós 68 kerületi munkatárs része -
sült jutalomban. 

A z i f j ú ság i f e l e l ő s ö k 
munkájáról 

A mult év végén a kerületi könyvtárakban is kijelölték az ifjúsági felelősö-
ket, akiknek külön megbízatása a 13-26 évesekkel való foglalkozás, a KISz-
szervezetekkel, szakmunkástanuló intézetekkel és iskolákkal rendszeres össze-
köttetés kialakítása, a fiatalok olvasásénak figyelemmel kisérése. Ideje, 
hogy a tennivalók dolgában kicseréljük gondolatainkat, tisztázzunk néhány 
gyakorlati feladatot. 

Célkitűzéseinket, tartalmi feladatainkat megszabják a MSzMP 



művelődési politikájának irányelvei: "Minden társadalmi rendszer arra törek-
szik, hogy ifjúságát a maga világnézetére nevelje. Mi, kommunista szellemű 
és világnézetű müveit, erkölcsös ifjúságot akarunk nevelni. A feltörekvő uj 
nemzedéknek a korszerű ismeretek és a tudományos eredmények elsajátításával 
együtt meg kell ismernie és magáévá kell tennie a marxista-leninista világ-
nézet alapjait, gondolkodásában, érzésvilágában, magatartásában ki kell for-
málnia a szocialista erkölcsöt." 

A fiatalok alapvető érdeke, a modern szocialista társadalom lét -
érdeke, hogy az ifjúság egyedeiben és összességében folyamatosan elsajátít -
sa az emberi társadalom által létrehozott tudományos, kulturális értékeket, 
tapasztalatokat. A könyvtár a maga sajátos feladatainak végzésével ezt az 
egyéni és társadalmi érdeket szolgálja. 

önkéntelenül felvetődik a kérdés: a könyvtári ifjúsági felelősök 
kijelölésével nem szükitjük-e reszortfeladattá a fiatalok könyvtári neveié -
sének sokoldalú feladatát? Az ilyen aggály jogos. Az ifjúsággal való foglal-
kozás, a serdülő és serdült fiatalok érdeklődésének felkeltése a vilógnéze -
ti, tudományos, irodalmi és művészeti kérdések iránt, az érdeklődés megfele-
lő kielégítése, az olvasmányok hatékonyságának növelése, a fiatalok müveit -
ségbeli és Ízlésbeli állapotának figyelemmel kisérése az egész kollektíva, 
minden könyvtáros feladata. Mégis, az ügy állandó ébrentartása, az ifjúsági 
olvasószervezés és olvasószolgálat megkívánja, hogy legyen külön felelőse. 
Az, aki figyelemmel kiséri, milyen mértékben keresik fol a fiatalok a könyv-
tárat, milyen ifjúsági rétegekkel nincs megfelelő kapcsolatunk még. Az ő gond-
ja, hogy megteremtse az összeköttetést a KISz szervezetekkel, az iskolákkal, 
a nevelőintézetekkel, megszervezze a csoportos könyvtárlátogatásokat. Legyen 
gazdája az ifjúsági rendezvényeknek, kezdeményezze a fiatalok könyvtári ne -
velését, összegyűjtse és feldolgozza az olvasási tapasztalatokat az ifjúság-
nak megfelelő olvasószolgálati módszerek meghonosítására. 

A kisebb kerületi könyvtárakban, ahol a munkatársak száma nem 
haladja meg a 2-3 főt és ahol a fiatal olvasók száma nem éri el az 5-600-at, 
ez a feladat is a könyvtárvezetőkre hárul. De nagyobb kollektívában és na -
gyobb olvasólétszám esetén, helyes a munkatársak közül if jusági felelőst ki-
jelölni. Mindjárt hozzátehetjük: ebben az esetben is szükséges a könyvtár -
vezető ösztönzése, közreműködése, figyelmes ellenőrzése. 

Mai elképzelésünk szerint - ez a gyakorlatban szűkülhet és bővül-
het. Az ifjúsági felelősök jelenlegi feladatai a következők: 

Olvasószervezés, olvasásnépszerüsités a fiatalok különböző réte -
gei között. A könyvtár rendszeres olvasásranevelő munkája csak azokra a fi -
atalokra gyakorol hatást, akik beiratkozott olvasói a könyvtárnak ós folyama-
tosan kölcsönöznek, látogatják az olvasótermet, résztvesznek a könyvtár ren-
dezvényein. Ezért állandó szervező- és propagandamunkát kell kifejtenünk a 
fiatalok körében. Az ifjúsági felelős erre tervet dolgozhat ki. A terv ós a 
gyakorlati munka egyik sarkalatos kérdése, hogy kapcsolatokat építsen ki a 
könyvtár hatókörébe tartozó KISz-szervezetekkel, középiskolákkal, MÜM inté -
zetekkel. E kapcsolatok révén állandósitani lehet az alapszervezetek, isko -



lal osztályok, szakmunkástanuló évfolyamok, az általános Iskolát végzett és 
a gyermekkönyvtárból kikerülő tizenötévesek szervezett, kollektiv könyvtár-
látogatását. A csoportos könyvtárlátogatásokat egybe lehet kötni a könyvtár 
szolgáltatásainak ismertetésével, a könyvanyag bemutatásával, irodalmi dé -
lután rendezésével, olvasótoborzással. A könyvtár vonzerejét növeli a könyv-
tár anyagának feltárása, a könyvek, folyóiratok csoportos bemutatása, ami 
tulajdonképpen már a könyvek kiválasztásához is fogódzót ad. 

Az ifjúsági felelős gondoskodjék arról is, hogy a könyvtárat nép-
szerűsítő, a beiratkozásra felhivó tájékoztatók, röplapok, plakátok ós szó -
rócédulék eljussanak minden olyan intézménybe, ahol a fiatalok különböző 
csoportjai megtalálhatók. Az ifjúsági felelős a gyermekkönyvtárossal együtt-
működve, készítse elő a gyermekkönyvtárból átiratkozó serdülők ünnepélyes 
fogadását, bevezetésüket a felnőtt könyvtárba. 

Az egyéni és csoportos foglalkozás gyakorlati megvalósítása az 
ifjúsági korosztályokhoz tartozó olvasók körében. A könyvtárba beiratkozott 
fiatal olvasók megkülönböztetett figyelmet igényelnek. A rendszeres tanács-
adás legkülönfélébb módszereit alkalmazhatjuk. Mindenekelőtt meg kell ismer-
kednünk a fiatalok művelődési viszonyaival, olvasási szintjével, kulturális 
igényeivel. Erre épülve kell kezdeményeznünk a kölcsönzések során egyéni be-
szélgetéseket, egyéni olvasótervek közös kimunkálását, olvasónapló vezetését, 
így, a fiatalok kivánságai alapján, az ifjúsági felelős javaslatot készíthet 
az olvasás és műveltségszerzés kérdéseiről tartandó csoportos foglalkozások 
tematikájára, a könyvek meghatározott csoportjainak közös feldolgozására,mű-
velődési kör szervezésére és programjára, különösen érdekes, aktuális és 
fontos cikkek, könyvek megvitatására. Mind az egyéni, mind a csoportos fog -
lakkozások esetéhen előtérbe kell helyezni a fizikai dolgozók hátrányos 
helyzetben lévő gyermekeit, a szakmunkástanulókat, a 15-16 éves serdülőket. 

Az ifjúsági felelős folytasson megfigyeléseket, készítsen feljegy-
zétseket, elemzéseket az ifjúság egyes csoportjainak, rétegeinek olvasási ta — 
pasztalatairól. Különösképpen fontos lenne az egyéni beszélgetések tapaszta -
latainak feldolgozása, az olvasótervek készítésének és alkalmazásának módsze-
reiről készített értékelő beszámoló, meghatározott politikai, tudománynépsze-
rűsítő ós szépirodalmi müvek hatásának elemzése. Ebben a kérdésben ajánlatos 
még a munka megkezdése előtt konzultálni a KKO ifjúsági felelősével és olva -
sószolgálati szakreferensével, hogy elkerüljék a felesleges munkát, illetve 
felhasználhassák a hasonló jellegű kezdeményezések addigi tanulságait. 

Év végén az ifjúsági felelősök számoljanak he a könyvtár kollektí-
vája előtt az ifjúsági olvasószervezés és olvasószolgálati munka tanasztala -
tairól. Erre a munkaértekezletre hívják meg a kerületi KISz Bizottság kópvi -
selőjét, a munkában résztvevő és érdekelt pedagógusok közül is néhányat,akik 
az értékelésben és a következő év feladatainak kidolgozásában segítségükre 
lehetnek. 

E tájékoztatóban segítséget kívánunk nyújtani a gyakorlati munka 
megszervezéséhez. Jó lenne, ha az ifjúsági felelősök terveikről, a munkában 
szerzett tapasztalataikról, gondjaikról a Könyvtári Biradó hasábjain is be -



számolnának. Ezzel elősegíthetik fontos kérdések tisztázását ós egymást is 
serkenthetik a még felelősségteljesebb, aktívabb és hatékonyabb munkára. 

MIKÓ ZOLTÁN 
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D i e n e s L á s z l ó 
Számosan Írtak már arról, hogy milyen megszokhatatlanul furcsa érzés talál -
kőzni élőként is ismert és szeretett kortársak bronzba öntött, kőbe faragott 
képmásaival. A szobrok emlékeztetnek bennünket arra, akinek emlékére készül-
tek, ugyanakkor kegyetlenül bizonyitják az elmúlást, de állandó jelenlétük -
bői hideg közömbösség is eredhet. 

Dienes László arcmása több mint tiz esztendeje mindenkire ráte -
kint, aki belép a titkárságra. Ott áll az igazgatói szoba mellett, ahol oly 
sokan láttuk még őt személyesen is. Művészi disz a szobor a márványkandallón, 
közömbös és megszokott a mindennapok jövésmenésében, de ha megállunk előtte 
és emlékezünk a nemesen szép és okos vonásokra, a tiszteletet parancsolóan 
halk és bölcs szavakra, szinte hihetetlen tudomásul vennünk, hogy Dienes 
László már másfél évtizede nincsen közöttünk. 

Életpályája a könyvtárból indult és ide érkezett vissza, mégsem 
sajátíthatjuk ki a szakma jogán: kiemelkedő jelentőségű részét kell átadni 
a forradalmi munkásmozgalom és a magyar irodalom történetének is. 

Engedjük meg mégis magunknak, hogy halálának évfordulóján most csak 
a könyvtárigazgatóra emlékezzünk, akinek vezetése alatt dolgoztunk, aki 
marxista tudós és tapasztalt könyvtárpolitikus volt s akinek emberi magatar-
tása egész életünkben érvényes példakép előttünk. 

1946-ban érkezett vissza emigrációjából. Átvette a Fővárosi Könyv-
tár vezetését, azt a munkát, amit 1918 végén, 1919 elején már végzett 29 é -
vesen, fiatalos energiákkal, forradalmi lendülettel. Akkor nyolc esztendei 
- Szabó Ervin mellett töltött - könyvtári gyakorlat volt mögötte és nagyon 
sok tanulás. A visszatéréskor 57 éves volt, képzett kommunista forradalmár, 
vezetői tapasztalatokkal a Magyar Tanácsköztársaság idejéből, mozgalmi és 
irodalomszervezői emlékekkel a huszonöt éves emigrációból. Végig élte a 
Honvédő Háború nehéz éveit, tanuja volt a személyi kultusz torzulásainak. Ez 
az élet azonban nemcsak tanította azt, aki részese volt, hanem el is fárasz-
totta. 

55 év multával, a felszabadult ország megváltozott körülményei kö-
zött a régen tervezett feladatok várták a könyvtárban: kiépíteni Budapest 
közművelődési hálózatát, a lehető legmagasabb szintre emelni a tudományos 
központot. Dienes László nagy tekintélye a könyvtár élén azt jelentette,hogy 



nemcsak irányíthatta a könyvtár munkáját, hanem nagy perspektívája könyvtár-
politikai elképzeléseket if- megvalósíthatott. Felesleges az emlékezés alkal-
mával részleteznünk, hogy a könyvtár szervezetében, a könyvtártelepitósben, 
a feltáró és a feldolgozó munka területén mit jelentett igazgatásának hét 
esztendeje. Munkájában mellette álltak munkatársai, a vezető munkahelyeken 
többen olyanok, akik még szintén Szabó Ervin tanítványai voltak. 

Dienes László tudta, hogy mennyi aprólékos munkát, milyen kö -
rültekintést igényel a könyvtárépités, mennyire megtévesztő, ha ezen a terü-
leten látványos eredményeket hajszolnak, az emelkedő számok bűvöletében ól -
nek. Nagy tapasztalatok birtokában vitatkozott azokkal, akik, - különösen a 
tudományos gyűjtemények területén, - feladva a minőség igényét, csak a sta -
tisztikai számoszlopok emelkedésével tudták elképzelni munkájuk igazolását. 
Ugyanakkor elsőként szállt sikra amellett, hogy a tudományos könyvtárakat a 
szocializmus szolgálatába kell állítani s a népkönyvtári hálózat kiépítésé -
vei egyidőben kell a nagykönyvtárak gyűjtési körében, elhelyezésében és 
szolgáltatásaiban kialakult feudális és kapitalista anarchiát felszámolni. 

Emlékét megőrizzük, - könnyen kiejtett nagy szavak a halál al -
kalmával. De Dienes László emlékét és példáját valóban mindenki őrzi, aki 
vele dolgozott, ismerte őt. 

MARÓT MIKLÓS 

Igazgatósági ülések 
Februárban az igazgatóság döntött a béralap-megtakaritásból rendelkezésre 
álló összeg felhasználásáról... 

... megtárgyalta "A kerületi könyvtárhálózat uj igazgatási formája" cimü 
tervezetet, melyet a könyvtári munka eredményességének növelésére, felettes 
hatóságunk utasítása alapján készített... 
... Márciusban tárgyalta és elfogadta a jutalmazások uj rendjére vonatkozó 
tervet... 
... foglalkozott az egyetemre küldendő munkatársai üvaiasztásával, a kitün-
tetésekkel és a nyugdíjazásokkal... 

... a kerületi könyvtárak létszámhelyzetóvel és munkaerő-igényével... 

... az április 4.-i ünnepséggel ós jutalmazásokkal... 
í 

... az 1968. őszén sorra kerülő Szabó Ervin évforduló előkészületeivel. 



PÁRTHÍREK 
Február 27-én taggyűlést tartottunk, 
melynek napirendje; 
1. Tóth Sándorné (Tamás Éva) és 

Bóta Gyuláné tagfelvételi ké-
relmének megvitatása volt. A 
taggyűlés mindkét felvételt 
megszavazta. 

2. A KB februári ülésén hozott ha-
tározatokat ismertette Hont Pé-
terné titkár. 

A taggyűlés megválasztotta Erdődy Fe-
rencné és Müller Gézáné uj pártbizal-
miakat. 

Pártvezetőségünk tagjai részt vettek 
a kerületi könyvtárak 1967-es évi 
munkáját értékelő értekezleteken,va-
lamint az ezt követő, kerületi könyv-
tárakban tartott munkaértekezleteken. 
A tapasztalatok igen hasznosnak bi-
zonyultak a pártvezetés további mun-
kájához. 

Részt vettünk március 27-ón a VIII. 
kerületi kibővített pártbizottsági ü-
lésen, melynek előadója Komócsin Zol-
tán elvtárs volt. A kapott tájékozta-
tást március 28-án ismertettük a párt-
bizalmiakkal, akik ezt követően cso -
port értekezleteket tartottak. 

Március 27-ón a KISz-vezetőséggel ki-
bővített pártvezetőségi ülésen,melyen 
Révész elvtárs is jelen volt, megvi -
tattuk a KISz-épités elvi kérdéseit. 
A pártvezetőség és a KISz-vezetőség 
az elhangzott beszámoló vitája alap-
ján ugy határozott: a továbbiakban 
is tervszerű, átgondolt nevelőmunka 
kell, hogy képezze a KISz-épités a -
lapját, amely folyamatos, tudatos po-
litikai feladat. Ugyanakkor szünte -
lenül erősíteni kell a meglévő KISz-
tagság eszmei, politikai felkészült-
ségét, hatókörét. 

KISZ-hirek 
AHTOLÓGIA-együttesühk 
április 9-én du. 1/2 4-kor a Vegyi -
müvek könyvtárában, du. 6-kor a 48 -
as könyvtárban, 

április 11-én du. 5-kor az I. kerüle-
ti Hazafias Népfront klubhelyiségé -
ben, 1/2 7-kor a KISz ünnepi taggyü -
lésén, 
április 16-án a 46-os könyvtárban mu-
tatta be Költészet napi műsorát. 



Szakszervezeti hirek 
Az SzB március 19-én ankétot szerve-
zett a Közalkalmazottak Szakszerve -
zete klubhelyiségében " Uj hullám a 
magyar filmművészetben" cimmel. Az 
előadást dr. Molnár István, a Film -
tudományi Intézet tudományos munka -
társa tartotta. Az ankéton 20 mun -
katársunk vett részt. 

A Nemzetközi Nőnap alkalmából Uray 
Béla SzB titkár bizalmi értekezlet 
keretében köszöntötte nődolgozóinkat. 
A szakszervezeti bizalmiak 495 aő -
dolgozónknak juttatták el a Szakszer-
vezeti Bizottság ajándékát. 

Az SzB március 28-án ülést tartott,a-
melyen a munkatervnek megfelelően, 
a korábban kiadott kérdőivek alapján, 
Csomor Tibor adott tájékoztatást a 
könyvtárhálózat egészség- ós baleset-
védelmi helyzetéről. A hivatalos prog-
ram kezdete előtt a Szakszervezeti Bi-
zottság nevében Uray Béla titkár el-
búcsúztatta az SzB elnökét, Gönczi 
Imre elvtársat, aki megválik könyvtá-
runktól s a SzOT kulturosztályán kap 
felelős beosztást. Uj munkájához mind-
nyájunk nevében sok sikert kívánunk s 
reméljük, hogy könyvtárunkkal tovább-
ra is fennmarad kapcsolata. 

EZ TÖRTÉNT... 

Gorkij életmüvéről tartott előadást 
Elbert János irodalomtörténész már-
cius 20-án a Fővárosi Tanács Klub -
helyiségében a könyvtárosok tovább-
képzése keretében. Az iró müveiből 
a KISz Antológia Együttese adott e-
lő részleteket. 

A Gorkij-centenárium alkalmából az 
MSzBT Budapesti Elnöksége, a KISz 
Budapesti Bizottsága, az Európa 
Könyvkiadó és a Fővárosi Szabó Er -
vin Könyvtár pályázatot hirdet egye-
temi-, főiskolai hallgatók és fiatal 
értelmiségiek részére, az alábbi té-
mák feldolgozására: 
a. Gorkij és a proletárforradalom 
b. Gorkij tipusai 
c. Gorkij, az ember (leveleinek 

elemzése ) 
d. Gorkij, a megfigyelő 

e. A Foma Gorgyejevtől az Artaœono-
vokig 

f. A Klim Számgin 
g. 1917 utáni novelláiból 
h. Gorkij Magyarországon. 
A pályamüvek beadatási határideje: 
1968. szept. 30. 

Megemlékezések Gorkijról a kerületi 
könyvtárakban 
Az összes kerületi könyvtárakban a 
Központ által rendelkezésre bocsáj-
tott fényképek ós könyvek felhaszná-
lásával Gorkij emlékkiállításokat, 
ajánló könyvkiemeléseket készítettek. 

A nagy szovjet irót bemutató emléke-
zésekről, tanulmányokról a centená -
riumra Tóbiás Áron összeállításában, 
röplapbibliográfiát jelentetett meg 
a Bibliográfiai és Propaganda Osztály. 



Ének a sólyomról címmel zenés Irodal-
mi műsort rendeztek a sashalmi, 32-es 
könyvtárban április 2-án. Közremükö -
dött Radó György irodalomtörténész és 
Radó Györgyné előadóművész. 

Giró Szász László középiskolai tanár 
tartott előadást március 25-én a 23-
as könyvtárban Gorkij világiroda-
lomban elfoglalt helyéről, életéről, 
müveiről.Középiskolás fiatalok rész -
leteket adtak elő az iró müveiből. 

A 35-ös könyvtár Művelődési Körében 
március 27-én Gorkij korai, novelláit 
elemeztéie. 

Elbert János irodalomtörténész és a 
Pataki Művelődési Ház Thália Stúdiója 
közreműködésével, népes közönség e-
lőtt zajlott le a 12-es könyvtár és 
a Művelődési Ház Gorkij emlékestje 
március 22-ón. 

Március 26-án a 7-es gyermekkönyvtár-
ban Tóbiás Áron mutatta be Gorkijt a 
gyermekolvasóknak. 
A 12-es könyvtár gyermekrészlege a 
Harmat utcai ós Kápolna-téri iskolák 
irodalmi szakköreinek fellépésévei ün-
nepelte Gorkij születésének 100. év-
fordulóját. 
A 19-es könyvtár gyermekrészlegében 
március 21-én dia-filmet vetítettek 
Gorkij életéről. A gyermekek műsorral 
is közreműködtek és ismerkedtek a 
könyvtárban található Gorkij-müvek -
kel és a róla szóló tanulmányokkal. 

A Hazafias Népfront XVTI.kerületi Bi-
zottsága a kerületi MSzBT elnökség ós 
a 36-os könyvtár március 28-án müso -
ros emlékünnepséget rendezett a nagy 

szovjet iró, Gorkij születésének 100. 
évfordulója alkalmából. 

A 43-as könyvtár gyermekrészlegében 
március 26-én tartottak Gorkij meg -
emlékezést. Tóbiás Áron volt az elő-
adó. 

Jurij Gagarin, a világ első űrhajósa 
tragikus halálának napján röplap-bib-
liográfiát állított össze és jutta -
tott el a kerületi könyvtárakhoz a 
Bibliográfiai és Propaganda Osztály. 

Gutenberg-évforduló a könyvtárakban 
Barta Andrásnó és Ocskay Katalin 
könyvtárosok az Úttörő "mini-akció" 
keretében 7. osztályos örsök tagjai-
nak tartottak előadást Gutenbergről 
és a könyvnyomtatás kezdeteiről. Gu-
tenbergről szóló szemelvények és a 
könyvnyomtatás fejlődését bemutató 
dia-film színesítették a foglalkozást. 

A 15-ös gyermekkönyvtárban Csertői 
Oszkár beszélt Gutenberg találményá -
nak jelentőségéről március 21-én. 

A Gutenberg Művelődési Ház és a 39-
es könyvtár gyermekrészlege Guten -
berg és az 500 éves könyvnyomtatás 
cimmel szerveztek előadást és vetél-
kedőt Mikó Zoltán vezetésével márci-
us 4-én. 
Orbán Istvánné könyvtáros három kü -
lön foglalkozást is szervezett u -
gyanebből a témából a 39-es könyv -
tár gyermekrészlegében. 

Nagysikerű kiállítással egybekötött 
Gutenberg emlékezésre került sor a 
44-es könyvtár gyermekrészlege és a 



VIII» kerületi Uttörőház közös ren-
dezésében. 

A Költészet Napja könyvtárainkban 

Április 9-én a 32-es könyvtár mü -
soros versdélutánján Csertői Osz -
kár mondott bevezetőt. A költők kö-
zül Fodor András, Kiss Benedek, Ró-
zsa András, T. Nagy Sándor, Kutassy 
József vettek részt. Közreműködött 
a kerületi KISz Bizottság Irodalmi 
Színpada. 

Jobbágy Károly költő beszélgetett a 
28-as könyvtár gyermekolvasóival 
március 28-án a Költészet napi fog-
lalkozás keretében. 

Szentpál Mónika szavalóestjével ün -
nepelték a Költészet Napját a 44-es 
könyvtárban április elsején. 

A Frankel Leó Művelődési Házban, a 
8-as könyvtár közreműködésével ápri-
lis 9-én rendeztek irodalmi estet 
Jankovich Ferenc költő, hivatásos 
művészek és a HVDSz Irodalmi Szinpa-
da fellépésével. 

Váci Mihály és Simon István költésze-
téről tartottak foglalkozást a 4-es 
könyvtár szervezte előadássorozat ke-
retében a Poscher János klubban már-
cius 26-án. 

E^yéb előadások, csoportos foglalko-
zások 
A 44-es könyvtár Művelődési Körében 
Faragó Vilmos és Korga Györgyné ve -
zetésóvel vitát rendeztek a modern 

fiatalságról február 21-én és március 
5-én. 

Az Ég és Föld cimü folyóirat főszer -
ke3ztője, Dr. Vasvári Artúr február 
26-án Finnországról tartott előadást 
a 43-as könyvtárban és bemutatta a 
hallgatóknak folyóiratát. 

A 22-es és a 2-es könyvtár, valamint 
a VII. kerületi Tanács VB Népmüveié -
si Csoportja Mesterházi Lajos Férfi -
kor cimü regényéből és drámájából 
rendezett ankétot, illetve iró-olvasó 
találkozót március 14-én. Ráday Imre 
és Koncz Gábor szinmüvészek Mesterhá-
zi Lajos drámájából mutattak be rész-
leteket. 

A mai lengyel költészetről Kerényi 
Grácia adott képet a 8-as könyvtár 
március 19«-i rendezvényén. 

Czine Mihály irodalomtörténész Benjá-
min László költészetéről adott össze-
foglalást a 4-es könyvtár előadásso -
rozatán március 12-én. Közreműködött 
Bodor Tibor színművész. 

Leningrádról tartott élmény-beszámo -
lót március 20-án a 45-ös könyvtárban 
Miké Zoltán. A beszámolót szines dia-
pozitiv-vetités kisérte. 

A zuglói gyermekkönyvtárak pályázatot 
hirdettek "Zugló jelene és jövője" 
cimmel. A gyermekek élmény-leirások -
kai, lakótelepükről készült beszámo -
lókkal, album-készitéssel és barkács-
muhkákkal pályázhatnak. 
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A 45-as könyvtár gyermekrészlegében 



Gyenes Süt ismertette a Bölcs Bagoly 
könyveket március 26-án. 

A 37-es könyvtár gyermekrészlegében 
a Tanácsköztársaság 49« évfordulójára 
emlékeztek március 22-én. 

Március 13-án a 44-es könyvtár gyer -
mekrészlegében Igazságos Mátyás cim -
mel tartottak foglalkozást. 

Vetélkedő volt A koppányi aga testa-
mentuma cimü regény és film alapjón 
március 21-én a 2-es gyermekkönyvtár-
ban. 

A 29-es könyvtár gyermekrészlegében 
Az Ifjú Gárda nyomában cimmel Cser-
tői Oszkár tartott előadást mároius 
12-én. 

Személyi hírek 
» 

Megbízás 
A könyvtár igazgatósága és Szakszer-
vezeti Bizottsága Csép Attilámét a 
Munkaügyi Döntőbizottság elnökhelyet-
tesi teendőivel bizta meg. 

Kilépés 
Gönczi Imre, a 28-as könyvtár vezető-
je, a SzOT Kulturnevelési Osztály po-
litikai munkatársa lett. 

Szenczi Béla gépkocsivezető megvált 
intézetünktől} 
Micsutka Józsefné takarítónő, hosszú 
botegsége miatt leszázalókolását kér-
te; 
Müllner Domonkosné, a 26-os könyvtár 
munkatársa, a Fővárosi Vízmüvek könyv-
tárosa lett. 

Nyugdíjazás 
Szorger Károlyné, a 8-as könyvtár dol-
gozója március 31-ével nyugalomba vo-
nult. Kívánunk neki jó egészséget, 

megérdemelt pihenést. 

Kitüntetések 
Hazánk felszabadulásának 23. óvfor -
dulója alkalmából a magyar- szovjet 
barátság elmélyítéséért végzett mun-
kájukért az MSzED Aranykoszorus jel-
vényével és oklevéllel tüntette ki 
Bakó Jánosné, Császár Antalné, Far-
kas Józsefné, Jellinek Lászlóné, Ké-
pes Ágnes. Lukács Györgyné,Sugár Jo-
nőné, Tóth Sándorné és Vukán Viktória 
munkatársunkat. 

Mikó Zoltán munkatársunkat a KISz 
Központi Bizottsága Aranykoszorus 
KISz-jelvényóvel tüntette ki az if-
júság kulturális nevelésében végzett 
munkájáért. 

Erdődy Ferencnét, a 27-es könyvtár 
vezetőjét a XX. kerületi Tanács vég-
rehajtó Bizottsága a kerületi nópmü-



velósi munkában való aktiv közreműkö-
déséért 500 forint jutalomban része-
sítette* 

Pender Ferencet, a 8-as könyvtár mun-
katársát kiemelkedő kulturális és 
társadalmi munkásságáért az "Óbudá-
ért" oklevéllel tüntette ki a III • 
kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsá -
ga. 

Célprémium 
Április 4.-e alkalmából - a benyuj -
tott tanulmányaikért - az alábbiak 
kaptak célprémiumos jutalmat: 
Bóta Gyuláné: A TV ismeretterjesztő 
hatása a 10-14 éves gyermekek olvas -
mányaira cimü tanulmányáért 800 fo-
rintot, és 
Hornyánszky Sára: Fekete Afrika cimü 
- a Központ idegennyelvü anyagától 
összeállított - bibliográfiáért 1000 
forintot. 

Bérjavítás 
Március elsejei hatállyal a Könyvtár 
igazgatósága a béralap megtakarítás -
bál 100 dolgozónak adott bérjavítást* 

Ü.1 munkatársak 
Gosztola Gábor, a Központi Olvasószol-
gálat raktárkezelője, Szamosi Zoltán, 
a Gazdasági Hivatal csoportvezetője, 
Enzsöl Mária, a Gazdasági Hivatal gép-
írónő je, Leveszi Ferenc, a könyvtár 
gépkocsivezetője, Kovács Lajos és Tóth 
Attila, a Műhely-, Kiss Tibor,a Könyv-
kötészet dolgozói lettek. 
Kalóczkai Gyuláné, az l-es, valamint 
Pluzer Györgyné, a 5-as könyvtárba kap-
tak takarítói beosztást* 

Születések 
Vavrek Józsefné munkatársunknak fia 
született. A kis Attilának és édesany-
jának jó egészséget kivárnunk! 
Kúrán József munkatársunk feleségének 
kisfia született: Gábor. Szivből gra-
tulálunk! 

Lapzárta! 
Harmadszor találkozott április 6-án a könyvtárosok egy csoportja Koczkás 
Sándor egyetemi tanárral, hogy ösztönzést s irodalmi eligazítást kapjon ha -
tást vizsgáló, Ízlést befolyásoló munkájához. 

Az előadó vitaindítójában az olvasók típusainak meghatározásá-
val kísérletezett, s kiemelte az aktiv beavatkozásra érett olvasók iránti 
felelősséget. Az eddigiektől eltérően nem egy-két könyvet ismertetett, hanem 
ennél jóval többet, felvillantva a szabadonválasztás lehetőségét is. Minden 
könyvtárban, minden könyvtárosnak módja van az olvasóval bármelyik műről be-
szélgetni, véleményt cserélni, uj gondolatot ébreszteni, segíteni, hogy a ne-
hezebben érthető, a bonyolultabb szerkezetű, vagy látásmódot tükröző müvek 
teljesebben hassanak. A mai magyar szerzők közül Lengyel József: Visegrádi 
utca és Prenn Ferenc hányatott élete, Goda Gábor: Családi kör, Raffay Sarol-



ta : Egyezál magam, Mesterházi Lajos: Férfikor, Szabó Magda: Mózes egy, hu-
szonkettő, Moldova György: Elátkozott hivatal. A külföldiek közül:îigby: A 
domb,Kerouac: Az uton, Pausztovszkij: A pilóta naplója, Kazantzakisz: Zor -
basz, a görög cimü müvein mutatta meg, hogyan lehet egy-egy gondolat, cse -
lekmény vagy ábrázolásmód felvillantásával á mü lényegét megláttatni. Két 
tudományos-fantasztikus regényről is beszélt, mint amelyek olvasói igényt 
színvonalasan elégítenek ki. (Martinov: A föld nővére és Bradbury: Marsbéli 
krónikák) Minthogy a vitaindítóban szó volt az izlésszociológiai vizsgálatok 
szükségességéről, s mert mindeddig nem különböztették ezt meg a mindennapi 
munkától, a könyvtárosok hozzászólásaikban izlésvizsgálódásaik eddigi ta -
pasztalatairól és nehézségeiről szóltak. A találkozó tanulságaként e két 
feladatot el kell egymástól választani. Szakdolgozatot Író, vagy az átlagos-
nál jobb feltételekkel dolgozó érdeklődő könyvtárosoknak segíteni fogunk az 
izlésszociológia szűkebb körében, az olvasásszociológiai vizsgálódásokban, 
de lehetőleg minden könyvtárból várjuk az olvasókkal való elmélyült foglal-
kozás dokumentumait. Az egyes müvekről folytatott beszélgetések leírásai 
feltárják, hogy mi történt olvasás közben, hogyan sikerült közvetíteni a mü 
és az olvasó között. A felsorolt müvek mindegyike - s ezeken kivül még na -
gyon sok - alkalmas a gondolatébresztő, Ízlést formáló beszélgetésekre. A 
könyvtárosok vállalják e hivatásuk lényegót jelentő feladatot. 
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