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Néhány gondolat A NŐK HELYZETÉRŐL 
Az elmúlt évben lezárult a nődolgozók köré-

ben végzett kérdőíves vizsgálat, elkészült a 
belső jelentés. Anyagát az Intézetvezetés és 
a társadalmi szervek vezetői áttanulmányozták, 
és sorra valósulnak meg azok az intézkedések, 
amelyek a könyvtárunkban dolgozó nők helyze-
tének javítását célozzák. A könyvtárosnők mun-
kakörülményeit azonban nem lehet csak külső 
intézkedésekkel megjavítani. Valamennyiünk 
közös fáradozása, komoly és következetes mun-
kája szükséges, hogy helyzetünk javításában 
eredményeket érjünk e l . E gondolat jegyében 
adjuk közre a vizsgálat néhány adatát. 

Vizsgálódásunk folyamán foglalkoztunk a 
fér f i és nődolgozók arányával a különböző 
munkakörökben, az elnőiesedés okaival. Leg-
nagyobb mértékű ez a hálózati könyvtárosok 
körében, itt a vizsgálat idején 121 nő és 5 f é r -
f i "könyvtáros" besorolású munkatárs tevékeny-
kedett. 

A fér f i és nődolgozók bérarányai nem mu-
tattak lényeges különbséget, egyik sem tul ma-
gas. A legtöbb munkakörben kimutatható tör-
vényszerűség azonban, hogy a munkakörön be-
lül legmagasabb a központi férf iak, utána kö-
vetkezik a központi nők, majd a hálózati f é r -
fiak, s utánuk a hálózati nődolgozók munkabé-
re . Egyetlen csoportban találtunk e szabály 
alól kivételt, a könyvtártechnikusok között. 
Itt a nők - központiak és hálózatiak egyaránt 
megelőzik a férfiakat. 

Nagy gonddal dolgoztuk fel a munkaszerve-
zésre vonatkozó kérdésekre adott válaszokat. 

A HMO 1973-ban kidolgozta uj munkaszer-
vezési irányelveit, amelyek alapján valamennyi 
könyvtártípusban jól elkülöníthetők a szakképe-
sítést igénylő munkakörök a képesítés nélkül 
végezhetőktől. Az elvek tehát jók. Vizsgálatunk-
kal többek között arra is kerestük a választ: 
mennyire valósulnak meg ezek a könyvtárak 
gyakorlatban? A kérdőiven öt kifejezetten könyv-
tári szakképesítést igénylő munkát, s négy más 
irányú, képesitéssél vagy képesítés nélkül vé-
gezhetőt soroltunk fe l . 

Mindenki több választ húzhatott alá, tehát ha 
rendszeresen valamennyit végezte, akkor ösz-
szesen kilencet. Legtöbb válaszadó több mun-
kakört jelölt meg. A központi könyvtárban 1,3 
munkatipus jut egy dolgozóra. A hálózatban 
2,74. A központ átlagát valószínű az " jav i t ja " , 
hogy a központi könyvtár adminisztratív és 
szakmunkás munkaköreit nem bontottuk olyan 
részletesen, mint a könyvtárosokét. P l . a gaz-
dasági főosztály különböző csoportjai egyönte-
tűen "adminisztráció"-ként jelölhették munká-
jukat. 

A vezetők általában több munkakört látnak 
el , mint a beosztott könyvtárosok. A vezetők 
a központban általában két munkakört látnak e l , 
a beosztott könyvtárosok 1,8-at. A hálózatban 
4,15:3,9 az arány ismét a vezetők " javára" . 
Ezt kissé soknak találjuk; ötleteket keresünk, 
hogy valami módon változtassunk rajta. 

Az előbb emiitett kilenc munkatipust táblá-
zatokon összevetettük az iskolai végzettséggel, 



a munkakörrel, a fizetéssel és az életkorral. 
Azt akartuk megtudni, mennyire valósitható 
meg a gyakorlatban, hogy a magasan kvali f i-
kált munkaerők a nagyobb szaktudást igénylő 
munkakörökben tevékenykedjenek, meghatároz-
za-e a beosztás a végzendő munkát, mit jelent 
a tapasztalat /életkor/ és hogy általában a 
munka szinvonala mennyire határozza meg a 
jövedelmet? Az igy kapott kép nem volt biz-
tató. Valószínűnek tartjuk, hogy az eltelt év-
ben részben személyi, részben munkaszerve-
zési változások következtében némileg kedve-
zőbbé alakult, de erről nincs ujabb adatunk. 
Néhány problémára azonban fel kell hívnunk a 
figyelmet, mert ugy érezzük, még nem vesz-
tette el aktualitását. P l . a kölcsönzés techni-
kai részének 18 %-át főiskolai, 10 %-át egye-
temi végzettséggel rendelkező munkatársak bo-
nyolítják le a hálózatban a másfél évvel eze-
lőtti adatok szerint. A feldolgozó munkának -
szintén a hálózatban - 40%-a főiskolai vagy 
egyetemi végzettségű munkatársra hárul. Itt 
figyelembe kell vennünk, hogy a hálózatban a 
feldolgozó munka csaknem kizárólag leltáro-
zást /állománybavételt/ jelent. 

A munkakör - munkatipus táblázatoknál 
szembetűnő, hogy a szakképesítést nem igény-
lő fizikai munkák 10,8 %-át könyvtárosok vég-
z ik , közülük - mert példát kell mutatni -
5,4% a vezetők munkája. E jelenségek fordí-
tottja is megfigyelhető, a katalógus-szerkesz-
tés 5 %-át, a tájékoztatás 7 %-át végzi tech-
nikus . 

Az életkor - munkatipus kép teljes szóró-
dást mutat. Egyetlen adat különíthető el vilá-
gosan; a 30 évesnél fiatalabbak közül senki 
nem jelölt vezetői teendőket. 

A munkabér táblázat az adatfelvétel óta már 
módosult, igy csak két adatot tartunk említés-
re méltónak: 2000,-Ft. alatt vezetői teendőt 
nem jelölt senki. Azonban, - bizonyítékául an-
nak, hogy nem gazdálkodtunk jól szellemi és 
anyagi erőinkkel - a technikai kölcsönzést vég-
zők között háromezer forinton felüli keresettel 
rendelkezők is találhatók. 

Összefoglalóul: A fe lmérés idejéig nem va-
lósult meg maradéktalanul az a nagyon is szük-
séges és helyénvaló elgondolás, hogy a jól kép-
zett, magasabb keresetű, tapasztaltabb munka-
társak végezzék a nagyobb felkészültséget és 
tájékozottságot igénylő könyvtári munkákat. 
Kiderült továbbá az is, hogy sok esetben lét-
számhiány, továbbtanulás vagy egyszerűen a 
nem megfelelő technikusi gárda miatt a kvali-
fikált munkaerőket a nem kvalifikált, de még-
is nélkülözhetetlen munkák elvégzésére kell f e l -
használni. 

Magától adódik a kérdés, hogyan viszonyul-
nak a könyvtár nődolgozói munkájukhoz, mi-
lyennek érzik helyüket a társadalomban? 
A 336 válaszadóból 306 teljesen vagy részben 
elégedett munkájával, s 307 teljesen vagy rész-
ben elégedetlen a f izetésével . Mintegy 50%-ban 
ugy érzik, hogy hivatásuk olvasóik és család-
tagjaik által megbecsült, s szintén 50 %-ban 
a társadalom részéről teljes közönyt tapasztal-
nak. 

A fentiek alapján nyugodtan megállapíthatjuk: 
mind a társadalom megbecsülésének fokozása, 
mind a munkahelyi közérzet javítása terén ki-
ki a saját munkakörében is talál tennivalót. 
Jobb, színvonalasabb munkával, helyi szel lemi 
erőforrásaink jobb kihasználásával jobb munka-
körülményeket, hivatásunknak pedig magasabb 
társadalmi rangot biztosithatunk. 

T . O. 

A munkahelyi könyvterjesztés eredményei Budapesten 
A SZOT Kulturális, Agitációs és Propagan-

da Osztálya és a Kiadói Főigazgatóság elsőiz-
ben 1967-ben jelentette meg irányelveit, a mun-
kahelyi könyvterjesztés fe j lesztésére. Ujabb ál-
lásfoglalását 1974 februárjában bocsátotta ki a 
két szerv, amelyhez csatlakozott a Magyar 
Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése is. 
Erre a dokumentumra támaszkodva, valamint 
kapcsolódva az MSZMP KB. 1974-ben a közmű-
velődés fejlesztéséről hozott határozatához és 
a XI. pártkongresszus határozataihoz, a Szak-
szervezetek Budapesti Tanácsa együttműködé-
si megállapodást létesített az Állami Könyv-
terjesztő Vállalattal, a munkahelyi könyvter-
jesztés fej lesztésére. 

A közművelődési határozat és az SZBT feladat-
tervének szellemében elsősorban a kiemelt üze-
mekben, munkásszállásokon, a munkások körében 
kívánjuk javítani e tevékenységet. 

Utalnék röviden a két szerv közötti megál-
lapodás lényegére. A Szakszervezetek Budapes-
ti Tanácsa vállalta többek között; elősegíti, 
hogy a szocialista brigádok művelődési vállalá-
saiban szerepeljenek könyvajánlások, a rendsze-
res olvasás és a kézikönyvtár gyűjtési akció-
ban való részvétel érdekében. Vállalta a szak-
mai műveltség emelésében eredménythozó e -
gyUttmllködés kialakitását a szocialista brigád 
klubokkal és az üzemi szakszervezeti könyvtá-
rakkal. Ennek keretében könyvbemutatók és 



könyvvásárok, könyvankétok szervezését terve-
z i . 

Kezdeményezi 10 nagy munkásszálláson a 
könyvterjesztés megalapozását, segiti az AKV-t 
abban, hogy kísérletképpen néhány nagyobb mű-
velődési házban rendszeres könyvterjesztést ho -
nosítsanak meg. 

Rendszeresiti a munkahelyi könyvterjesztés-
ről szóló tájékoztatást az oktatási központ hall-
gatósága, a művelődési otthon igazgatók, könyv-
tárvezetők, munkásszállások kulturfelelősei 
körében. 

Az ÁKV többek között a következő vállalá-
sokat tette: Mindenekelőtt a munkások körében 
fej leszti a könyvterjesztést. 

Elsőként a 33 kijelölt fővárosi nagyüzemben 
javítja munkáját és szervezi meg akcióját a szo-
cialista brigádok tagjai házikönyvtárának meg-
alapozására. 

Ajánló jegyzékeket juttat el a szocialista br i -
gádok részére és vásárlási kedvezményt nyújt 
a brigádtagok számára /Az egy évben vásárolt 
könyvek összegének 10 %-át könyvvisszatérité-
ses formában/. 

Könyvkiállitásokat, iró-olvasó találkozókat 
szervez a szakszervezeti könyvtárakkal közö-
sen. 

Elsősorban a munkáskerületekben fej leszti 
bolthálózatát. A bejáró munkások igényeire 
való tekintettel pavilonokat állit fel a vasúti 
és autóbusz pályaudvarokon, stb. 

A közművelődési párthatározatnak megfele-
lően a közelmúlt időszakában dinamikus fe j lő -
désnek indult a fővárosban is a munkahelyi 
könyvterjesztés. Eredményeiben nagy része 
van a szakszervezeti szervek segítségének. A 
Szakszervezetek Budapesti Tanácsa, a szakmai 
szakszervezetek és a művelődési intézmények 
eddigi erőfeszítése következtében a szakszerve-
zeti alapszervezetek többsége ma már a könyv-
terjesztést a kulturális nevelőmunka egyik fon-
tos tényezőjének tartja. 

Az Állami Könyvterjesztő Vállalat 2.200 
budapesti munkahelyen végez könyvterjesztést. 
A szakszervezetek aktivistái ma már a tan-
könyveladás nélkül számított lakossági könyv-
forgalom egyharmadát bonyolitják le . Az utóbbi 
években az üzemi könyvforgalom az átlagosnál 
jobban fejlődött, nőtt a munkásvásárlók száma. 
A fővárosban 1973-ban 510 mill ió, 1974-ben 
580 mil l ió. Ft értékű könyvet adtak el. 

A 13,5%-os forgalomemelkedésen belül az 
üzemi, munkahelyi könyvértékesités 17,4%-
kal növekedett /1973 év: 139,5 mill ió, 1974 év: 
163,7 mill ió Ft/. A munkáskerületekben f e j l ő -
dött a hálózat. A legutóbbi időszakban Csepe-
len és Újpesten, az Izzó lakótelepén létesült 
egy-egy szép könyvesbolt. Számottevően fe j lő-

dött a könyvforgalom a mun? skerületekben és 
a kiemelt vállalatoknál. P l . : Csepel Vas és 
Fémmüvek 13,6%, Ganz Mávag 16%, Hajtómű 
és Festőberendezések Gyára 72%, Kőbányai 
Gyógyszerárugyár 22,2%, Medicor Müvek 40%, 
Öntödei V . 29,4%, Orion 48%, Pamutfonóipari 
V . 22,6%-kal. 

A megállapodás létrejötte után eltelt időszak 
még kezdeti, de biztató tapasztalatokkal szo l -
gál. A felek komoly erőfeszitést tettek a vállal-
tak realizálására. Az SZBT tájékoztató munká-
jának eredményeként a munkahelyi könyvterjesz-
tésben lénye^s szemléletváltozás következett 
be. Az eddigi tapasztalatokról készített számve-
tés a dinamikus fejlődés tanúsítója. Az ÁKV 
által az 1974-es ünnepi könyvhéten útjára indí-
tott nagyszabású "Szocialista Brigádok Házi-
könyvtára" c . akció során ebben az évben u-
jabb 12 nagyüzemben létesült ilyen házikönyv-
tár. 6 nagyüzemben közel 800.000 Ft-os v isz-
szatéritésben részesülnek a brigádtagok. 

A célkitűzéseknek megfelelően jelentős a 
fejlődés a kiemelt üzemekben, munkásszálláso-
kon. A 33 nagyüzemben 1975 I . félévben 12,8%-
kal növekedett a forgalom /1974 I . félév: 
11,900.900 Ft, 1975 I. félév: 13,431.200 Ft/. 
Elsősorban e helyeken gyarapodtak a bizomârçyo-
sok, számuk 220-ról 2.230-ra emelkedett. Az 
1974. I. félév 50,701.600 Ft-al szemben 1975. 
I . félévben 54,370.000 Ft-ot forgalmaztak. A 
művelődési otthonok közül a Fővárosi Művelő-
dési Házban létesítettek rendszeresen könyvter-
jesztést, még ebben az évben a Danuvia és a 
MOM Művelődési Központokban is kiépíti az 
ÁKV a hálózatát. Az utóbbi időkben elsősorban 
a munkáskerületekben alakultak "Könyvbarát 
klubok" /Csepel, Újpest, Zugló/, tagságuk 150-
500 fő. 

Jelentőségének megfelelően került előtérbe 
ez évben a munkásszállásokon folyó könyvter-
jesztés fe j lesztése. A csepeli munkásszálláson 
könyvbízományos beállításával megvalósult a 
rendszeres könyvárusitás, és több budapesti 
munkásszálláson voltak rendszeres könyvvásá-
rok. /Taurus Gumigyár, Épitők Könyves Kál-
mán körúti és Üllői uti, Kelenföldi Textilgyár 
munkásszállása./ Ezeken a helyeken a szak-
szervezeti szervek igényei alapján iró-olvasó 
találkozók, ankétok, irodalmi műsorok szerve-
zésére is sor került. 

Az 1975 évi Ünnepi Könyvhéten 32 alkalom-
mal volt iró-olvasó találkozó a főváros üzeme-
iben, művelődési intézményeiben. 

A megállapodás feltételeinek biztosítására 
az ÁKV bővítette hálózatát, megnyitotta bolt-
jait a XHI. kerületben, az Egyesült Izzóban, 
a Ganz Villamossági Müvekben. A közeljövő-
ben uj bolt megnyitására kerül sor a Magyar 



Hajó- és Darugyárban, a Kőbányai Gyógyszer-
gyárban . 

A közművelődési párthatározat, az SZBT 
közművelődési feladattervének megfelelően a 
munkásmüvelődés, a munkahelyi nevelés szol-
gálatában jó kezdeményezésnek bizonyult az 
SZBT és ÁKV megállapodása. Eredménythozó 
együttműködés van kialakulóban a könyvterjesz-
tés munkahelyi szervezetei és a szakszerveze-

ti szervek között. Célkitűzései nagyban előse-
gítik a munkásközpontok kulturnevelési munkájá-
nak kialakítását. Példamutató lehet a Szakszer-
vezetek Megyei Tanácsainak is abban, hogy a 
területileg illetékes "Müveit Nép" Könyvterjesz-
tő Vállalattal köthetnének hasonló megállapodá-
sokat. 

MIHALOVITS ERVIN 

Műszaki Tájékoztatási és Szakoktatási Hónap 

Vállalatunknál az évek során immár hagyo-
mánnyá vált a Műszaki Könyvhónap megrende-
zése, melyre ez évben október 10-31-e között 
került sor. Vállalatunk vezetősége az Ugy fon-
tosságára való tekintettel - figyelembe véve 
az MSZMP XI. kongresszusának határozatát, 
amely kiemelten foglalkozik a fizikai dolgozók 
szakmai képzésének, továbbképzésének előse-
gítésével - mindent megtett, hogy a tervezett 
programok sikeresek legyenek. 

A vállalat Budafoki-uti központjában rendez-
ték a megnyitó ünnepséget, melynek előadója 
J ó z s e f Pál, a műszaki fejlesztési osztály ve-
zetője volt, aki megnyitójában méltatta a Mű-
szaki Könyvhónap célját. Ezt követően 
dr. S z e n t m á r t o n y Tibor tanszékvezető do-
cens tartott előadást "Az áramlástan gyakor-
lati alkalmazása" cimmel. Az előadást magne-
tofonszalagra rögzitették további felhasználás 
cél jából . Az előadással egyidőben a műszaki 
információs csoport a CSŐSZER műszaki f e j -
lesztési eredményeit bemutató segédletekből 
és katalógusokból reprezentativ kiállítást ren-
dezett és bemutattuk a műszaki könyvtár könyv-
ujdonságait is. Hasonló kiállítást rendezett 
szakszervezeti könyvtárunk 200 db. újonnan be-
szerzett könyvből, kölcsönzéssel egybekötve. 
Eredmény: az olvasói létszámunk 17 fővel nö-
vekedett. 

Október 29-én szintén a vállalati központ-
ban H o v á n y i Gábor, az Országos Vezetőkép-
ző Központ munkatársa tartott előadást " M a r -
keting és információs rendszer feladata ipar-
vállalatoknál" cimmel. Az előadást élénk vita 
követte a piackutatással kapcsolatban. 

Tekintettel vállalatunk széttagolt jel legére, 
megkerestük a vidéki munkahelyeket is, ahol 
hasonlóan a központihoz kiállítást és könyvvá-
sárt tartottunk. A műszaki könyvtár anyagának 
bemutatása és a könyvvásár nagymértékben f e l -
keltette dolgozóink érdeklődését a műszaki i ro-
dalom iránt: Leninvárosban 3500, Dunaujváros-

a Csőszerelőipari Vállalatnál 
ban és Szászhalombattán 2500, Budapesten 
9000, összesen 15000 forint értékben vásárol-
tak dolgozóink műszaki könyveket. A fizikai 
dolgozóinkkal való személyes találkozás nagyon 
hasznos volt kapcsolataink további elmélyítésére. 
Felmérhettük igényeiket s ez nagy segítséget 
adott a műszaki könyvtárosnak: is az állomány 
további gyarapításához. 

Szakszervezeti könyvtárunk ez alkalommal L e -
ninvárosban uj letéti könyvtárat hozott létre. 
Aktiv szóbeli és irásos propagandát fejtettünk 
ki. Üzemekben és munkahelyeken 40 központi 
és 25 saját készítésű plakát hivta fe l a f igyel-
met a programokra. 

G a r a g u l y Lajosné műszaki könyvtáros 
az Információs Közlemény 38. számában cik-
ket irt a "Selejt-napok" megrendezéséről. 
Jegyzékbe foglalta az információs értéküket 
vesztő könyveket, folyóiratokat /ide azok a 
könyvek és folyóiratok kerültek, amelyekből 
már korábban korszerű, bővített uj kiadást 
tudtak beszerezni/. Ezek a könyvek azonban 
az egyén számára még hasznosak. 
Ilyen "Selejt-napokat" rendeztünk 1975. október 
13, 17, 20, 21, 24, és 27-én. 1081 kötet 
könyv és folyóiratból kb. 75% gazdára is talált. 
A folyóiratokat differenciáltan osztottuk szét. 

A Műszaki Könyvhónap szakoktatási je l legé-
nek kiemelése céljából ugyancsak az Informá-
ciós Közlemény 39. számában ismertetik - f ő -
leg szakmunkásaink érdeklődésére számottartó -
"Ipari Szakkönyvtár" sorozatot, jegyzékbe fog-
lalták a sorozatból azokat a könyveket, amelyek 
a könyvtárban is megtalálhatóak és - a m unka-

lyek szétszórtsága miatt - a postai uton törté-
nő kölcsönzést is bevezeti a műszaki könyvtár. 
Az uj műszaki könyvekből ajánló bibliográfiát 
is készítettünk erre áz alkalomra. 
Személyes agltációt is folytattunk szocialista 
brigádok körében, igy pl. az l - e s , 2-es, 3-as, 
4-es , 5-ös, 6-os, 7-es, valamint a PVC Uze-



mekben és munkahelyeken. 
Propaganda munkánk eredménye, hogy a Könyv-
hónap ideje alatt a műszaki könyvtár forgalma 
30%-al, a szakszervezeti könyvtár forgalma 
pedig 22%-al volt magasabb az 1974 évihez v i -
szonyítva. 

A miiszaki és a szakszervezeti könyvtár 
kapcsolata jó, összehangolt. Alap- és középfo-
kú szakkönyveket folyamatosan adnak át letét-
be, és azokat könyvtárunk - főleg vidéki f i z i -
kai dolgozóink részére - a szépirodalmi anyag-
gal együtt küldi ki. A műszaki könyvtár szol-
gáltatásait állandóan tudatosítjuk, propagáljuk 
olvasóink körében. Ezt a munkát kívánjuk fo-

kozni a továbbiakban is dolgozóink jó műszaki 
könyvellátottsága érdekében. 

Összegezve: Vállalatunknál a Műszaki Könyv-
hónap megrendezése sikeres volt, bizonyítja 
ezt az a tény is, hogy főleg fizikai dolgozóink 
közül sokan vásároltak is könyvet. 
A megvásárolt szakkönyvek olvasása, tanulmá-
nyozása segiti dolgozóink mindennapi munkáját, 
szakmai tudását. 

A másik nagyon fontos feladatunk - a műsza-
ki könyvtár anyagának többszöri bemutatásával -
az volt, hogy dolgozóink figyelmét ráirányítsuk 
a könyvtár szolgáltatásaira. 

SZOKOLOVSZKY ERVINNÉ 
vállalati szakszervezeti könyvtáros 

HASZNÁLJUK KI A LEHETŐSÉGEKET!! 

Közismert, hogy a képzésnek csak egy ré-
sze korlátozódik ma már az iskolákra, egyre 
nagyobb jelentőségűvé válik az önképzés, és 
a továbbképzési lehetőségek. Ezért a szakszer-
vezeti központi könyvtárakban is évről-évre 
visszatérő gond a hálózat főhivatású könyvtá-
rosai részére a feltételekhez és feladatokhoz 
leginkább alkalmazkodó továbbképzési forma 
és lehetőség számbavétele, kimunkálása. 

Az elmúlt 4-5 évben elsősorban a képzés 
problémáival foglalkoztunk. Hálózatunkban, 
ismereteink szerint más szakszervezeti háló-
zatokban is. a szakszervezetek vezetőségei 
biztosították ehhez a megfelelő feltételeket. 
Eredményeként főhivatású könyvtárosaink f e l -
ső-, illetve középfokú végzettséget szereztek. 
Emellett a továbbképzést a SZOT Központi Is-
kola és az S ZBT által szervezett továbbképzé-
si formák biztosították. Ezek további igénybe-
vétele mellett egyre inkább felmerül a tovább-
képzés szükségessége könyvtári szakmai kér-
désekben, irodalmi, szakirodalmi ismeretek 
fejlesztésében. A központi könyvtárak többsé-
ge önálló továbbképzés kialakítására nem gon-
dolhat, a sok egyéb feltétel hiányán kivül 
elegendő a központi könyvtárak létszámára, és 
a hálózaton belüli főhivatású könyvtárosok kis 
létszámára utalni. Az alacsony függetlenített 
létszám ellenére az utóbbi években szerveze-
ti és létszámfejlesztés történt, ennek követ-
keztében vált lehetővé a munkakörök differen-
ciáltabb elosztása. A hálózatokban feldolgozó, 
tájékoztató, módszertani, beosztott könyvtá-
ros munkakörök alakultak. Az általános tovább-
képzés mellett egyre inkább a szakosított to-
vábbképzés igénye merül f e l . Emelkedést mu-
tat az intézményi, üzemi, önálló könyvtárosok 

száma is. Kézenfekvő, hogy a különböző mun-
katerületeken dolgozó könyvtárosoknak más 
és más ismeretekre van szükségük. 

A hálózati központok szakositott továbbkép-
zésre még kevésbé vállalkozhatnak, ezért tű-
nik magától értetődőnek a csatlakozás olyan 
nagylétszámu könyvtári egységek továbbképzé-
si formáihoz, melyek ezt megvalósították. 
Ilyen jellegű továbbképzési programot a Fővá-
rosi Szabó Ervin Könyvtár Könyvtári Híradójá-
nak 1975. évi augusztusi számából ismerhetünk 
meg. 

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár oktatási 
és továbbképzési 1975/76-os tervének számunk-
ra a n i . "Speciális továbbképzési feladatok" 
tematikája nyújt elsősorban lehetőségeket. 

A központi könyvtárak vezetői bizonyára 
örömmel hallgatnák mind a káder- és személy-
zeti munka, mind a könyvtárépités alapelvei 
témájában rendezett előadásokat. De a kerüle-
ti könyvtárvezetők részére tartott vita a keze-
lési szabályzatról, a munkaszervezés különböző 
kérdéseiről, a hálózati és módszertani osztály 
előadásai a szakfelügyeletről és irányításról; 
könyvismertetései a legújabb kézikönyvekről és 
módszertani segédeszközökről, válogatási lehe-
tőséget biztosit mind a központi, mind a körze-
ti könyvtárvezetőknek. 

Önálló üzemi és olvasószolgálati munkát 
végző könyvtárosaink részére a kerületi könyv-
tárhálózat könyv- és irodalomismereti előadá-
sait tartanám elsősorban hasznosnak. Fölösle-
gessé tenné a kislétsisámu könyvtárosi gárdánk 
részére a nem kis munkát és költséget jelen-
tő hálózati továbbképzés azonos témáinak meg-
szervezését. 



A propaganda osztály szervezésében rende-
zett könyvtár- és könyvnépszeriisités, olvasó-
propaganda négy részben tervezett továbbkép-
ző előadásai és tapasztalatcseréi a könyvtár 
propagandamunkájának eredményeiről, főhiva-
tású könyvtárosaink mellett, tiszteletdíjas 
könyvtárosaink érdeklődésére is számithatnak. 
Könyvtárosaink egy része szívesen venne részt 
a hálózaton belüli könyvtárlátogatásokon is. 

A program tanulmányozása alapján ugy vé-
lem, hogy a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 
1975/76 évi továbbképzési programja, bő vá-
logatási lehetőséget nyújt a szakszervezeti 
könyvtárhálózatoknak is, hogy feltételeik és 

saját továbbképzési programjuk figyelembevé-
telével igénybe vegyék ezeket a lehetőségeket. 
Ésszerű volna ezen a területen is a fölösleges 
párhuzamosságok felszámolása. Hogy a Fővá-
rosi Szabó Ervin Könyvtár által felajánlott to-
vábbképzési lehetőségeket szervezetten igény-
be vegyük, ahhoz a program ismeretén tul, 
a programok előzetes időbeni pontos meghatá-
rozásának ismeretére is szükségünk volna, 
könyvtárosaink megfelelő számú részvételét 
csak ennek birtokában tudjuk tervezni és biz-
tosítani. 

RUMPLER LÁSZLC^NÉ 
az Orvos-Eü. Dolg. Szaksz. 
központi könyvtár igazgatója 

VII. VÁNDORGYŰLÉS-Eger, szept 18-20. 

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Tájékoz-
tatója alapján röviden összefoglalva közöljük a 
VII. Vándorgyűlés programját, amelyen intéze-
tünkből az alábbi kollégák vettek részt: Szőke 
Tiborné igazgatóhelyettes, Benkő Zoltánná, 
Ferenczi Erzsébet, Gál Gvörgyné, Gáti Ist-
vánná, Jámbor Mária. Kendői Katalin. Ke-
rekes l'álné. Kovács Gabriella. Sándor Ot-
tónc, Sehuszter Zsuzsa. Szabó Jánosné, 
Vig.h Lajosné. 

Az első nap plenáris ülésén telt ház volt 
Eger város uj színházában. Szalav István, a 
Megyei Tanács elnökhelyettesének üdvözlő be-
széde után Székely Sándor, a MKE elnöke em-
lékezett meg a 40 évvel ezelőtt alapított Ma-
gyar Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesüle-
téről. a MKE eleidéről, azokról a hagyományok-
ról, amelyeknek a MKE a folytatója és tovább-
fej lesztője. 

Ezután került sor a főtémáról, a könyvtá-
ros etikáról szóló előadásokra: a délelőtti U-
lésszakon Ancsel Éva, az ELTE filozófiai tan-
székének docense és Walleshausen Gyula, a 
KSII könyvtárának igazgató helyettese, délután 
pedig Orosz Bertalanné, az egri Megyei Könyv-
tár igazgatója. Bata Imre irodalomtörténész, 
az OSZK munkatársa, Czine Mihály egyetemi 
tanár, Fábián Zoltán, az írószövetség titkára 
és Szentmihályi János, az ELTE Könyvtártudo-
mányi Tanszékének docense világította meg 
sokoldalúan az érdekes és fontos témát. 

Az előadások és hozzászólások, a viták 
tartalmi ismertetését Vértesy Miklós a Könyv-
táros c. folyóiratban megjelenő cikke foglalja 
részletesebben össze, az alábbiakban e cikk 
kéziratából adunk szemelvényeket a szerző szí-
ves hozzájárulásával - amiért ezúton is köszö-
netet mondunk. 

"Az elmúlt évtizedek történelméből világo-
san láthatjuk, hogy ott, ahol a társadalmi ha-
ladás diadalmaskodott, azonnal megkezdődött 
az Írástudatlanság elleni küzdelem, az ellen-
forradalmak után viszont könyvmáglyák lángol-
tak fe l . Ez az összefüggés törvényszerű. . . A 
szocialista társadalom az irodalom segítségé-
vel is küzd a közöny, a " légy elég önmagad-
nak" elv ellen: Lessing szavaival élve " e r é -
nyes készségekre" akar nevelni. Ez a könyvek 
egyik szerepe, a másik a tudás terjesztése, 
mégpedig nem a passzív ismeretgyüjtésé, ha-
nem a termelőerővé váló tudásé.. . 

A könyveknek ez a két fontos szerepe ad-
ja meg a könyvtárosi lét értelmét és tartal-
mát. Egyesek részére ugyan csak szakma, 
de ha valaki szívből csinálja, hivatássá vá l ik . . . 

A könyvtárosi etika tulajdonképpen nem ta-
nítható: a szakmai ismeretek korszerű oktatá-
sa és példaadás révén nevelhető rá a f ia ta lság. . . 
A különféle, a tudományos és közművelődési 
könyvtárosok etikája között nincs lényegbevágó 
különbség, legfeljebb más és más oldalt kell 
hangsúlyozni... Mindnyájan a kommunikációt 
szolgáljuk, s a cél az, hogy ez minél haszno-
sabb, minél hatékonyabb legyen. . . nagyon kell 
ügyelni arra, hogy ne a könnyebb megoldást vá-
lasszuk, amelyek alkalmat adnak látványos sta-
tisztikák kész í tésére . . . 

Az olvasás, ismeretszerzés lehet a l -
kalmi, de szokássá is válhat. Ezért különösen 
fontos, hogy az olvasó mit kap az első könyv-
tárlátogatásnál. 

A forgalom növekedésével kapcsolatban keve-
sebb idő jut egy-egy olvasóval való foglalkozás-
ra, ezért a nagy könyvtárakban a személytelen 
kapcsolatok jutnak túlsúlyra.. . Az olvasóterem 



pulpitusán ülő felügyelőben a látogatók csak az 
ügyeletest látják, ezért ritkán fordulnak hozzá 
személyes kéréssel. Vigyázzunk arra, hogy az 
olvasó-könyvtáros régi , belsőséges jellegű kap-
csolatai ne szakadjanak el teljesen, mert ez a 
látogatók egy részének elvesztésével járhat. 

. . . A mai munka a nagy könyvtárakban bürok-
ratikus megosztottságon alapul. Ennek egyik kö-
vetkezménye, hogy az egyes osztályok és könyv-
tárosok közt hiányzik a jó munkatársi viszony, 
pedig az etikának szerves követelménye az e -
gyütt tevékenykedő munkaközösség megterem-
tése. . . 

A könyvtáros etika fontos területe a beszer-
zés, a helyes határ megvonása a pazarlás és 
a takarékosság közt: lehetőleg minden szüksé-
ges könyvet megvenni, de egyetlen forintot sem 
kidobni fe les legesekre . . . 

A sok érdekes kérdés között meg kell em-
líteni az egyszemélyes könyvtárak alkalmazot-
tainak nehézségeit. Különleges helyzetben van-
nak, gyakran maguknak kell dönteni fontos dol-
gokról: mit hogyan csináljanak , mit szerezze-
nek be, stb. Viszont, ha jól dolgoznak, nekik 

a legnagyobb az örömük, a sikerélményük." 
A Vándorgyűlés második napján, pénteken, 

a szekciók tartották üléseiket, amelyeken rész-
ben a főtémával kapcsolatos speciális kérdések-

kel, részben szakterületük egyes problémáival 
foglalkoztak. A Műszaki Szekció ülésén Balázs 
János és Györe Pál tartott vitainditó előadást, 
a Gyermekkönyvtáros Szekcióban Nagy Attila, 
az Ifjúsági Szekcióban pedig Győri Erzsébet 
vezette a vitát. A Zenei Szekció ülésén Péter 
Miklós és Vészi János " A népművelési funk-
ciók fonotékai megvalósításának lehetőségei 
a művelődési otthonokban és a zeneoktatási in-
tézményekben" cimmel, az Ifjúsági Könyvtáros 
Szekcióban Simon Gyula "Könyvtárosok és pe-
dagógusok együttműködése" és Károlyi Ágnes 
"Iskolai és közművelődési könyvtárosok együtt-
működése" cimmel tartott előadást. 

A Vándorgyűlés társadalmi programja is 
igen gazdag volt: közös vacsora, városnézés, 
orgonahangverseny a székesegyházban, irodal-
mi est a kivilágított várbástyán, strandolás 
villanyfénynél és két kirándulás a környék ne-
vezetességeinek megtekintésére. A résztvevők 
Ízléses kivitelű kis kiadványt is kaptak. A "H i -
vatása: könyvtáros" cimü összeállítás irók, 
könyvtárosok munkáiból vett idézeteket tartal-
maz a könyvtáros hivatásról. A füzetet Varga 
Imréné szerkesztette. A rendezést, elszál lá-
solást, vezetést, a programok lebonyolítását 
az egri könyvtárosok Sipos Istvánné vezetésé-
vel kitűnően intézték. 

Az egr i Vándorgyűlés a MKE tevékenysé-
gének kétségtelenül kiemelkedő eseménye volt. 



PROPAGANDISTÁK SZERENCSEN 

A Szerencsi Járási Könyvtárban rendezték 
meg - a KMK szervezésében - 1975 szeptem-
ber 29 - október 1. között a könyvtári propa-
gandamunkával foglalkozó módszertani munka-
társak továbbképzési konferenciáját. 

A konferencia f ő témaköre volt a közönség-
kapcsolat alakítása a sajtó, a rádió, a televí-
zió és egyéb eszközök igénybevételével. A 
Könyvtártudományi és Módszertani Központ az 
elmúlt évben több alkalommal rendezett vitát 
e kérdésről és a könyvtári alkalmazás szüksé-
gességéről. Legutóbb a Könyvtáros idei 5. szá-
mában olvashattuk Pelejtei Tibor; Közönségkap-
csolat, közvéleményformálás c. cikkét. Lénye-
gében e téma ujabb fórumon történő megbeszé-
lésére került sor Szerencsen. 

Elsőként Nógrádi Gábor, az ELTE Kulturá-
lis Titkárságának munkatársa, és Pap János, 

az OMKDK osztályvezetője adott gyakorlati ta-
nácsokat, ismertetett kapcsolatszervezési mód-
szereket, majd Katkó István a televízió közön-
ségformáló, izlésnevelő szerepéről beszélt. 

Másnap a megyei módszertanosok számoltak 
be a felszabadulási olvasási program eredmé-
nyeiről, helyi kezdeményezésekről, az olvasá-
si program továbbfejlesztéséről. 

Mint minden többnapos továbbképzés, a sze-
rencsi találkozó is alkalmat adott az ország 
különböző részéből érkező könyvtárosok , mód-
szertanosok tapasztalatainak továbbadására, 
megbeszélésére, kötött és kötetlen programok 
keretében. 

Programunk befejezéseként megtekintettük 
a megnyitás előtt álló nyíregyházi uj megyei 
könyvtárat. 

TŐTH SÁNDORNÉ 

EGY TANÁCSKOZÁS UTÁN... 

"Vezesd őket 
Utat ne tévessz 
S magadhoz mindig 
hü maradj. 
Mert élen állsz 
s messze látszol 
Sose felejtsd el, 
példa vagy!" 

E gondolatok jegyében került sor 1975. 
szeptember 27-én a Magyar Úttörők Szövetsé-
ge Iludapesti Tanácsa szervezésében a buda-
pesti uttörővezetők konferenciájára. 

A küldöttek és meghívottak a kétnapos ta-
nácskozáson, négy szekcióban az alábbi kérdé-
seket vitatták meg: 1. Az ultörővezetőség po-
litikai. társadalmi jel lege, 2. A gyermekszer-
vezeti jelleg, 3. Az úttörőszövetség nevelőte-
vékenysége, módszereinek, eszközeinek tovább-
fej lesztése. 4. Az úttörőszövetség nevelőtestü-
leteinek munkamódszere, munkastílusa. 

A vitát követő összefoglaló értékelés, a 
hasznos javaslatok sokasága segíti az úttörő-
mozgalom feladatainak eredményesebb végre-
hajtását. Ez annál inkább fontos, mert 1976. 
júniusában ünnepli a Magyar Úttörők Szövetsé-
ge megalakulásának 30. évfordulóját. A jövő 
esztendő jubileumi év lesz, melynek során az 
"Őrizzük a lángot" akcióprogram keretében az 
úttörőmozgalom történelmi múltjával ismerked-

nek a pajtások, aktivan részt vesznek a kuta-
tómunkában. 

A történelmi visszapillantás választ ad ar -
ra is, hogyan fejlődött a mozgalom. Az eddi-
gi eredményeket csakis társadalmi összefogás-
sal, a munkában részvevő lelkes ultörőveze-
tőkkel, ifi vezetők és társadalmi aktivisták köz-
reműködésével lehetett elérni. A gyermekkönyv-
tárosok valamennyien részesei voltak ennek a 
tevékenységnek, segítséget nyújtottak az ut.törő-
akciókhoz a pajtásoknak, csapatvezetőknek. A 
kerületi kulturális szakbizottságok tagjaiként 
bekapcsolódtak a mozgalomba. 

A jubileumi év programja szerves folytatá-
sa az eddigi akcióknak, de uj feladatokat is 
jelent, melyeket a szekciókban megvitatott té-
mák jelölnek meg. Megvalósításukhoz még na-
gyobb társadalmi aktivitás szükséges. Az év-
forduló sikere, a célok elérése nemcsak a kis-
dobosok és úttörők, de mindannyiunk Ugye is. 

A könyvtárosok aktiv részvevői ennek a je -



lentos eseménynek. Kapcsolódjanak be a könyv-
tárak a csapatok programjaiba, könyvtári esz-
közökkel nyújtsanak segítséget. Készítsenek 
ünnepi, a mozgalmat köszöntő kiállításokat, 

szervezzenek őrsöknek, rajoknak olyan progra-
mot, amely hozzájárul az uj feladatok megva-
lósításához. Vezéreljen mindannyiunkat a mun-
kában az a gondolat, amelyet a tanácskozás 
mottóul választott. 

H. Nné 

II. kerületi úttörővezetők konferenciája 

Szeptember 1 "-én tartotta tanácskozását a 
I I . kerületi IJttörővezetőség. melyen meghívott 
vendégként, a könyvtár képviseletében vettem 
részt. 

A plenáris ülést az Úttörőszövetség kerületi 
elnöke Varsch Endréné nyitotta meg. Elmondta, 
hogy a Magyar Úttörők Szövetsége az elmúlt 
időszakban eredményesen valósította meg legfon-
tosabb célkitűzéseit, s ezen belül az Uttörőve-
zetők V . Országos Konferenciáján megfogalma-
zott feladatokat. Az MSZMP KB Titkársága 
1974. április 1- i határozatában értékelte az 
Úttörőszövetség tevékenységét és megállapítot-
ta, hogy a Szövetség "eredményes munkát vé-
gez és a társadalom elismert, s a gyermekek 
kedvelt szerveze te . " 

Pártunk politikája alapján az Úttörő Szövet-
ség a marxista-leninista világnézet és a szo-
cialista pedagógia szellemében végzi nevelő 
munkáját. Hozzájárul a gyermekek neveléséhez, 
feltárja, összegyűjti és elemzi igényeiket, szük-
ségleteiket. Képviseli a gyermekeket az állami 
és társadalmi szervezetekben, védi érdekeiket 
és jogaikat. Az életkori sajátosságaiknak meg-
felelően játékos, érdekes formában közelhozza 
a gyermekekhez a forradalmi romantikát, va-
lamint a társadalom előtt álló feladatokat. 

Az elnöknő beszámolt kerületünk úttörőmoz-
galmának tartalmi tevékenységéről, a közössé-
gi nevelés eredményeiről, a vezetőképzés hely-
zetéről, a Marczibányi téri Uttörőház tevékeny-
ségéről. Az 1972-ben átadott uj, kitűnő környe-
zetben lévő uttörőházra igen nagy szükség van, 
s azon kell munkálkodnunk, hogy a pajtások 
még jobban birtokukba vegyék. Minden segítsé-
get meg kell adnunk az uttörőház működésének 
teljes kibontakoztatásához. 

Az előadás után a részvevők különböző szek-
ció üléseken tárgyalták meg a problémákat. 
A III. szekció - amelyben részt vettem - a 
MUSZ nevelőtevékenységének, módszereinek, 
eszközeinek továbbfejlesztésével foglalkozott. 
Szó esett ebben a szekcióban a munkára neve-
lés fontosságáról is. Értékelték a "Vörös Csi l-
lag" akciót, amelyben igen lelkesen vettek 

részt a gyerekek. Megállapítást nyert, hogy fo-
kozni kell a gyermek önkormányzatot. Hasznos-
nak vélték, hogy az egyes feladatok elvégzése 
után kapjanak feladatot a gyerekek az el lenőr-
zésben is. A szekció tagjai beszámoltak a sa-
ját iskolájukban bevált módszerekről. 

Szó esett a szabadidő helyes felhasználásá-
ról , melyben fontos szerep jut a könyvtárnak. 
Hogy a gyermek világról alkotott képét, világ-
nézetét mennyire formálja az olvasás, azt mind-
annyian tudjuk, de ha ezen kivül még a könyv-
tár programjaiban is aktivan részt vesz, e lő-
adást tart a hobbyjáról, ismertet egy-egy uj 
könyvet, akkor hasznosan töltötte el a szabad 
Idejét. 

A szakkörök, közös kirándulások, színház-
látogatások, klubok mind a szabad idő helyes 
felhasználását szolgálják. 

Az egyes szekciók határozatait a plenáris 
ülés elé terjesztették: pl. az ifivezetők számát 
növelni kell! Legyen az Uttörőház módszertani 
központ! A következő ötéves tervben szerepel-
jen egy uj gyermekkönyvtár felépítése közpon-
ti helyen! 

Az egész tanácskozás lelkes hangulatban 
zajlott le . Szinte mindenkit áthatott a meghivó 
mottója: 

"És érezzék egy kézfogással rólad, 
hogy jót akarsz, és te is tiszta jó vagy. 
S egy tekintetük elhitesse véled 
- szép dologért élsz - és érdemes élned" 

/Váci Mihály/ 

RIETH je fzSEFNÉ 



MÓDSZERTANI BEMUTATÓ 
Könyvbarát köri foglalkozás a 20-as gyermekkönyvtárban 

November hetedike és a szovjet kultura nap-
jai megünneplésének a gyermekkönyvtárosok 
számára jelentős eseménye volt, a 20-as gyer-
mekkönyvtár nyilvános könyvbarát köri foglal-
kozása, amelyet november 11-én délután Töm-
pék Lászlóné tartott. A foglalkozáson a HMO 
gyermekcsoportja és 20 gyermekkönyvtáros 
vett részt. 

Gabi tavaly szeptemberben szervezte ujjá 
Könyvbarát Körét, főleg V . - V I . osztályos gye-
rekekből, de a könyvtár másik klubjából, a 
Vizivárosi Kíváncsiak Klubjából is többen csat-
lakoztak hozzájuk. Meghatározott tematika sze-
rint dolgoztak. Az első évben irás- és könyv-
történettel ismerkedtek, de emellett számos 
más, érdekes, a többi hasonló jellegű kör té-
máitól eltérő problémával is. l ' l . Mi a szép 
könyv?,Hogyan alakultak ki a gyermekkönyvtá-
rak?, Milyen lesz a XXI. század gyermekkönyv-
tára?, beszélgettek Szabó Ervinről stb. Idén 
szeptemberben ismét uj témasort indítottak , 
ezzel tették lehetővé az uj tagok törésmentes 
bekapcsolódását. 

Megismerkedtek az alapkatalógusokkal, a 
kUlönkatalógusokkal, a bibliográfia használatá-
val. Különbséget tettek a lexikon és enciklopé-
dia közölt. Mindezt ötletes, játékos foglalkozá-
sok keretében. 

Az alapfogalmak megismerése után, a nagy 
próba, a nyilvános szereplés előkészületeihez 
kezdtek hozzá. Minden részletét külön, s igen 
alaposan feldolgozták, l ' l . egy foglalkozás tár-
gya volt a Nagy Októberi Szocialista Korrada-
lom történetének irodalmáról a gyermekkönyv-
tárban található anyag, részletes feldolgozása, 
az eddig tanultak kiegészítése - melyet idő hi-
ányában ilyen részletességgel eddig nem volt 
módjuk a nyilvános foglalkozáson kibontani -

/a Szovjetunió sokoldalú megismerése, a 908-
as, a 914-es. és a Ot'í-es szakkal való rész-
letes foglalkozás ennek kapcsán./ 

Az alapos munka eredményeként egy kiváló-
an felépített. Ötletes, igényes foglalkozáson ve-
hettünk részt. gyerekek szinte könyvtárosi 

szintű, alapos tudásról tettek tanúbizonyságot, 
pl. meghatározták az ETO fogalmát, kiállítá-
sokat varázsoltak egy pillanat alatt a szemünk 
e l é , a Szovjetunió földrajzáról , a Nagy Októ-
beri Szocialista Forradalomról s Leninről. 

Az idegen szavak szótára segítségével a há-
rom kutató csoport meghatározta a katalógus 
és a bibliográfia fogalmát, megállapították a 
kettő közti különbséget, felsorolták a katalógus-
fajtákat s elmondták mi mindent árulnak el , ha 
jól használják őket. így a keresés során előke-
rült a szak, a betűrendes, a sorozati s a tör-
ténelmi katalógus - ez utóbbi a napra készsé-
get is bizonyítja. Felnagyított, rajzlapra kiraj-
zolt katalógusok között is megkeresték amit 
már a katalógusfiókban megtaláltak, s ezekkel 
a lapokkal a kezükben felálltak egy katalógus 
rendjébe. Ki-ki megmagyarázta a saját szak-
számát, a szoros betűrendet, s szemléltették: 
hány helyről jött össze az anyag. Ezt követő-
en a katalógus alapján könyvet kerestek 1917-
ről és Leninről - itt még a sorozati katalógust 
is használták - majd szépirodalmi könyveket mu-
tattak be nekünk a szovjet nép megváltozott éle-
téről a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 
után. A foglalkozás végén megbeszélték, hogy a 
jövő alkalommal szovjet könyveket fognak ismer-
tetni egymásnak a gyerekek. 

A foglalkozás után a könyvtárosok elmond-
ták észrevételeiket, s kifejezték igényüket egy 
olyan kiadványra amely minden gyereket tájé-
koztat a könyvtárról, a katalógusról stb. 
Ugyanis problémát jelent, hogy ilyen szinten 
csak a kör tagjai járatosak a könyvtárban, pe-
dig minél több ki s olvasót kellene bevonni eb-
be a munkába, hisz a felnőtt könyvtáraklmn a 
nagy forgalom, az uj környezet, a gátlások mi-
att, jobban a katalógusra vannak utalva. 

Felmérhetetlenül fontos, hogy mindenki i -
lyen jól megtanítsa erre a gyerekeket, s igy 
megszerettesse velük a könyvtárat, ahogy Ga-
bi tette. 

ECSEDY ÉVA 



AZ OLVASÓ GYERMEKEKÉRT -SZOLNOKON 

A Csongrád. Szabolcs-Szatmár és Szolnok 
megye gyermekkönyvtárosai részére november 
lC-13-ig négy napos továbbképzés volt Szolno-
kon. Az előadások, tanácskozások és bemutató 
foglalkozások az Olvasó népért mozgalom je-
gyéljen zajlottak, amelyeken e három megye 
gyermekkönyvtárosa in kivül több más megyei 
könyvtár munkatársa is részt vett. A fő téma 
mellett a könyvtárosok igen sokféle csoportos 
foglalkozás megtekintésével gyarapithatták ed-
digi tapasztalataikat. 

Szó esett az olvasászavarokkal küzdő gyer-
mekek olvasásának problémáiról, az iró-olva-
só találkozókról, az olvasótáborokról és a tö-
megkommunikációs eszközök és az olvasás kap-
csolatáról. A fővárosi Szabó Krvin Könyvtár-
ból ez utóbbi tanácskozáson vettünk részt. 

A bevezető előadást Vargha Balázs tartotta. 
Többek közölt elmondta, hogy a tömegkommu-
nikáció első, nagy, máig is leghatékonyabb esz-
köze a könyv. Az irodalmi alkotások, az isme-
retek kommunikálását, az izlés és esztétikai 
nevelést a többi, modern tömegkommunikációs 
eszköz segítheti, ugyanakkor ronthatja is. 
f z é r t a rádiónak és a televíziónak kötelessé-
ge, hogy példát adjon a gyerekekkel való fog-
lalkozásukhoz. Szabó fva és Kremsier fd i t , 

a Magyar Televizió munkatársa elmondta, hogy 
a gyerekeknek szóló műsorokat igen nagy gond-
dal és körültekintéssel állitják össze. Termé-
szetesen a különféle müsorblokkoknak más-más 
célja van. Az irodalmi műsorokkal kedvet a -
karnak csinálni a müvek kézbevételéhez. A 
hozzászólások között felmerült az a kérés, 
hogy csináljon a TV a Nyitott könyv adásaihoz 
hasonló műsort gyermekkönyvekből is. 

Baka István, a Kincskereső munkatársa sze-
rint: miután lapjuk az első, és viszonylag nem 
nagy multu gyermekirodalmi folyóirat, minél 
több olvasó véleményére lennének kíváncsiak. 
A Könyv és Nevelés képviseletében C'sulák Mi-
hály és Nagyszentpétery Géza kérte a könyvtá-
rosokat, hogy nyilvánítsanak véleményt a folyó-
iratban megjelenő gyermekirodalmi kritikákról. 
Sőt, mivel a gyermekirodalom kritikájával más 
fórum nem foglalkozik, szívesen vennék, ha a 
gyermekkönyvtárosok írókról, müvekről akár 
pár soros, akár tanulmány szintű kritikát, ész -
revételt küldenének a szerkesztőségbe. 

t'gy gondoljuk, hogy a négy napos tovább-
képzésről tapasztalatokban meggazdagodva tér-
tek haza a gyermekkönyvlárosok. 

K f K f K K S l 'ÁLNÉ 

Az anyanyelvi nevelés könyvtári feladat 

A gvermekkönvvtárosok továbbképzése ke-
relében jártunk Ajkán, ahová különböző me-
gyékből Győr, f e j é r . Sopron, Vas, Veszprém/ 
gyűllek össze a könyvtárosok, összejövetelünk 
színhelye az ajkai Városi Könyvtár gyermek-
részlege volt. 

I)r Nagy dános, a debreceni Kossuth Ia j os 
Tudományegyetem gyakorló gimnáziumának ta-
nára és Tüskés Tibor iró voltak a meghívott 
előadók. Dr Nagy dános előadása kiemelte, 
hogv könnyebb cselekvő közösséggé szervezni 
a gyermekeket a gondolatokat egyértelműen 
közvetítő nyelv által. Az iskola már a tudatos-
ság fokán tanítja meg beszélni a tanulókat. A 
tudatformálás nyelvi feltételeinek kialakításában 
lényeges a hirközlőszervek példamutatása is . 
Aki ilven fórumon szól, az necsak arra f i -
gyeljen, hogy mit mond, hanem arra is, ho-
gyan mondja. A helyes 1- széd elsajátításában 
a szülők és az iskola mellett fontos szerepe 
van a könyvtárosnak is. Más eszközök mellett 

nagy segítséget nyújthatnak ehhez az igen ked-
velt nyelvi játékok. P l . a s z ó g y ű j t é s 
/hány szót tud a gyermek a " j ó " szó ki fe jezé-
sére/, a s z e m f e j l e s z t é s /az utcai fe l -
iratokon található helyesírási hibák észrevéte-
tése/, a s z é p k i e j t é s i verseny, valamint 
a s z a v a l ó v e r s e n y e k . A magnó használa-
ta növelheti a gyermekek önkontroll ját, és igy 
tudatosabbá, aktívabbá válhat bennült az anya-
nyelv helyes használata. Játékosságukat és 
versenyszellemüket igy állithatjuk az anyanyel-
vi nevelés s olgálatába. 

Mindezek illusztrálására két bemutató fog-
lalkozást láttunk Szűcs Lászlóné ajkai gyermek-
könyvtáros és Balogh Ferencné, a veszprémi 
Megyei Könyvtár Módszertani Osztálya gyermek-
és ifjúsági felelősének vezetésével. 

Szűcs Lászlóné foglalkozásán a [V-V. osztályo-
sok vettek részt. Bevezetésképpen a gyerme-
kek találós kérdéseket alkottak ugy, hogy a 



szavak utolsó szótagját csipték le /pl.: dió-rá-
dió/. így jutottak el a r i m és egy konkrét 
versen keresztül a h a s o n l a t fogalmának 
meghatározásáig. A könyvtáros felhivta f igyel-
müket a költemények dallamosságára. Bizonyí-
tásképpen elénekelték, leszolmizálták, és egy 
táblára lekottázták a verset, majd egyidejűleg 
a gyermekek egyik csoportja szolmizált, a má-
sik a vers ritmusát tapsolta, a harmadik pe-
dig a szövegét mondta. Végezetül hanglemez-
ről hallhattunk megzenésített Weöres verseket. 

Balogh Ferencné a nyelvi játékokat igen ügyesen 
kötötte össze a könyvtárban e tárgykörben meg-
található kézikönyvek használatával. A foglalko-
záson résztvevő VII . -VI I I . osztályosok játszva 
tanulták meg a Magyar Értelmező Szótár, Eti-
mológiai Szótár, Helységnévtár stb. forgatását. 

A továbbképzés második napján Dr Nagy Já-
nos témája a K o r s z e r ű m ű e l e m z é s volt. 
Miért szép egy vers? - ezt kell megtanítani. 
A szavak hangzása és jelentése közötti össze-
függést kel! megértetni. A gyermekek f igyel-
mét fel kell hivnunk az. írásjelek, nagy kezdő-
betű, dőlt betű, szórend stb. fontosságára. 

Meg kell tanulni a magyar nyelv hangrendsze-
rét. A hangzás és a jelentés közötti összefüg-
gés felismertetéséhez jó módszer, ha egy ver-
set több előadásban veszünk fel magnóra. 

Tüskés Tibor előadásában a gyermek- és i f -
júsági irodalom néhány problémáját vetette fe l , 
abból a szempontból, hogy mennyiben segítik 
elő a gyermekek anyanyelvi fejlődését. Az o l -
vasóvá nevelés kialakítása nem határolható el 
a felnőtt irodalomtól. 

Továbbképzésünk hangulatos színfoltja volt 
a 6000 kötettel rendelkező nemcsak szép, ha-
nem rendeltetésének magasszinten megfelelő 
devecseri gyermekkönyvtár meglátogatása. 
Érthető, hogy a község gyermekeinek 80%-a 
könyvtártag. 

Végül Somlón a kollégák vidám éneke és jó 
somlói bor mellett cseréltük ki tapasztalatain-
kat. 

Ezúton is szeretnénk megköszönni a Vesz-
prém megyei könyvtárosok baráti, szíves ven-
déglátását. 

FOKA LÁSZ LÓN É - SERES MÁRIA 

ÚTIÉLMÉNYEINKBŐL... 

Kezünkben a Cooptourist és a Könyvtáros 
Egyesület utiterve: 12 napot tölthetünk a Szov-
jetunióban, az Észt-, Lett-, és Litván Köz-
társaságokban. Zsúfolt, de szép élményeket 
igérő program. Hat nap alatt három ország 
fővárosa, ezenkívül "beléptiként" Leningrád , 
búcsúzóul Moszkva. 

Egy 20 főből álló turistacsoport tagiai 
voltunk, mi kilencen könyvtárosok. /Hat bu-
dapesti és három vidéki/. így természetesen 
a csoport programjához igazodtunk és könyv-
tárlátogatásainkat csak a kötött programon kí-
vüli időre iktathattuk be. Ilyenformán, ha ne-
hézkesen is, de sikerült eljutnunk négy város 
öt könvvtárál>a. 

Utazásunk első állomása: Leningrád. Két 
napot töltöttünk ott és első pillantásra elbű-
völt bennünket a Néva-parti város. A terek, 
a szobrok és az épületek harmóniája , az 
Ermitázs műkincsei, - mind felejthetetlen 
élmény. 

'Ráadásként" nem mindennapi élményben 
volt részünk Leningrádban. Ott tartózkodá-
sunk alatt a mi szállodánkban, /a hipermo-
dern Leningrád hotelban/ szálltak meg az 
amerikai és szovjet Űrhajósok. A barátságos 
és közvetlen asztronauták - az autógramm 
vadászok örömére - gyakran mutatkoztak. 

Jártunk a Szaltikov-Scsedrin Könyvtárion, 
ahol szívélyesen fogadtak. Az 1795-ben alapí-
tott könyvtárnak mélfó otthona a K . I . Rossi 
építette impozáns épület. Olyan illusztris o l -
vasói voltak, mint Belinszkij, Lev Tolsztoj , 
Pavlov, Lenin. A könyvtár kötelespéldányt 
gyűjtő nemzeti könyvtár, igen értékes 
"Rosszika" anyaggal. /Az Oroszországról szó-
ló idegennyelvü müvek, i l l . az idegen nyelvre 
fordított müvek gyűjteménye./ 1956 óta a rit-
kaságok őrzője. Ilyen az 1056-ból való Osztro-
mir-evangélium, a legrégibb ószláv egyházi 
nyelvemlék. Láthattunk egy 1473-as Crónica 
Húngaro rumot, amely Budán, Hess András 
nyomdájában készült. Itt őrzik I. Péter , Ku-
tuzov stb. kéziratait, Voltaire magánkönyvtá-
rát, a marxizmus-leninizmus klasszikusainak 
első kiadásait és még számos érdekességet. 
A háború alatt a ritkaságokat keletre szál l í -
tották, a könyvtár azonban még a 900 napos 
blokád alatt is működött. Ma 28 olvasóterem-
mel és korszerű másolóberendezésekkel segí-
tik a kutatók és diákok munkáját. 

A legkorszerűbb technikai berendezéssel a 
moszkvai Lomonoszov Egyetem Corkij önyv-
tárában találkoztunk. A hatalmas könyvtár 400 
ezer kötetből álló geológiai részlegében fogad-
tak bennünket. Bemutattak egy a vasútnál hasz-



nált, de könyvtári tájékoztatásra átalakított 
komputert. Mindig a legújabb, vagy legkere-
settebb 300 könyv adatait programozzák be és 
perceken belül választ kapnak, hogy a keresett 
könyv bent van-e, i l l . melyik tanszéken talál-
ható meg. Itt láttunk egy elmés könyvszállító 
páternosztert is. A raktárosok abba a l i f t - re -
keszbe rakják a könyvet, amelyik szintre, i l l . 
olvasóterembe kérik. Ha a raktáros "téves 
c imre" küldi a könyvet, a l i ft visszahozza és 
kilöki egy könyvtartóba. 

X X 

Leningrád után a Szovjet-Baltikum követke-
zett. Elsőnek Tallin vendégei voltunk. Az Óvá-
ros centrumában felépült modern, előkelő szál-
ló, a Hotel Viru volt otthonunk. A lenyűgözően 
szép ősi város féltő szeretettel őrzi több mint 
4500 építészeti és történelmi műemlékét. A 
hires városháza magasba ivelő tornyával, tete-
jén a város védőjét szimbolizáló öreg Toomas-
sal, a gótikus épületeken diszlő szélkakasok 
sokaságával, szűk, görbe kis utcáival, terei-
vel, legendáival újra és újra elbűvölt bennün-
ket. 

Maradandó élményeink közé tartozik a 
Kreutzwald nevét viselő Nemzeti Könyvtárban 
tett látogatásunk. Rendkívül szívélyes fogadta-
tás közben kaptunk tájékoztatást a több mint 
három millió könyvtári egységet számláló 
könyvtárról. Gazdag gyűjteményük néhány 
féltett ritkaságát mutatták be azok közül, ame-
lyek ezévben reprezentálták az észt könyv-
nyomtatás 450 éves történetét. Így pl. 1525-
bőlaz első Észtországban megjelent nyomta-
tott könyvet, 1731-es kiadású első nyomtatott 
észt naptárt, az első nyomtatott bibliát, orvo-
si kézikönyvet, 1821-ben nyomtatott első újsá-
got stb. 

Észt kollegáink készséggel informáltak bennün-
ket a Kreutzwald-könyvtár tudományos, szerve-
ző és módszertani munkájáról, külföldi kapcso-
latairól. 
Említést, tettek a magyarországi - mindeneke-
lőtt az Országos Széchényi Könyvtárral kiala-
kított - kapcsolataikról. Érdeklődéssel forgat-
ják a Könyvtári Figyelőt, el ismeréssel nyilat-
kozott a könyvtár tudományos munkatársa a 
Budapesten 1974-ben megrendezett olvasáskuta-
tási konferenciáról. 

Elmondták, hogy a városi könyvtárhálózat 
centralizálása befejeződött, s ettől az intézke-
déstől sokat várnak. 
Két gyönyörű kirándulás is gazdagította itteni 
programunkat: a festői szépségű, tengerparti 
Kadriorgban és Piritában jártunk. Az I. Pé -
ter által épített csodálatos palota parkjában 
áll az 1900-han épített, "kusztikáju dalszin-

pad, amely a nagymultu dalfesztiválok színhe-
lye. /1969-ben került sor a centenáriumi fesz-
t iválra./ Piritaban láttuk az 1980-as Olimpia 
vizi sport számainak versenyterét. 

Rigában töltöttük a közbeeső szombatot és 
vasárnapot. Ily módon itt nem volt módunk 
könyvtárlátogatásra. Ám alkalmunk volt e leg-
nagyobb balti város szépségében gyönyörködni. 
A műemlékek megtekintése során jártunk a han-
gulatos óvárosban, láttuk a Vörös Lett Lövé-
szek muzeumát, a Szent Péter Székesegyházat, 
és hangversenyen vett részt a csoport a Dóm-
ban. 

Utolsó baltikumi állomásunk Vilniusz volt. 
A város nevezetességei között említjük Litvá-
nia egykori fővárosába Trakai-ba tett kirán-
dulásunkat. Nevezetességei a 61 tóból álló tó-
rendszer és az ősi vár, amely ma muzeum. 
Mivel viszonylag "hosszú" időt töltöttünk a vá-
rosban /kettő és fél napot/, a kis könyvtáros 
csoport külön program keretében megtekintet-
te a hires egyetemi könyvtárat, ahol megmu-
tatták a 18. s z . - i csillagászati obszervatóriu-
mot, a hires térképgyűjteményt, amelynek a-
lapját Joachim Lelewel /1786-1861/, a vilni-
usziegyetem professzora vetette meg. 
A járókelők eligazítása nyomán találtuk meg a 
Mickiewicz nevét viselő városi könyvtárat, a -
melynek megtekintése jelentette a legkelleme-
sebb élmények egyikét. A könyvtár igazgatónő-
jének és helyettesének készséges tájékoztatójá-
ban a városi könyvtárhálózatról, mint legjelen-
tősebb lépést a városi könyvtárhálózat centra-
lizálását emiitették. A hálózat fenntartója a 
városi Tanács, szakmai, módszertani irányitó-
ja a városi könyvtár, illetve a Művelődési Mi -
nisztérium . 

Különösen hangsúlyozták az ellátási funkci-
ók centralizálásának előnyeit. /Szerzeményezés, 
feldolgozás, bibliográfia készítés, tervezés, 
berendezés stb./ A korszerűbb könyvtári szer -
vezet kialakítására látnak nagy lehetőségeket 
ebben az intézkedésben. 

A könyvtárosképzésről elmondták, hogy a 
városi könyvtárnak nincsenek szakember prob-
lémái. Egyetemen, főiskolán és technikumban 
képezik a könyvtárosokat. A városi könyvtár-
ban a munkatársak kb. fele egyetemet, vagy 
főiskolát végzett, a többiek technikumot. Ez 
utóbbiak alkotják azt a középkáder gárdát, 
akik nagyjában a mi technikusaink feladatkörét 
végzik. 

Körutazásunk Moszkvában ért véget. Az ott 
töltött két nap alatt jó turistákhoz illően csak 
pillantást vethettünk a hatalmas város történel-
mi nevezetességeire, építészeti, művészeti r i t-
kaságaira. 

BORNEMISZA LÁSZLÓNK 
KIRÁLY LÁSZLÓNÉ 



Tanulmányúton Olaszországban /II. rész./ 

Az olasz könyvtárak kiszámíthatatlanul sze-

szélyes nyitvatartási rendjében, a váratlanul 

szervezett könyvtári és muzeumi sztrájkok i -

dején, a- maga szigorúan preciz, megbízható 

működésével biztos bázis volt a V a t i k á n 

k ö n y v t á r a . /Mint egyik ösztöndíjas kolle-

gánk tréfásan megjegyezte, Rómában a Grams-

ci Intézet és a Vatikán könyvtára volt az a 

két szilárd pont, amelyek működésére minden-

kor lehetett számítani./ A könyvtár nyitvatar-

tási ideje szeptember közepétől julius közepé-

ig naponta 8,30-tól 13,30-ig tart, vasárnap és 

a bejáratnál elhelyezett naptárban jelzett ünne-

peken zárva. /A teljes nyári szezonban való 

zárvatartás tapasztalatom szerint általános 

olaszországi jelenség./ 

Az ötszáz éve alapított, történelmi, teoló-

giai, jogi és filológiai művekben különösen 

gazdag könyvtár imponáló rendszerességgel 

tárja fel 65.000 egységnyi kéziratállományát, 

hétezer ősnyomtatványát /egész Magyarorszá-

gon ennél alig több ősnyomtatványt tartanak 

nyilván!/, s e ritkaságokat korlátozás nélkül 

bocsátja rendelkezésére minden kutatónak, aki 

érvényes könyvtári belépővel rendelkezik. 

Természetesen hatalmas "é lő " könyvanyaga is 

\an a könyvtárnak elsősorlian a jelzett szakok-

ban. Várakozásomban nem csalódva itt gyűj-

töttem anyagom jelentős részét s egyúttal a 

leghasznosabb szakmai tapasztalatokat. 

Már érkezésemkor megnyugtattak korábban 

érkezett ösztöndíjas társaim, hogy téves az a 

hiedelem, miszerint a Vatikán könyvtárába 

csak különleges ajánlás birtokában lehet bejut-

ni. Útlevelünk és az ösztöndíjról szóló, az 

olasz Kül Ugyminisztériumban kapott adomány-

levél bemutatása mellett csupán a kutatási cél 

szabatos meghatározása volt a feltétele annak, 

hogy a titkárságon percek alatt kiállítsák ré-

szünkre a könyvtár látogatására feljogosító, 

tesserának nevezett fényképes belépőt, s átad-

ják a rövid tájékoztatót a könyvtár használatá-

ról. Érkezéskor a portán a belépő leadása e l -

lenében mindenki egy számozott kulcsot kap, 

amely meghatározott öltözőszekrényhez tarto-

zik. Itt kabátot, táskát kényelmesen s bizton-

ságosan elhelyezve a portán egy könyvben a 

kulcs száma mellett aláírásunkkal jeleztük ér -

kezésünk pontos időpontját, majd az emeleti 

olvasótermekbe érve ugyancsak a pontos érke-

zés bejegyzése mellett leadtuk a kulcsot az U-

gyeletes könyvtárosnak. Távozáskor e művelet-

sor fordítva megismétlődött, olvasójegylinket 

aláírások és a szekrénykulcs leadása után a 

portán kaptuk vissza. E komplikáltnak tlinő e l -

járást néhány nap után teljesen mechanikusan 

gyakoroltuk s nagy előnye volt, hogy nem fe -

lejthettük ott az olvasójegyünket. Az olvasóter-

mekbe saját könyvet akadálytalanul bevihettünk, 

s külön ellenőr helyett, a portásnak mutattuk 

be távozáskor. A számozott ülőhelyek bárme-

lyikére leülhet az olvasó, mert a kért könyve-

ket olasz szokás szerint nem viszik helybe, 

hanem az olvasónak kell értük mennie. A kérő-

lapra - mely itt volt a legegyszerűbb s csupán 

két szelvényből áll - a kulcs száma mellett 

nevünket is ráírjuk ugyan, de a könyvek kiadá-

sakor, valamint távozáskor a kulcs számát 

kell olaszul megnevezni s ez rossz számme-

mória /vagy gyenge nyelvtudás/ mellett olykor 

mulatságos helyzeteket teremtett, jómagam is 

többször fordítva mondtam hosszabb számié-



gyet vagy az előző napi számra emlékeztem, 

de végül aláírásom mellett csak megtaláltam 

a helyes számot. 

A Biblioteca Vaticana monumentális és min-

taszerűen elrendezett kézikönyvtárát akár csak 

vázlatosan is ismertetni naiv vállalkozás lenne 

részemről. Egyes szakok mélységének illusztrá-

lására csak azt említeném, hogy egyik magyar 

ösztöndíjas - középkori történész - három hó-

napig szinte kizárólag csak a kézikönyvtári f o r -

rásokból dolgozott. Ennek nagyonis gyakorlati 

hasznát láttam, mert igy részemre átengedte 

mindennapi három kérőlapját. /Az egy délelőtt 

kikérhető könyvek száma ugyanis három./ A 

látogatók számára minden korlátozás nélkül 

használható, több teremnyi és emeletnyi kézi-

könyvtár elrendezését több helyen is kifüggesz-

tett, jól áttekinthető t á b l á z a t o k ismertetik. 

Ez önmagában sok felesleges munkától teher -

mentesiti a tájékoztató könyvtárost s nagy se-

gitségére van a kérdezősködni nem szerető 

asónak. A kézikönyvtári polcokról leemelt 

s asztalhoz vitt könyvek helyére az ülőhely 

számával ellátott kusztoszt tesz a kutató, erre 

a célra ülőhelyenként hat kusztosz van elhelyez-

ve az asztalokon. 

Magas színvonalú referensz szolgálatot nyújt 

katalógus és kézikönyvtár egymást kiegészítő 

elrendezése: a saját állományt feltáró - római 

viszonylatban messze a legjobb - katalógus 

alatt, a megfelelő betűrendi részhez csatlako-

zó polcokon helyezték el a világ nagykönyvtára-

inak nyomtatott katalógusaiból a megfelelő be-

tűrendi köteteket. így az olvasó azonnal világ-

viszonylatban tájékozódhat az itt nem talált 

könyvek lelőhelyéről, fellapozva a British Mu-

seum, a Library of Congress, a Bibliothèque 

Nationale, a Gesamtkatalog der preussischen 

Bibliotheken vagy az olasz könyvtárak kötetka-

talógusait. /A CUBI, a Catalogo cumulativo 

1886-1957 del Bollettino delle Pubblicazioni 

Italiane köteteivel itt ismerkedtem csak meg./ 

A katalógusterem oldalán sorakozó polcokon 

országonkénti rendben találhatók a kéziratok, 

ősnyomtatványok nyomtatott katalógusai, egyes 

városok vagy könyvtárak kötetkatalógusai is . 

Várakozási időben sok hasznos órát töltöttem 

itt bibliográfiai ismereteim gyarapításával, 

vagy a kézirattári kézikönyvtár miniatura-rep-

rodukciós albumaiban való gyönyörködéssel. 

Meg kell azonban jegyeznem, hogy a várakozá-

si idő dicséretesen rövid, különösen a kézirat-

olvasóban, ahol percek alatt a pulton áll a 

kért kézirat. /A "normális" könyvtári belépő 

ide is érvényes./ A kéziratok kíméletes keze-

lésére az asztalokon elhelyezett feliratok inte-

nek. 

A dohányzást komoly hangú feliratok tiltják 

a könyvtár valamennyi helyiségében "sotto la 

pena di espulsione immediata per sempre", va-

gyis azonnali és örökre szóló kitiltással bünte-

tik a tilalom megszegőit. Ilyenek azonban még 

a könyvtár tisztviselői között sem akadnak /!/; 

cigarettaszünetre mindenki a félemeleti barát-

ságos kis kertbe vonul, ahol narancsfák és a 

szökőkút mellett sütkérező teknősbékák társasá-

gában uzsonnázni is lehet, vagy egy jó kávét, 

teát vagy Uditő italt elfogyasztani a kifogásta-

lanul működő automatákból. /A kávé, tej jel , 

édesen vagy keserűen itt csak 100 l i ra, más-

hol 120-150 l i ra, muzeumokban még drágább 

volt ./ 

/Folyt, köv./ 



KIÁLLÍTÁSOK A SZOVJET KULTURA HETE ALKALMÁBÓL 

Gyermekrajz kiállítás - a kollekció a Szov-
jetunióból érkezett - az l - e s gyermekkönyvtár-
ban és "A Szovjetunió ma" cimti kiállítás a 
központi könyvtárban. 
Röviden,tömören ennyi a hir és a legszüksége-
sebb információ, amit egy meglehetősen hosz-
szu előkészítő munka, visszaszámlálás előzött 
meg. 
A Nagy Októberi Szocialista Forradalom évfor-
dulójának megünneplése minden év munkater-
vében hangsúlyozottan szerepel. A propagan-
dista feladata ezért egyre inkább az uj ismere-
tek feltárása, közzététele, színesebb, közért-
hetőbb fogalmazása, valamint a történelmi fo-
lyamat tény- és időszerű bemutatása. Az év-
ről évre ismétlődő ünnepségek sablonossá vá-
lásának elkerülésére uj és uj ulakat keresünk. 
Amikor a FSZEK és a Szovjet Kultura és Tu-
domány Háza megállapodott abban, hogy közös 
kiállításokat rendez, már a téma kiválasztása 
is mintegy biztosíték volt arra, hogy széles 
tömegeknek és sablon-mentesen szóljanak. 
Mennyire sikerült ez , azt a látogatók sokasá-
ga dönti majd el . Mert az biztos, hogy sokan 
megnézik mindkét kiállítást, egyrészt mert a 
lépcsőházban kialakított tablósorok mellett és 
között kell az olvasóknak közlekedniük, más-
részt az l - e s gyermekkönyvtárat sok ifjú o l-
vasó látogatja. 
Mindkét kiállítás anyagának gyűjtését, váloga-
tását a két intézmény közösen végezte e l . 

Először talán a szovjet gyerekek rajzait 
bemutató kiállításról szólnék. Az összes rajz , 
festmény, kollázs készítői - négy évestől a 
tizenöt évesig - különböző köztársaságok kis 
képviselői. A rendelkezésre álló kiállítási 
felület többszempontú válogatást tett szüksé-
gessé. Első sorban az elkészítés technikájá-
nak változatosságát akartuk hangsúlyozni, majd 
a téma szerinti megoszlást vettük figyelembe. 
Bizonyos dilemmát jelentett a képek minőségi, 
esztétikai, elbírálása. Anélkül, hogy itt most 
esztétikai fejtegetésbe kezdenék - ami, gyer-
mekrajzok esetében még a mílkritikuBoknak is 
nehéz - annyit megjegyzek, hogy sok grafika 

és festmény tükrözte a mesék csodálatos vi-
lágát ugyanugy, mint a jövő Űrhajósainak bé-
kés, tág határok közötti utazásait. Végül a 
kiválasztott képek felrakása sem nélkülözhette 
a rendezés tudatosságát, mely ujabb bizonyí-
ték arra, hogy a gyermekek rajzai - melyik 
hogy - de igényelték az őket megillető helyet. 
Mikor aztán a megnyitón Anatolij Jefimovics 
Bormotov a Szovjet Kultura és Tudomány Há-
za igazgatóhelyettese bevezetője után Révész 
Ferenc elvtárs utjukra bocsátotta a Sanyikat, 
Zsuzsákat, Gabikat, /s Képes Ágnes könyv-
tárvezető izgalma is elmúlt/ már élő volt a 
kapcsolat a távoli Vityák, Másák, Jurák képei 
jóvoltából. A könyvtár kirakati részén elhelye-
zett képsor az utcai járókelőket is megállitja 
egy röpke kukucskálásra. Szép és közvetlen 
hangú "Matrjo8ka" babás plakát hivogatja az 
utca túloldaláról a kiállitásra, a távolabbról 
szemlélődőket. A gyermekrajz kiállítás - ugy 
tűnik - vándorkiállítássá fog válni, mert a 
VI. kerületi iskolák megnyitón megjelent kép-
viselői már jelezték, hogy szívesen fogadnák 
és adnák tovább egymásnak a szovjet gyere-
kek munkáit. 

És ha még az l - e s gyermekkönyvtár kis olva-
sói is többet rajzolnak a jövőben, akkor már 
valóban kijelenthetjük: teljes a siker. 
Megközelítően kétszáz foto, jónéhány grafikon 
és a tárlókban százötven szovjet kiadású könyv 
fogadja a látogatókat "A Szovjetunió ma" cimü 
kiállításon a FSZEK központjában. Hatalmas 
politikai, gazdasági és kulturális sikerekről 
beszámolni, a teljesség igényével nagyon ne-
héz. Márpedig aki a Szovjetunió mai életének 
bemutatására vállalkozik annak ilyen nehézsé-
gekkel kell szembenéznie. Nagy segítséget 
nyújtott propaganda csoportunknak a Szovjet 
Kultura és Tudomány Háza.. A rendelkezésre 
álló tablók felületének mérete és kötött száma 
eleve meghatározták a kiállítás /hangsúly és 
egyensúly/ tematikus rendezésének elvét. T e r -
mészetesen, mint már a bevezetőben mondtam, 
igazán csak a látogatók dönthetik el , hogy ezt 
milyen szinten sikerült megvalósítani. 



Akik már jártak a kiállítási teremmé "ed-
ződött" lépcsőházban, bizonyára megszokták 
az elrendezést. Mégis, a rendezőknek minden 
egyes alkalommal azokkal kell számolniuk , 
akik még nem jártak a FSZEK központjában, 
és arra kell törekedniük, hogy a dokumentá-
ció helyes elhelyezésével szinte "kézenfogja" 
és a meghatározott útvonalon vezesse a láto-
gatót. Reméljük, sikerült a Szovjetunió világ-
politikai jelentőségének érzékeltetése, a szov-
jet társadalom humanizmusának bemutatása. 

A meghívott vendégeket és intézményünk 
dolgozóit Révész Ferenc igazgató elvtárs kö-
szöntötte. A lépcsőház karéjában, Szokolay 
Ottó, Jevtusenko és Rozsgyesztvenszkij verse-
inek tolmácsolása után Izabella Trohova e lv-
társnő a Szovjet Kultura és Tudomány Háza 
tudományos és politikai könyvtárának igazga-
tója nyitotta meg a kiállítást, amelynek meg-
tekintésére Révész elvtás invitálta a megjelen-
teket. A vendégkönyv első bejegyzését Troho-

va elvtársnő irta alá, köszöntve a szovjet-ma-
gyar barátságot és méltatva az eddigi együtt-
működést. Azóta természetesen szaporodtak 
a bejegyzések, sokan adnak megelégedésük-
nek ily módon formát vagy csak névjegyük 
je lz i , hogy a látottak után érdemes elővenni 
a tollat. 

Ritkán fordul elő, hogy egy kiállításról az 
irjon, aki annak elkészítésében közreműködött. 
Nehéz elfogulatlannak és igazán kritikusnak 
lenni önmagunkkal szemben, ám szolgáljon 
mentségül, hogy elsősorban szándékainkról, 
az előkészületekről, az együttműködés hasz-
nosságáról kívántam tudósítani. 

Kovács Jánosné forgatókönyvkészitő és 
szerkesztő tevékenysége, Braun Tamás fotós 
kiváló képei, Ősi János grafikái, valamint a 
könyvkötészet és a műhely gondos munkája 
összességében éri el a kivánt hatást. 

SZABŐ ERVIN KÁROLY 

hősöket ábrázolt ez az irodalom, akik a polgár-
háború idején előbb csavargókként bolyongtak, 
majd a közösség segítségével /pl. Makarenko 
telepesei/ különb emberré váltak. Az 1930-as 
években a szovjet gyermekirodalom olyan is-
mert alakjai kezdték meg tevékenységüket, 
mint Lev Kasszil, Jurij Olesa. Ebben az úgy-
nevezett "lyukas nadrágos" korszakban a gyer -
mekirodalom is az ország gazdasági megerő-
södését szolgálta, emellett agitált. Az 1940-es 
években a háború előszele a gyermekirodalom-
ban is tükröződött. Sok olyan regény született 
ekkor,amelyben a gyermekek leleplezik az e l -
lenséget. A háború után a mai napig is nagyon 
sok az olyan könyv és vers, amely a fasizmus 
feletti győzelmet ábrázolja. Nagyon érdekes 
volt az az ismertetés, amelyet egy uj regény-
ről hallottunk. A könyv cime: Távolban a folyó 
mögött. Ebben a műben újszerűen ábrázolja az 
iró a gyermek kapcsolatát a felnőttekkel. 

Végezetül Rigó Béla az 1977. évi kiadási 
tervet ismertette. Ebben a tervben sok isme-
retterjesztő és érdekes, kalandos regény mel-
lett előreláthatólag helyet kap a "kis mese so-
rozat", amely zsebkönyv nagyságú lesz és 
egy-egy kevésbé ismert földrajzi terület me-
sekincsét mutatja be. 

Az előadás mindnyájunk számára igen hasz-
nos és értékes volt, elsősorban azért, mert a 
szovjet gyermekirodalom történetét, fejlődését 
is a Szovjetunió gazdasági-politikai fejlődésének 
tükrében mutatta be. 

Bt^TA GYULA NÉ 

November 20-án Rigó Bélát, a Móra Ferenc 
Ifjúsági Könyvkiadó nemzetközi osztályának ve-
zetőjét hivta meg a Hálózati és Módszertani 
osztály az l - e s számú gyermekkönyvtárba. 

A svéd gyermekirodalomról hallóit előadás 
után, most a szovjet gyermekirodalomról kap-
tunk igen értékes és érdekes tájékoztatást. 

Benkőné Hartha Ilona bevezető szavaiban e l -
mondta, hogy ez az előadás mintegy utóhang-
ként kapcsolódik a Szovjet Kultura Napjainak 
nemrég befejeződött ünnepi eseménysorához is 
és a gyermekkönyvtárak állománygyarapítási 
tevékenységét is segíteni kívánja. 

Rigó Béla előadását 3 részre tagolta: Elő-
ször szólt a Móra Kiadó szervezeti felépítésé-
ről, propaganda tevékenységéről, és vázolta 
azokat a nehézségeket, amelyek miatt egy-egy 
nemzet gyermekirodalma legújabb terméséről 
nehezen kapunk tájékoztatást. A propaganda te-
vékenység jobb lehetőségeit az újonnan megje-
lenő gyermek- és ifjúsági könyvekről adott és 
kapható információ cseréjét fogja segíteni a ki-
adó uj székházában dolgozó "könyvszolgálat", 
ahová majd a könyvtárosok is eljuttathatják 
igényeiket. 

Előadásának második részében a szovjet 
gyermekirodalom történetével foglalkozott. Idő-
rendi, történeti sorrendben vázolta fel a szovjet 
gyermekirodalom fejlődését. Megható volt arról 
hallani, hogy a Nagy Októberi Szocialista For -
radalom győzelmét még meg sem szilárdította, 
de a szovjet hatalom máris gondolt a gyerme-
kekre. megindította számukra a könyvkiadást. 

Az 1920-as - 30-as években olvan gyermek-

ELŐADÁS A SZOVJET GYERMEKIRODALOMRÓL 



A 150 éves Jókairól Balatonfüreden 

Alig hiszem, hogy 1857 nyarán az első izben Füredre látogató 32 éves Írónak szebb arcát 
mutathatta a Balaton, mint az idei ajándékőszön, szeptember 27-28-án, a Jókait ünneplő jubile-
umi ülésszak résztvevőinek. 

Az iró és a vidék kapcsolatát, a Balatonhoz fűződő minden gondolatát és leirt sorát lelkes 
lokálpatrióták helytörténészi buzgalommal a mai napig gyűjtögetik, kutatják. Eddig fellelt doku-
mentumait a Petőfi Irodalmi Muzeum által rendezett emlékkiállítás őrzi Jókai egykori füredi 
villájában. 

"Sok szép tájékát bejártam hazámnak.. .de mindeniknél jobban megragadott a Balaton-vidék. . . " 
- irja a Magyar Tempevölgy első soraiban. Ez a tájélményt süritve transzponáló idézet fogja 
össze hangulatilag az 1954-ben megnyílt Emlékmuzeum kiállított anyagát, amely nemcsak az i ro-
dalmi vonatkozású adalékokat, hanem az iró személyi, berendezési tárgyait is őrz i . Sajnálom, 
hogy a zsúfolt programtól kergetett szűk idő nem engedett kicsit hosszasabban elmélázni Jókai 
kezének gipsz másán, komáromi tulipános ládáján, japáni kardján, csigagyüjteményének szép darab-
jain vagy laborfalvi Róza kedves tárgyain: kis varrókosarán, óriási teknőc hajtüjén és a művész-
nő első felléptét hirül adó szinlapon. 

Napjaink Balaton-kultuszát, divatját tehát több mint egy évszázaddal megelőzte Jókai rajongá-
sa - szigetet, kertet teremtő hajlamával felfedezte magának az "édeni" vidéket. Balatonfüredi 
világa - Budapesten kivül legkedvesebb tartózkodási helye - olyan autonóm közeg, amelyből mint 
romantikus tájleiró gazdagon merített; ezt az alapgondolatot bontották ki a témával foglalkozó 
előadások is. 

X 

A Jókai bibliográfia összeállításakor a rendkívül szűkre szabott idő megfosztott a mindig is 
csak viszonylagosnak nevezhető belemélyedés élményétől. így hát két kíváncsisággal utaztam Fü-
redre: az egyik az éhesen maradt bibliográfusé volt, a másik a könyvtáros-olvasóé; tudnak-e, 
lehet-e még Jókairól ujat mondani? Ellentmondásos nagyságának titkát sikerül-e összegezőbb, te-
hát hozzáférhetőbb módon mcgküzel iteni ? 

Az történt, ami az ilyen irói szellemidézések esetében általában történni szokott. A művészi 
zsenialitásnak sok elemezhető, kikutatható oka lehet /ezt tették a kitűnő előadások sorra/, de egy 
bizonyos jHjnton tul a "titok" megfejthetetlen. 

A továbbiakban szeretnék az un. Jókai-kérdés körül gyűrűző vitákon, az irót és életművét 
analizáló, méltató tanulmányokon kicsit elidőzni - közszemlére tenni, kirakni az asztalra a ván-
dortaris/.nya hazahozható kincseit. 

x 
Az ülésszak irodalomtörténészi előadásainak tartalmi lényegét és saját reflexióimat próbáltam 

összeötvözni ugv, hogy legalább körvonalaiban megkapjuk azt az iró-portrét, ami napjainkban az 
"értők" és a "csak olvasók" közvé leményéin Jókairól kirajzolódott. 

1. A referátumok egyik csoportja - kiszűrni igyekezve a népszerűség fogalmába olykor joggal 
keveredő pejorativ mellékizt - a Jókai-életmU t ö m e g h a t á s á n a k feltételezhető okait válasz-
totta elemzése tárgyának. 

Babits Mihály halálos ágyán Jókai-regényt olvasott. "Szeretnék még tanulmányt irni róla" -
vallotta be hires "beszélő füzeté"-ben az őt körülvevő barátoknak, két héttel halála előtt. 
N é m e t h /. . B é l a értekezésében ezt a babitsi kétszeri Jókai-fel fedezést emlegette - a gyer -
mekkori feltétel nélküli rajongást, majd az öregedő újraolvasó másodszori fel fedező élményét. 
A közbülső szakasz a megérett, eszmélő, meditáló emberé, aki a katarzist, az elmélyülést hi-
ányolva benne, átmenetileg elfordul tőle, mert Jókai kerüli a tragikumot és kiiktatja a tartós 
diszharmóniát. Epikájának ezért alapegysége az életkép. Az intim légkörű kisrajz mestere ő, 
felejthetetlen atmoszféra-teremtő, a gazdag helyzetkombinációk virtuóza. Az életképek füzéréből 
komponáló alkotásmód társadalmi eredői többnyire reménytelennek Ígérkező történelmi korszakok 
- Jókai esetében például az 1850-es évek iránytvesztett, letört hangulata. - lelki forrása a nem 
szűnő nosztalgia a válság nélküli világ iránt, buktatója pedig az a kettősség, ami az életkép, 
mint műforma és a való világ képe között feszül. A polgári patriarchális világképet hordozó Jó-
kai a humor és elégia, szatíra és irónia, mélabú, rezignáció és a törhetetlen életszeretet hang-
jait vitte történeteibe. A komáromi kereskedővilág rajza, a Senki-sziget munkanapjának leírása 



mind nagyszerű életképek, a külső világot érzékelő, érzékeltető irói felfedezések. 
D á v i d G y u l a , a romániai Kriterion főszerkesztője előadásában a müvé formálódó valóság-

élmény müvészi-irói útját rajzolta meg Jókai erdélyi tárgyú müveinek, valamint az iró anyag-
és élméi.ygyüjlő utazásainak egybevetésével. Az első, 1853-as erdélyi nagyenyedi utján, majd az 
1858-as inócvidéki, a Szegény gazdagokhoz kapcsolódó dokumentumgyüjtő portyán szerzett élmé-
nyeit Jókai sajátos látásmóddal, megszűrve engedi magához. Főleg öregkorára jel lemző eszmé-
ny itő tendenciája az emberekről, a világról elsősorban a jót feltételezi - igy válnak a levert sza-
badságharc szereplői mitológiai hősökké, a hanyatló Erdély eszményi békeszigetté, a Ráb, Zalat-
na vidéke lobogó túlfűtöttséggel megrí,jzolt tájképpé. Művészi ábrázolá :módjának mégis van hite-
le és igazsága, mert romantikájába t ténelmi tisztánlátás épül. Un. erdélyi müveinek egyik konklú-
ziója: a megmaradás feltétele, hogy az egymás mellett élő népek felismerjék történelmi egymásra-
utaltságukat. 

Az 1850-es évek egyébként több előadás visssza-visszatérő, szívesen elemzett momentumait 
jelentették. N a c s á d y J ó z s e f a ossziáni borongások, keserű számonkérések idejének, az 
egész nemzet pszichózisának, az egykori, forradalmat és szabadságharcot környékező indulatok 
"módosult ujraébredésének" nevezi ezt a keserves történelmi időszakot. Hogyan viseli Jókai? 
Miközben a pesti polgárság gondfelelten táncolt lsf>0 farsangján, ő "túlzó csapongásával egy nem-
zet hangulatát követi ." Egykori publicista indulata főleg az ekkori novellákban jelentkezik. Tetem-
re hivja azokat, akik a szabadságharc oltárát beszennyezték: a katonailag képzetlen, önző vezető-
ket. a mohó becsvágyat, nemzeti gyűlölködést, a nagy időkhöz méltatlan emberi magatartást. 

Jókai olvasótáborának nagyobb hányadát mindig is a nőolvasók jelentették. Tömeghutásának egyik 
titka, hogy érzelmes romantikája főleg a női sorsra koncentrálódott, regénveiben a méltatlanul 
szenvedő nők összefüggő portrésoro/.atát rajzolta meg - hangsúlyozta N a g y M i k l ó s referátu-
mában. Ezzel egyrészt a közönségigényt szolgálta; vele egy időben már a realista müvekbe is 
egyre inkább holes/.övődtck a női sors emésztő gondjai. A tragikumot Jókai a női sorsok ábrázo-
lásánál sem vállalja, s ebben az etikai tulajdonságában életműve Reviczky lírájával rokon. Nem 
látja a bajuk mélyebb, igazi forrását, s bár levonja a kor társadalmára nézve keserű tanulságo-
kat, a feloldozó jó vég mindent elsimít s marad a könnyes-érzelmes, romantikus szenvedélykul-
tusz.. Adv lesz az a próféta, aki kimondja Az elűzött könny cimü versében: 

"Nem kell a könny. Ugye, testvérek, 
Mi nem sírunk többet?" 

II. Másodszorra az alkotóit és életmüvét társadalmi-művészeti környezetében betájoló e lemzé-
seket csoportosítottam, amelyek az. iró világirodalmi forrásvidékeit is bejárták, Jókaira mére-
tezeti koncepciókból] kiindulva. 

"Senkiéhez sem hasonlítható művészet az ö v é . . . rejtett és rejtőzködő szépség"- jelentette ki 
M e z e i J ó z s e f az. ülésszak első napjának végén elhangzott előadásában. Ezzel a megállapításá-
val számomra úttörő módon s/embehely ezkedett azzal a felületes, könnyelmű és csak bíráló esz-
tétikai kategorizálással, amely csupán naiv, szubjektív realizmust és romantikus, mesei álmodo-
zást emleget, feltételez Jókaival kapcsolatban. 

Hol állt ő, kikkel egysorban a kor művészetében? Világirodalmi környezetét vizsgálva a nagy 
kortársalkotók vonalában ott látjuk Victor Hugót, a szemlélődő és kívülálló Stendlialt, a fanyar és 
kételkedő Bal/aeot, kicsit korábban a költészet és dráma csúcsát adó Goethét s nem utolsó sor-
ban n Jókai számára mintát jelentő Walter Seottot - a világirodalom különféle áramlatait szellemi 
kötelékekkel összekapcsoló óriások ők. Sziszifoszi méretű és sziszifoszi elszántságu történelmi 
események kísérője az általuk teremtett irodalom, ezért romantikus és realista egyszerre, áram-
latok és szuverén kezdeményezések különös szövevénye. Byrontól Zoláig végigvonul benne az az 
etikai meggyőződés, hogy az élet kétséges, felemás viszonyainak elviseléséhez szigorúan erköl-
csös emberek kellenek. Ezért kell az a jóságban hivő emberszemlélet, amely Jókainak is annyi-
ra a sajátja. Bár az emberről és az életről alkotott véleménye, a morális nagyság iránti tisz-
telete azonos a század íróiéval, tnégis magányos, egyedüli jelenség ő, bizonyság ar ia nézve, 
hogy pusztán csak hatásmechanizmusoknak alávetve vizsgálni egy-egy nép irodalmát és alkotóit -
lui önkényes és merev el járás. Jókai művészetét sem csak a romantika je l lemzi . Gyulai katego-
rikus besorolása a ért vált a mai napig emlegetett, hires irodalomtörténeti tévedéssé. Jókai épp-
ut.v, mini a kora. ragaszkodott ős vonzódott a tárgyi, életképi, a táji valósághoz is, igényelte 
a tudomány adatoló bizonyítékait. Ez és a teremtő, tervező képzelete jelentette romantikájának 
;: realizmusát. Mindezt egyedülálló» eszközökkel és stílussal teremti meg: festői látásmóddal, e r e -

if! 



deti, elementáris tehetséggel. Virtuóza volt a formai ötleteknek: szinek, képek, árnyékok, han-
gok ritmusát és ezek együttesét remekül alkalmazta. A külsődleges irói eszközök mellett meg-
teremtette sajátos belső művészetét, motivumvilágát. Művészi eszköz volt a kezében a mese és 
az öröm, a rege és a való egymásnak felelő hangjait váltogatni. Gyakori hangulati eleme a jós-
lás, átok és áldás népköltészetre jel lemző babonás hite, amit a katasztrófák, a végzet iránti 
csodálata és tisztelete tesz meggyőzővé. 

B o r i I m r e a XX. századi prózairodalom tükrében mutatta meg Jókai alkotói arculatát, 
hangsúlyozva, hogy a sokat emlegetett, 1870-es évekbeli irói fordulata a századunkra jel lemző 
művészeti kérdéseket e l ő l e g e z ő irodalmiság problematikáját hozta magával. A századvég iga-
zi irója ő, szinte az egyetlen, aki nem prekapitalista nézőpontból szemléli környezetét, mert 
világ- és társadalombírálata jellegzetesen polgári. Ezért eszményi kapitalizmus-mode 11 je a mun-
ka és nem a pénz kapitalizmusa. Nemcsak a negatívumait látta, még akkor sem, amikor már 
tudta és megérezte, hogy a világ körülötte a diszharmónia korszakába érkezett - válasza az utó-
piával és lírával megteremtett harmónia. Ez a harmónia törékeny és átmeneti, tulajdonképpen 
menekülés magaalkotta boldogságszigetekre. De még itt is csak perceket ad hőseinek, a boldog-
ságot nem is tudja folyamatként ábrázolni, mert nem hagyhatja figyelmen kivíil a polgár tudat-
hasadását, a polgári lelkiség kényszerű kettősségét, mint pl. az Aranyember Timár Mihályában. 

Jókai az ember tudatalatti énjével is szembenézett - elsőnek! - emberen aluli énnek nevezve 
a számunkra Freud által ismerős mélységeket. És itt már nyomon követhető a Jókai-regények iz -
galmasan modern problematikája: a hazugságmotivumok, lelki házasságtörések, az aberráció tár-
sadalmi jelenséggé válása, a szép és rut, az egészséges és patologikus kettőssége, a szere lem-
nek nemcsak lelki és fiziológiai, hanem társadalmi vonatkozásai. 

A századvégre jellemző irodalmi vonások: a regényforma átalakulása, az epikával, a művészi 
etikával folytatott küzdelmek, ellentmondások, korváltozások kihatottak Jókai művészetére. Mind-
végig követte a regényfejlődés változásait, változatait, válogatva a kínálkozó variánsok között. 
Esszéregényt irt Benyovszky Móricról , analitikus regényt A tengerszemű hölgyről, kalandregénye 
az Egv hírhedett kalandor, A Tégy jót pedig az élesszemü pszichológiai felismerések regénye. 
Nyilvánvaló Krúdy val való hasonlósága is, a kettejük közötti irói párhuzam. Pályája utolsó 30 
évében a regény műfajának két változatát sikerült polarizálnia: a költői és az un. objektiv re-
gényformát. Ez utóbbinál szembetűnő törekvése valószinüvé tenni ami való és hogy ez a való 
igaz is legyen. Nagy Miklós hozzászólása cáfolni igyekszik ezt a letisztulási folyamatot: az ő vé-
leménye szerint tarka konglomerátumot kell látnunk az utolsó évtizedek Jókai-regényeiben, ame-
lyekben a klisészerü megoldásokkal való manipulációk is fellelhetőek. Bori Imre megint más vé-
leménynek adott hangot, megkérdőjelezve, hogy beszélhetünk-e egyáltalán Jókainál öregkori hanyat-
lásról? Jókai utolsó korszakának megnyugtató értékelése tehát még napjainkban is nyitva hagyott, 
vitákat csiholó kérdés. Abban mindenki egyetértett, hogy revízió alá kell venni az 1875 utáni 
Jókairól alkotott képet, a polgári irodalomtörténetirás ide vonatkozó egykori megállapításait. 

III. Az előadások harmadik csoportjába azokat az egy sajátos témára koncentrálódó műelem-
zéseket sorolnám, amelyek - a Jókai életműnek mint egységes egésznek más-más arculatu ré -
szeit kiragadva - mindkét előző szempont szolgálatába beleillenek. így B á n y a i J á n o s Az 
aranyember regény szerkezetét, C z e n n e r M i h á l y a színpadi változat színháztörténeti cseme-
gét jelentő pályafutását, sikersorozatát, L e n g y e l D é n e s Jókai mesemondó művészetét, 
F á b i á n P á l a nyelvezetét, V e r e s s Z o l t á n az iró és a tudományok szoros kapcsolatát f e j -
tette ki a hallgatóságot magával sodró elemzésekben. /Sajnálom, hogy terjedelmi korlátok meg-
akadályoznak ismertetésükben. Mivel azonban az előző témákhoz képest a közkiváncsiság számára 
periférikusabb területeket érintenek, beszámoló helyett felhívom a figyelmet arra a közeljövőben 
megjelenő emlékkiadványra, amely az ülésszak teljes anyagát magában foglal ja./ 

Szakmai képviseletünket M a r ó t M i k l ó s látta el a vándorgyűlésen. Könyvtáros "hadállás-
ból" ostromolta meg az un. "Jókai-jelenséget", olvasásszociológiai vizsgálatokra, kérdőíves f e l -
mérésekre fundálva a Jókai hegemónia alakulásáról nyújtott történeti áttekintését. Utalt egykori 
közkönyvtárak, ajánlójegyzékek irók és példányok szerinti százalékos összetételére, felvázolta, 
hogyan alakult Jókai népszerűségi görbéje iró-olvasó emberek körében a századelőtől napjainkig. 
Gyalui Farkas vizsgálódása 1902-ben 40 %-ot, Kőhalmi Béláé 1918-ban 56,3 %-ot, egy 1937-es 
felmérés 23 %-ot, az Uj írás ankétja 1973-ban 6 %-ot számol a megkérdezettek között, akik ked-
ves írójuknak vallották Jókait. Nemzeti irodalmi Ízlésünk jellegzetessége, hogy száz évig egyed-
uralkodó volt a népszerűségi listán és öt nemzedék követte egymást, akiknél Jókai szinte azonos 
volt a regényíró fogalmával. Viszont egyre több annak a jele, hogy a sokak által kárhoztatott 



hegemónia letlinőben van. Minden esetlegessége, pontatlansága és a sok sznobkodó diákválasz e l -
lenére sokat mondó az a közeli fe lmérés, amely középiskolai tanulók emlékezetes könyvélményei-
nek sorában Jókait a 8. helyen találta. Ezek a jelzések nem vészjelek, hanem a természetes i z -
lésváltozások tlinetei, olvasásszociológiai mérések eredményei, amelyek prognózist is jelentenek 
a jövőre nézve. A mi aggodalmunk csak egy lehet: kik előzik meg, kik foglalják el Jókai olyan 
sokáig és olyan fölényesen birtokolt első helyét? 

Nemrégiben olvastam olyan literátori törekvésekről, amelyek a magyar irodalom történelmi 
teljességének állandó tudatosítását, értékeinek minél szélesebb körti egybegyűjtését tűzik ki sürgős 
feladatul a kritika, az irodalomtörténetirás számára a jövőben. Jókai ilyen tudatosításra váró 
nemzeti érték. 

"Nagy iró volt - mondotta T o l n a i G á b o r az ülésszakot nyitó szép bevezetőjében - nemze-
ti irodalmunk egyik legnagyobbika. Legyünk büszkék arra, hogy hatása kiterjedt és kiterjed ma 
is, csaknem az egész világra; hogy az - oly sokszor kételkedő - emberben is ébren tartja az 
emberségben, a jóságban, a szeretetben, az emberi haladásba vetett, gyermekien tiszta hitet." 

ZEMÁNÉ LENGYEL VERA 

KIADVÁNYAINK 



A finnugor népek irodalmának bibliográfiája. 
(Összeáll. Jávori Jenő.) Bp. 1975, Fővárosi 
Szabó Ervin Könyvtár. 630 1. 

Hiánytpótló, régóta várt munka elkészítésé-
re vállalkozott Jávori Jenő A finnugor népek 
irodalmának bibliográfiája cimli kiadvány ösz-
szeállitásával. Egy-egy finnugor nép magyarul 
is publikált irodalmáról jelentek meg ugyan 
korábban is áttekintések, a teljességre azon-
ban - legalábbis Jávori Jenő munkájával össze-
mérhetően - egyik sem tarthat igényt. 

A bibliográfia hatalmas anyagot tár fe l . A 
gyűjteményeket, antológiákat, az önállóan meg-
jelent alkotásokat, a folyóiratokat szinte hiány-

talanul számbaveszi, de még a legjelentősebb 
napilapok finnugor vonatkozású írásait is f e l -
dolgozza. Megtalálható a nem Magyarországon 
megjelent, de hazánkban is forgalomba került 
könyvek és folyóiratok anyaga is. Ez már ön-
magában bravúros teljesítmény, különösen ha 
tudjuk, hogy a szerzőnek csak néhány hónap 
állt rendelkezésére erre a munkára. 

A bibliográfia a fimiországi irodalom mel-
lett a Szovjetunióban élő finnugor népek, a 
balti finnek és a lappok irodalmának Magyar-
országon megjelent alkotásait és a róluk szó-
ló ismerteléseket is feldolgozza. Tartalmazza 

az egyes finnugor népek népköltészetéből és 
irodalmából magyar nyelvre lefordított müvek 
adatait, első jelentkezésüktől 1974. december 
31-ig bezárólag, továbbá e népek irodalmáról, 
a müvek szerzőiről megjelent tanulmányok és 
cikkek bibliográfiai adatait. 

A bibliográfia öt nagy részre bontott. Az 
egyes csoportokon belül külön fejezetet kapott 
a népköltés (a gyűjtemények és az egyes al-
kotások, a tanulmányok és a cikkek), és külön 
fejezetben van a szépirodalom, ahol önállóan 
vannak tárgyalva a gyűjtemények, az önálló 
müvek, a tanulmányok és a cikkek. Mindkét 
fejezetben a müvek a megjelenés időrendjében 
találhatók. A szerzőkről szóló irodalom a 
szerző müveinek és a müveket követő ismerteté-
sek, kritikák után kapott helyet. 

Az öt fejezet a következő: 
1. Az általános rész tartalmazza az összefog-

laló munkákat, tanulmányokat, a népkölté-
si és szépirodalmi gyűjteményeket. 

2. A balti finn népek irodalma. Itt a finnek, 
észtek, karjalaiak, inkerek, vepszék, vó-
tok, livek irodalma található. 

3. A lappok irodalma. 
4. A fiatal irásbeliségü népek a Szovjetunióban. 

(A volgai finnugorok, a permiek és az obi-
ugorok irodalma.) Ez a fejezet különösen 
értékes, hiszen ez a jelentékeny irodalom 
csak 1955-ig volt regisztrálva. 

5. A szamojédek irodalma. 
A munkát névmutató és a feldolgozott gyűjtemé-
nyek, antológiák teljes cimleirása zár ja . 

A bibliográfia a Magyarországon 1975 
szeptemberében megtartott IV. Nemzetközi 
Finnugor Kongresszusra készült el , igy a 
szerzőt és a kiadót is rendkívüli mértékben 
szorongatta az idő. Ezzel magyarázhatók - a 
munka egészéhez képest elenyésző - hibák, 
pontatlanságok, gépíró hibák. Az adatok egy 
része hiányos, és a szerzők születési és ha-
lálozási évei - amelyek a különböző antológi-
ákban közölt életrajzokban is pontatlanok és 
egymásnak ellentmondók - többször tévesek. 
Sajnos az idő sürgetése nem engedte az auten-
tikusnak tekinthető legújabb kiadású finn lexi-
kon adatait szerepeltetni. (Uusi tietosanakirja 
1 - 24. köt. Helsinki. 1960 - 1966.) Szintén 
az időhiány nem engedte azokat az utalókat e l -
készíteni, melyek az időrend miatt szétvált, 
de azonos müveket a használó számára könnyen 
fellelhetővé tették volna. Címmutató pedig a ter-
jedelmet növelte volna jelentősen. 



A bibliográfiát minden bizonnyal haszonnal 
forgatják majd a nyelvészek, néprajzosok, az 
irodalomkutatók, a társadalomtudományok más 
területein tevékenykedők és nem utolsósorban 
a könyvtárosok és az olvasók, a finnugor i ro-
dalom kérdései iránt növekvő érdeklődést tanú-
sító közönség. Véleményem szerint éppen a 
széles olvasótábor részére érdemes lenne a 
bibliográfia rövidített változatát elkészíteni. 
Ebből kimaradhatna jónéhány analitikus feltárás, 

A magyar szociológiai irodalom bibliográfiája 
2. kötete 

Csaknem másfélszáz folyóirat, közöttük je-
lentős számmal külföldiek, husz évfolyamának 
közel 1500 kötete magyar szociológiai irodal-
mának címanyagából ad válogatást ez a vaskos 
kötet. Az 1900-1919-es időszak forrásaihoz 
nyújt eligazítást, mint a négy éve megjelent 
1. kötet. A két kiadvány méreteinek aránya 
teszi érthetővé a jelentős időtávot, a közel 
4 esztendős várakozást. Amig az 1. kötethez 
mindössze 3 folyóirat 45 évfolyamát, addig 
a mostanihoz 142 folyóirat másfélezer kötetét 
vették kézbe az anyaggyüjtők és a szerkesztők. 

A négy esztendeje bejelentett nagy vállal-
kozás tehát most jelentős lépéssel közelitett 
a teljesítéshez. A cél a t e l j e s modern ma-
gyar szociológiai irodalom feltárása volt 
1900-tól, az első nagy virágzás indulási évé-
től napjainkig. 

Ami a legújabb irodalmat illeti, itt 1972 
óta céltudatosan folyik a feltárás a Szocioló-
giai Osztály által indított "Szociológiai Infor-
máció" c. negyedéves kiadványban A múlttól 
a jelenig ivelő hid két távolabbi pillére is 
áll már a század első két évtizedének csak-
nem valamennyi folyóiratára kiterjesztett gyűj-
tés eredményeként a fentebbi két kötettel. 
Ezek megjelenése biztat azzal, hogy az 1919-
1971-es időszak hiányzó segédeszközei is idő-
vel, talán most induló ötéves tervünk végéig 
(1980) elkészülnek. 

A már megjelent két kötet azonban remél-
hetőleg addig is jól szolgálja a kutatókat - , 
nemcsak a szociológusokat, hanem a histori-
kusokat. politika, irodalom, munkásmozgalom, 
filozófia stb. történészeket is. Erre következ-
tethetünk a régebben kiadott első kötet igen me-
leg szakmai fogadtatásából is. 

Kétségtelen, hogy ez a 2. kötet többet nyújt 
az előzőnél, ezt adatbősége is jelzi: kereken 
4000 tétel, amelyben ennél jóval több (azonos 
témára vonatkozó) lelőhely van felsorolva. A 
vállalkozás nagyságát érzékelteti, hogy maga a 
névmutató is mintegy félszűz oldalt tölt be. 

és a több kiadást megért müvek közül csak a 
legkönnyebben hozzáférhetőt tartalmazná. Ugyan-
így a müveket ismertető irások közül is csak a 
legfontosabbakat, a könnyen elérhetőket hozná. 

A bibliográfia - amelyet a Nemzetközi Finn-
ugor Kongresszus külföldi és hazai résztvevői 
kézbekaptak - ízléses, szép kötésben (a boritó 
Varga Hajdú István érdeme) jelent meg és jo-
gos sikert aratott. 

PESTI ERNŐ 

A szerkesztők igen helyesen értékesítették 
az 1. kötetről megjelent szakmai méltatások 
(Szociológia, Irodalomtörténet c. folyóiratok 
1972-es évfolyam stb.) segitő szándékú krit i -
kai észrevételeit, igy pl. ugyancsak részletes, 
gazdag tárgymutatót készítettek az első kötet 
sommás szakmutatója helyett. 

Ki kell emelni a technikai kiállítás tökéle-
tesedését: az 1. kötet papirkötése a könyv vas-
kossága miatt csakhamar törnkrement, a mos-
tani erős, tartós kötést kapott. Ugyanakkor nem 
hallgathatjuk el, hogy a belső cimlap tükre nem 
sikerült: a betűk balra vannak elcsúszva, ez 
némi ürömöt kever a szép és gondos kötés mi-
atti örömünkbe. 

Egészében véve mégis mind tartalmát, 
mind kiállítását tekintve dicsérőleg szólhatunk 
erről a fáradságos munkával készült hézagpót-
ló összeállításról is . 

- i - c 
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központi könyvtár 
Szeptember 12-én Bulsiewicz Krystina, a 

lengyel követség munkatársa a szociológiai 
osztályon tanulmányozta az 1945 utáni magyar 
társadalom struktúrájának változásait. 

Szeptember 19-én a bécsi városi könyvtár 
igazgatója: Franz Patzer és fe lesége, valamint 
Walter Obermaier, Josef Vass és Ernst Hi l l -
mar, a könyvtár munkatársai kíséretében tett 
látogatást könyvtárunkban. 

Szeptember 21-27 között Weimarban, a Ze-
nei Könyvtárak Nemzetközi Szövetségének NDK 
nemzeti csoportja továbbképző tanfolyamot s ze r -
vezett zenei könyvtárosoknak. A tanfolyamon 
meghívott előadóként részt vettek szovjet, 
csehszlovák, lengyel, bolgár és magyar könyv-
tárosok is. Az AIBM magyar nemzeti csoport-
ját G. Forral Magdolna, a Zeneművészeti Fő-
iskola könyvtárának tudományos munkatársa és 
S zalai Ágnes, a FSZEK Zenei Könyvtárának 
vezetője képviselte. G. Forral Magdolna, a 
magyar zenei könyvtárosok továbbképző tanfo-
lyamairól tartott beszámolót, Szálai Ágnes 
előadásának cime: " A gyűjtőkör kialakítása, 
fej lesztése és a feltárás rendszere a közmű-
velődési zenei könyvtárakban" volt. 

Október 10-én Dr. Stephan Wilsdorf, a l ip-
csei Karl Marx egyetem munkatársa tanulmá-
nyozta a szociológiai osztály dokumentációs 
munkáját. 

Október 16-án Natalja Gruzinszkaja, a Moszk-
vai Könyvpalota bibliográfusa tett látogatást 
könyvtárunkban. 

November 4-én Révész Ferenc igazgató 
részt vett azon a tájékoztatón, amelyet Pjotr 
Gyemicsev szovjet kulturális miniszter, az 
SZKP Politikai Bizottságának póttagja tartott 
a szovjet kultura és közművelődés helyzetéről. 

November 10-én Will i Auerbach, a Román 
Művelődésügyi Minisztérium közművelődési 
könyvtári főinstruktora ismerkedett könyvtárunk-
kal. » 

November 24-én Alexandru Ilj ics román 
kulturattasé bemutatkozó látogatást tett a könyv-
tárban. _ 

November 25-én Barbara Biatkowska varsói 
gyermekkönyvtáros folytatott tapasztalatcserét 
a Hálózati és módszertani osztály gyermekcso-
portjával. 

November 27-én Janina Sajkowska, a lengyel 
ujságirószövetség könyvtárának vezetője látogat-
ta meg a könyvtárat. 

gyermekkönyvtárak 
Több száz gyermek, - elsőstől nyolcadiko-

sig - látogatott el szeptembertől a hálózat 
gyermekkönyvtáraiba és részlegeibe, hogy meg-
ismerje a könyvtárak szolgáltatásait, rendjét. 
A könyvtárosok ötletességét dicséri az a sok-
féle játékos forma, amellyel rövid egy óra 
alatt érdekessé tettek bemutatókat, s amelyek 
nyomán sok gyerek iratkozott be a könyvtárak-
ba. 

A napközis gyerekek egyre szivesebben 
vesznek részt a számukra szervezett foglalko-
zásokon, akkor is , ha még az olvasás igazi 
örömét nem érzik, - esetleg "technikailag" ÍB 
hadilábon állnak azzal , - rácsodálkoznak a me-
sék világára, útravalót szereznek a későbbi 
öntevékeny olvasásukhoz. Néhány példa /kicsik-
nek/: Arany László: A kiskakas gyémánt f é l -
krajcárja cimü mese dramatizálása / l - es gyer-
mekkönyvtár/, Felfedezem Budapestet - játé-
kos környezetismereti foglalkozás a 20-as gyer -
mekkönyvtárban, Mit tudnak a könyvek az ősz-
ről ? /23-as könyvtár/, Mese, játék és zene-
órát tartottak több alkalommal a 35-ös könyv-
tárban. Anyanyelvi játékot játszottak a 39-es 
könyvtárban harmadik osztályosokkal. A gye-
rekek játékos kedvét, logikai készségét szó-
és mondatalkotásokkal, tréfás ritmusvizsgála-
tokkal aktivizálták. Felsősöknek főleg könyv-
tárbemutatót, könyv-könyvtárhasználati foglal-
kozást szerveztek, /pl. l - e s gyermekkönyvtár, 
13-as, 16-os, 19-es, 23/l-es, 24-es, 27-es, 
34-es könyvtárak/. 

Bár a könyvállomány lehetővé tenné minden-
fajta iskolai óra szemléltetését, a beérkezett 
foglalkozás-jelentések szerint a könyvtárakban 
elsősorban irodalom, és kicsiknek környezet-
ismereti órákat tartanak. Ezek viszont változa-
tosak, a 10-es gyermekkönyvtárban évek óta 
tartják egy-egy témakör összefoglaló óráját, 
megfelelő könyvanyag, magnó felhasználásával. 

Mikszáth Kálmán; A gavallérok cimü köny-
vét vitatták meg a 35-ös könyvtárban, József 
Attiláról beszélgettek Fábri Péter irányításá-
val a 38-as gyermekkönyvtárban. Egy vár tör-
ténete cimmel hatodik osztályosoknak tartottak 
magyar órát a 23/1-es könyvtárban, melynek 
során a katalógus, az ismeretterjesztő iroda-
lom és a jegyzetelés fontosságára hivták fel a 
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f igyelmet. Ugyanott környezetismereti órát ve-
zetett le Molnár Magda főiskolai hallgató, s a 
gyermekek manuális munkát is végeztek: őszi 
erdőt állítottak össze falevélből, saját rajzból, 
A foglalkozásra kiállítást készítettek: Ósz az 
irodalomban és a képzőművészetben cimmel. 
Szovjet költők, irók müveiben ábrázolt gyer-
mekhősökről beszélgettek a 25/1-es könyvtár 
olvasói. Összefoglaló órákat tartott még az 
l - e s , 20-as gyermekkönyvtár, és 'a 19-es 
könyvtár gyermekrészlege. 

A Magyar Úttörők Szövetsége az 1975/76-
os évre Őrizzük a lángot elnevezéssel indított 
országos mozgalmat. A mozgalom feladata, 
hogy a kisdobosok és az úttörők kutassák fel 
az előző nemzedék életét, ismerjék meg mun-
kájukat, hagyományaikat, dalaikat, játékaikat, 
az úttörőszövetség történetét. A könyvtárak jó 
műhelyei e munkának, őrsök, rajok több he-
lyen a könyvtáros irányításával böngésztek a 
Pajtás újságban, kerestek a kézikönyvekben, 
/pl. l - e s , 26-os gyermekkönyvtárak, 23-as, 
a 7/3-as, .'i4-es, 35-ös könyvtárban/. 

Gyakran látogatnak el szakkörök a könyv-
tárakba. a vezető tanár és a könyvtárosok 
segítségével ismerkednek a témájukba vágó 
szakkönyvekkel, /pl. l - e s . 26-os gyermek-
könyvtár, 19-es, 25/1-es, 27-es, 34-es, 
35-ös, 36-os, 37/1-es, 39-es könyvtárak/. 
Két könyvtárban /23/1-es, 36/3-as/ az Ötlet-
vásárra készültek fe l . 

A Móra Kiadó rejtvénypályázata adott ujabb 
ötletet a kicsikkel való foglalkozáshoz. A ké-
pes rejtvény-idézeteket könyvtári rejtvényekké 
alakították, s ezek alapján keresték meg az 
egyes könyveket /pl. 23-as könyvtárban/. 

Firon András volt vendége az l - e s gyer-
mekkönyvtárnak. Témája: Hogyan olvassunk 
újságot? Nagyon érdekesen, "gyermekszeri l-
en" taglalta az aktuális külpolitikai esemé-
nyeket. 

Változatlan érdeklődéssel látogatják a leg-
kisebbek a meseórákat. Néhány példa a bő 
választékból: Vidám mesedélután a 3-as gyer -
mekkönyvtárban; Benedek Elek meséi a 20-as 
gyermekkönyvtárban; "Rege a csodaszarvas-
ról" - beszélgetés énekes és irodalmi illuszt-
rációkkal a honfoglalás koráról - a 38-as 
gyermekkönyvtárban; Csali-mese, találós kér-
dések, rimfelelgetők a 19-es könyvtárban; 
Lázár Ervin: Dömdödöm cimü meséje alapján 
versíró verseny, zenehallgatás a 37-es könyv-
tárion, stb. 

Iró-olvasó találkozón látták vendégül Kán-
tor Zsuzsa irónőt és ötven felsőtagozatos gye-
reket a X V m . kerület egyik iskolájában a 
31-es könyvtár szervezésében. 

Hogyan közlekedjünk? cimmel a i n . kerü-
leti Rendőrkapitányság egyik munkatársa tar-
tott előadást a 21-es könyvtárban. 

Újjászerveződtek szeptemberben a gyermek-
könyvtári könyvbarát körök a 6-os, 17-es, 
20-as gyermekkönyvtárban és a 37-es könyv-
tár gyermekrészlegében. A csoportok általá-
ban kéthetenként találkoznak. Izelitő a 17-es 
Serdülők klubjának programjából: Kirándulás 
Visegrádra, Görög politikai műsor - sok ze-
nével - görög egyetemistákkal, Művészettör-
téneti előadás, melyet Láczai Szabó Tibor 
egyetemista tartott, stb. 

felnőttkönyvtárak 
A 4-es könyvtár három rendezvényen látta 

vendégül olvasóit az elmúlt hónapban: október 
9-én Mikó Zoltán beszélgetett velük a kalan-
dos regényekről; október 16-án Balázs Árpád 
zeneszerző tartott előadást a mai magyar ze-
néről, október 30-án pedig Vargha Balázs 
nyelvi játékokkal ismertette meg a résztvevő-
ket. A három rendezvényt összesen 120-an 
látogatták. 

A 6/1-es könyvtár szeptember 25-én fe l -
szabadulási vetélkedőt rendezett két szakkö-
zépiskola tanulói számára A verseny témája 
harminc év irodalma volt, a kérdéseket husz 
könyv alapján állította össze Lipcsey Ákosné. 

Ugyanitt október 2-án iró-olvasó találkozó 
volt Sánta Ferenccel, amelyen 110 érdeklődő 
jelent meg. 

Lipcsey Ákosné két alkalommal ismertette 
meg a H . T . G . szakmunkástanulóival a társas 
élet szabályait. 

Október 28-án Dr. Villányi Piroska főor-
vos a "Nők az élet delén" cimmel tartott ge-
rontológiai előadást a 21-es könyvtárban. A 
témából a könyvtár kiállítást és könyvjegyzé-
ket állított össze. 

A 26-os könyvtárban októberben komplex 
szakkör kezdte meg működését. A szakkör 
célja az, hogy felkeltse a szakmunkástanulók-
ban a művelődés iránti igényt, s elősegítse 
szabadidejük kulturált felhasználását. A prog-
ramban a művészetek, a természettudomány 
és társadalomtudományok területéről adnak 
általános képet. A foglalkozások kéthetenként 
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lesznek. Az első összejövetelen megbeszélték 
a programot, összeismerkedtek és gyors f e l -
mérést készítettek a gyerekek olvasmányairól. 
Az összejövetel játékkal zárult. A második 
foglalkozáson november 4-én a szakkör tagjai 
közelebbről megismerkedtek a kézikönyvek és 
a katalógus használatával. 

A Hazafias Népfront, a Csili könyvtára és 
a 27-es számú kerületi könyvtár közös ren-
dezvénye volt az az iró-olvasó találkozó, ame-
lyet Molnár Gézával a "Külvárosi barangolás" 
cimü szociográfia Írójával rendeztek. 

" A jövő közlekedési rendszere, különös 
tekintettel fővárosunk közlekedésének fejlődé-
sére" címmel Dr. Czére Béla, a Közlekedé-
si Muzeum főigazgatója tartott előadást a 
28-as könyvtárban. 

Október 26-án Doviczin János a Hazafias 
Népfront XX. kerületi Bizottságának titkára 
nyitotta meg a "Soroksár újratelepítésének 
250. évfordulója" alkalmából rendezett hely-
történeti kiállítást a 35-ös számú könyvtárban. 
A pesterzsébeti és soroksári muzeum anyagá-
ból összeállított kiállítást a kerületről szóló 
könyvekkel és Soroksáron élt, illetve élő irók, 
költőit müveivel bővitették a könyvtár munka-
társai. A kiállítás megnyitásán megjelentek 
a kerület vezetői, valamint a Magyarországi 
Németek Demokratikus Szövetségének küldöt-
tei is . 

A könyvtár fonotékájában folytatódott Mol-
nár Tamásnak - a Magyar Rádió munkatársá-
nak - rendezvénysorozata. A hónap témái: 
Zenei Világnap - Október 1. /Zenés est, 
Saint- Saëns, Szerenád est./ 

A 37-es könyvtár politikai vitaköre vallás-
történeti. valláskritikai sorozatának első ösz-
szejövetelét szeptember 30-án tartotta " A ter-
mészeti vallásoktól az istenig" cimmel. A kö-
vetkező foglalkozások témája: október 21-én 
"Az ókori Kelet vallásai" és november 4-én 
"Mohamed, Buddha, mai Kelet". 

A Kossuth Lajos Közgazdasági Szakközép-
iskola II. osztályos tanulói rendhagyó iroda-
lom óra keretében a felvilágosodásról hallgat-
tak előadást a 38-as könyvtárban. 

Az elmúlt három hónapban több könyvtár 
tartott könyvtárbemutatót, bibliográfia- és ka-
talógushasználati ismertetést: 

- a 8-as könyvtárat szeptember 22-én és 
25-én a Martos Flóra Gimnázium hetedik 
osztályos tanulói 

- a 18-as könyvtárat szeptember 9-én az Eg-
ressy Gábor Finommechanikai és Műszer-
ipari Szakközépiskola negyedik osztályosai 

- a 26-os könyvtárat három alkalommal a 
Szász Ferenc Iparcikk Kereskedelmi Szak-
munkásképző Iskola diákjai, két alkalommal 
pedig a Fáy András szakközépiskolából a 
Dolgozók Esti Iskolájának harmadikos tanu-
lói 

- a 34-es könyvtárat október 7-én a Petőfi 
Sándor Szakközépiskola esti tagozatának máso-
dikosai 
- a 46-os könyvtárat három alkalommal mate-

matika-fizika és orosz-történelem szakos 
főiskolai hallgatók 

- a 38-as könyvtárat a Kossuth Lajos Közgaz-
dasági Szakközépiskola első osztályosai 

látogatták meg. A foglalkozások alkalmával 
összesen négyszázan ismerkedtek meg könyv-
tárainkkal. 

BEFEJEZŐDÖTT 

"A VOLGÁTÓL az ELBÁIG 

olvasó- és rejtvénypályázat" 

A hazánk felszabadulásának 30. évfordulója 
tiszteletére hirdetett pályázat dijkiosztó ünnep-
ségére a szovjet kultura napjai alkalmából ke-
rült sor a Fővárosi Művelődési Házban, - no-
vember 5-én - színvonalas irodalmi műsor ke-
retében. 

A pályázat 10 könyvéből 10 hónap alatt a 
Magyar Nemzet, Magyar Ifjúság és a Néphad-
sereg hasábjain megjelenő rejtvényekre össze-
sen 35.420 megfejtés érkezett, továbbá 209 ol-
vasó készített pályamunkát. 

A pályázatok és a megfejtések az ország 
minden részéből érkeztek a Hazafias Népfront 
Budapesti Bizottságára. Készítőik és megfe j -
tőik a legkülönbözőbb olvasói rétegek köréből 
kerültek ki, köztük volt 37 szocialista brigád 
is. 

A jutalmak Kristó Nagy István értékelő 
szavai után kerültek kiosztásra. 

Az első dijat - 5000 Ft értékű társasutazást -
Batári Ilona, a 27.sz. Fővárosi Szabó Ervin 
könyvtár olvasója, a másodikat - 4000 Ft-os 
könyvutalványt - i f j . Ulrich Sándorné budapes-
ti olvasó, a harmadikat - 3000 Ft-os könyv-
utalványt - Bajor Jenő szintén fővárosi olvasó 
nyerte. A meghirdetett 18 dij nyertesei között 
több vidéki olvasó, illetve szocialista brigád is 
volt. E dijakon felül még 15 művészi album, 
illetve müvészlemez került kiosztásra, ezeket 
a Szovjet Kultura és Tudomány Háza ajándékoz-
ta a pályázóknak. 



II. dijat nyert: Tompek Lászlóné: Erdei esz -
tendő c . forgatókönyve 

/800 Ft személyi jutalom, és 2000 Ft 
értékű csekk a 20.sz. gyermekkönyv-
tár részére ./ 
Az alsótagozatosok részére készült f o r -
gatókönyvek közül kiemelkedik ez a pá-
lyamunka. Témájában az I—II. osztályo-
sok környezetismereti anyagához kap-
csolódik. Az évszakok bemutatása öt-
letes, illusztrációs anyaga nagyon jól 
válogatott. 

III. di j megosztva került kiosztásra: Bori E r -
zsébet; Mi fán terem? és 
Varga Sarolta: Látogatás a 
könyvtárban c . forgatókönyve 
kapta. 

/300-300 Ft személyi jutalom és 500 Ft 
a 24.sz. könyvtár r észére ./ 

A Hálózati és Módszertani Osztály által f e l -
nőtt és gyermekkönyvtárakban dolgozó munka-
társak részére meghirdetett pályázatra össze-
sen 28 könyv- és könyvtárhasználati forgató-
könyv érkezett be október l - i g . 
/20 a gyermekkönyvtárakból és 8 a felnőttek-
nek kölcsönző könyvtárakból/. 
Pályamunkát készítettek (a gyermekkönyvtárakból): 
Baán Magdolna /35.8z./, Bori Erzsébet /repü-
lős/, Benczik Vilmosné /23/l .sz./, Király É-
va /36/3.SZ./, Kovács Mariann /7.sz .gyer-
mekkönyvtár/, Rieth Józeefné /37.sz./, Sza-
bó Ildikó /34.SZ./, Tátrai Zsuzsanna /45.sz./, 
Tompek Lászlóné /20.sz. gyermekkönyvtár/, 
Varga Sarolta /24.sz./, 

A gyermekkönyvtárakból beérkezett anya-
gokat zsűrizte; Hargitai Nándorné /elnök/ 
HMO, Dr Friedrich Lajosné /38.sz. gyermek-
könyvtár vezetője/, Szatmári Imréné /9.sz. 
gyermekkönyvtár vezetője/, Pataki Ferencné 
/5.SZ. gyermekkönyvtárvezetője/, Sándor 
Ottóné HMO. 
I. dijat nyert: Szabó Ildikó: Barangolás a Dunán-

túlon c. forgatókönyve 
/1000 Ft személyi jutalom, és 3000 Ft 
értékű csekk a 34.sz. könyvtár részé-
r e . / 
A földrajzi , történelmi, néprajzi, i ro-
dalmi vonatkozású kérdésekből össze-
állított könyvtárhasználati vetélkedő 
rendkivül tartalmas, sokrétű. Messze-
menően épit a könyvtári segédeszközök 
használatára, a kézikönyvek bemutatá-
sát érdekesen alkalmazza. 

A mi fán terem c. forgatókönyv az anya-
nyelvi nevelést segiti. Készítője nagyon 
sok játékos anyagot gyűjtött össze. A 
zsűri elsősorban az uj ötletet értékelte 
és a mindenre kiterjedő alapos munkát. 
A látogatás a könyvtárban c . forgató-
könyv érdeme, hogy minden korcsoport 
számára kidolgozta a könyvtárbemutatás 
módját. Sok uj ötletet ad, nagyon jő az 
illusztrációs anyaga. 

A zsűri különdíját Rieth Józsefné; Kiegészítő 
olvasmányok cimmel össze-
állított címlistája nyerte. 

/800 Ft személyi jutalom./ 

Az anyaggyűjtés nagyon alapos munka 
volt. Alsótagozatosoknak a környezetis-
mereti, valamint olvasás órához nyújt 
irodalomjegyzéket. Felsőtagozatosoknak 
osztályonként és minden tantárgyhoz vi-
szonylag gazdag szép- és ismeretter jesz-
tő irodalmat ad. A könyvtárosok, peda-
gógusok, gyerekek egyaránt jól használ-
hatják. A zsűri némi változtatással sok-
szorositásral javasolta. 

A felnőtt könyvtárakból beérkezett pályaművek: 
Atkáry Győzőné /35.sz./, Biró Ferenc, Ja-

kubecz Hona, Kovács Gabriella /12.sz./, Csép 
Attiláné /7.SZ./, Ferenczi Erzsébet /19.sz./, 
Imre Julia, Kukla Johanna /22.sz./, Kelemen 
Éva, Pobori Ágnes /39.sz./, Lukácsné Plenk 
Anna-Sáfár Katalin /14.sz./, Vágó Róna /6.sz ./ . 

Az anyagot zsűrizte: Király Lászlóné /elnök/, 
Bánhegyi Gyuláné HMO, Maruszki József /48. 
sz . könyvtár vezetője/, Tér i Tiborné /26.sz. 
könyvtár ifjúsági felelőse/, Tóth Sándorné HMO. 



I. dijat nyert: Csép Attiláné: Hogyan tanítom a 
kézikönyvtár használatát? c. 
anyaga. 

/1000 Ft személyi jutalom és 3000 Ft 
értékll csekk a 7.ez. könyvtárnak./ 
A szakmunkástanulók részére összeállí -
tott anyag módszertanilag és pedagógia-
ilag egyformán kiváló. Aktuális problé-
mához keres és talál egyfajta megoldást. 
Nagy értéke, hogy a már kipróbált gya-
korlaton alapul, igy a könyvtárosok szá -
mára több, a foglalkozások során felvető-
dött kérdésben 1b eligazítást ad. 

H. dijat nyert; Vágó Ilona; Tájékozódás a sajtó 
birodalmában c. anyaga. 

/800 Ft személyi jutalom és 2000 Ft 
értékű csekk a 6 .ez . könyvtár részére ./ 
A rendkívüli alapossággal kidolgozott té-
ma, szép illusztrációival szakdolgozat-
nak is beillik. Fontos, és a könyvtári 
foglalkozások sorában elhanyagolt témát 
dolgoz fel. A forgatóköpyv összeállítás 
minden követelményének eleget tesz. 

Hl. dijat nyert: Biró Ferenc-Jakubecz Ilona-
Kovács Gabriella: Reneszánsz 
a művészetben c. anyaga. 

A komplex módon összeállított forgató-
könyv, amely elsődlegesen a művelődé-
si kör tagok önálló kutatómunkájának 
irányítására épül, jól tükrözi a kor han-
gulatát, Messzemenően épit a szemlél-
tető eszközök - diaképek, hangzóanya-
gok - használatára. 

A zsűri különdíját Atkáry Győzőné: Olvasóterem, 
tessék belépni c. társasjáté-
ka nyerte. 

A nagy ötletességgel szerkesztett játék 
összeállításáért és kivitelezéséért egya-
ránt méltó volt a jutalomra. 
/800 Ft személyi jutalom/ 

A zsűri a kisebb javítások elvégzése után a f o r -
gatókönyveket kiadásra javasolta. 



TÁJÉKOZTATÁS TOVÁBB TANULNI KIVÁNÓ DOLGOZÓINKNAK 

Az információs csoportértekezleteken fiatal munkatársaink több kérdést tettek fe l , érdeklődtek 

az iskolarendszerű oktatásban való részvétel lehetőségeiről, tanulmányi szabadságról, a tanulmá-

nyi szerződés lényegéről, stb. A KH hasábjain már többször foglalkoztunk a kérdéssel. Az érdek-

lődés, az uj munkatársak tájékoztatása, a lehetőségek ismertetése szükségessé teszik az ismételt 

választ a feltett kérdésekre. 

D o l g o z ó i n k k ö z ü l k i k s z á m i t h a t n a k b e i s k o l á z á s r a ? 

1./ azok a munkatársak, akik középfokú könyvtárosi végzettséggel rendelkeznek és munkájuk, 

emberi magatartásuk, a közösségi életben kifejtett aktiv tevékenységük alapján szerepel-

nek a káderfejlesztési tervben, mert valamilyen területen, az elkövetkező években vezető-

ként számítunk tevékenységükre /pl. könyvtárvezetők, vezetőhelyettesek, gyermekrészleg 

vezetők, csoportvezetők, klubvezetők, stb./ 

2./ azok a fiatal munkatársak, akik érettségi után könyvtárunk dolgozói lettek, megszerették 

ezt a munkát, a könyvtárosi pályát hivatásuknak tekintik és az adott munkahelyen a vezető 

véleménye is egyezik továbbtanulási óhajukkal, továbbá a vezető véleménye szerint az i l le-

tőből kiváló tájékoztató könyvtáros lehet, ha kellő szakképesítéssel rendelkezik. 

3 ./ Felsőfokú vagy középfokú szakmai képesítéssel rendelkező munkatársaink, vezető beosztás-

ban lévők, vagy a perspektivikus tervben vezetőkként számontartották, felsőfokú politikai 

képzésre számithatnak a Marxista-Leninista Esti Egyetemen. 

M i l y e n I s k o l a t í p u s b a t ö r t é n h e t m u n k a h e l y ü n k r ő l b e i s k o l á z á s ? 

ELTE könyvtár-magyar szak 6 év 

ELTE könyvtár-történelem szak 6 év 

Egri Ho Si Minh Tanárképző Főiskola Tárogató uti kihelyezett tagozat könyvtár-pedagógia 4 év 

Marxista-Leninista Esti Egyetem 

Jelenleg a 2 1/2 éves könyvtárosképző szaktanfolyam megszűnt és Budapesten esti vagy leve-

lező tagozaton más párosítás nem indult. 

Más szakra, vagy a könyvtár lehetőségeitől, célkitűzéseitől függetlenül beiskolázásra nincs le -

hetőség. 

Iskoláztatási terv készül. Az adott munkahely vezetőinek fel kell mérnie a munkaerőviszonyokat. 

Csak abban az esetben javasolhatja a fiatalt beiskolázásra, ha felvétel esetén a továbbtanuló dol-

gozóval járó terheket vállalni tudja, továbbtanulók helyett helyetteseket b i z t o s í t a n i n e m 

tudunk ! 

Meg kell érteniök tehetséges, fiatal munkatársainknak, ha egy munkahelyről egyszerre többen ta-

nulnak, várniuk kell, amig valaki végez. Semmiképen ne tekintsék ezt a munkahelyi vezető gán-
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csoskodásának.Szükségünk van jól felkészült szakemberekre, ezért mindig lesz mód arra, hogy 

fiataljaink közül azokat, akik elhivatottságot éreznek pályánk iránt beiskolázzuk. Tudomásul kell 

azonban venni, hogy kész szakemberekre is szükségünk van, szolgálatunknak nem tudunk eleget 

tenni pusztán belső szakember utánpótlás megteremtéséből. 

M e n n y i t a n u l m á n y i s z a b a d s á g j á r a t o v á b b t a n u l ó d o l g o z ó n a k ? 

A 23/1974/IX.4./ MU.M. számú rendelet foglalkozik a továbbtanuló dolgozóknak járó kedvez-

ményekkel. 

Megjelent a Művelődésügyi Közlöny 1974. X. 3. számában /XVIII. évf. 19. s z ./ 

E rendelet rögzítette a különböző iskolatípusoknak megfelelően a tanulmányi szabadság, a mun-

kaidő kedvezmény, az állam vizsgaszabadság mértékét. 

Többször elhangzik fiatalok részéről az a kérés, hogy nem tartanak igényt semmiféle szabad-

ságra, csak irjuk alá jelentkezési lapjukat, ezzel engedélyezzük továbbtanulási szándékukat. 

Mindenkinek tudomásul kel) vennie, hogy amit rendelet ir elő, az nem lehet alku tárgya, az 

a dolgozó jogos követelése. Éppen ezért a munkahelynek - ismerve személyzeti gondjainkat -

alapos meggondolással. szigorú tervszerűséggel kell megtennie javaslatait, fel kell mérni te-

herbíró képességünket és óhaj szerint nem Írhatjuk alá a jelentkezési kérelmeket. 

N a p p a l i f a g o a i r a ' j e l e n t k e z ő k k a p n a k - e m u n k a h e l y i j a v a s l a t o t ? 

A könyviármiknál eltöltölt munkaidőről, végzett munkáról munkahelyi igazolást adunk, nappali 

tagozatra jelenikezés esetén. 

M i é r t , v o l t s ü k s é g a t a n u l m á n y i s z e r z ő d é s k ö t é s r e és m i t t a r t a l m a z a 

s z e r z ö d é s ' 

Intézményünk és iskolarendszerű oktatásban résztvevő munkatársaink, kölcsönös érdekeik e lő-

mozdítása érdekében, kihasználva azt a lehetőséget, amelyet az Mt 21 §-a, az Mt. v. 15 §-a 

és a 75 19IÎ7 Mii. M. sz. rendelet 4-7 §-a kinál, az 1972/73-as tanévtől kezdve tanulmányi 

szerződést kötnek. A jól felkészült szakember utánpótlás biztosítása, a munkahelyünkhöz kötő-

dós tette szükségessé a szerződéskötést, de egyben azt is eredményezte, hogy, amig azelőtt 

évente 2-2 dolgozó próbálkozhatott a felvétellel, az elmúlt évben 20-an jelentkeztek felvételre 

az ELTE-n és 15-en a Tárogató uti iskolán. 

A tanulmányi szerződést minden évben megkötjük azokkal, akik felvételt nyernek valmelyik is-

kolatípusba. de valamennyi munkahelyi vezető kötelessége, hogy előzőleg tájékoztassa továbbta-

nulásra felvételiző munkatársait a tanulmányi szerződéskötés követelményeiről. Ezért a helyi 

vezetőknek küldünk l - l mintapéldányt a tanulmányi szerződésből. Kérjük, hogy őrizzék meg és 

az érdekelt kollégáiknak időben adják meg a megfelelő tájékoztatást. 

Az 1974/75-ös tanévben 110 dolgozónk tanult munka mellett, 1975/76-ban a 491 főfoglalkozású 

dolgozó közül 124-en tanulnak. Tisztelet és megbecsülés mindazoknak, akik lelkesedéssel min-

dent elkövetnek, hogy jólképzett szakemberekké váljanak, de minden megbecsülést megérdemel-

nek azok a vezetők és munkahelyi kollektívák, akik vállalják, hogy a megnövekedett feladatok-

nak eleget tesznek a továbbtanuló munkatársaik helyett is. - - - -
J CSERNÂK BELANE 



A TOVÁBBKÉPZÉS HÍREI 

Szeptember 17-én 20-20 jelentkező rész-
vételével a TIT szervezésében kezdő angol-
és német nyelvtanfolyamot indítottunk. A tan-
folyamon részt vesznek a Budapest-gyűjtemény, 
a Hálózati és Módszertani osztály és a kerü-
leti könyvtárhálózat munkatársai. 

Szeptember 27-én Devecseri Lászlóné a 
Budapest-gyűjtemény uj szerzeményeit ismer-
tette. 

Október 1-én a Szociológiai és Dokumentá-
ciós osztály munkatársa, dr. Varsányi Erika 
a legfontosabb szociológiai segédkönyvekről 
és dr. Remete László az osztály kiadványai-
nak kihasználtságáról adott tájékoztatást. 

Október 4-én a kerületi könyvtárosok egy 
csoportjának /22/ Szalai Ágnes, a zenei könyv-
tár vezetője, a könyvtár állományáról és szol-
gáltatásairól tartott ismertetőt. 

Október 8-án Révész Ferenc, a könyvtár 
igazgatója időszerű politikai kérdésekről tar-
tott előadást a központi és kerületi raktárke-
zelőknek. 

Október 8-án dr. Ituzsicska Mária a Buda-
pest-gyűjtemény munkatársa, Fényes Elek 
életét és munkásságát ismertette. 

Október 8-án Szederkényi Olga az Olvasó-
szolgálat meghívására a könyvtár raktári 
számrendszeréről tartott tájékoztatást. 

Október 8-án csoportos könyvtárvezetői 
értekezlet keretében Weisz Li l i az időmérleg 
kérdéseit vitatta mega résztvevőkkel. 

Október 22-én a "Közös művelődési előa-
dássorozat" keretében Hermann István a köz-
művelődés egységéről tartott előadást. 

Október 23-án "A mai svéd gyermekiroda-
lom" cimmel Tótpataki István, a Móra Kiadó 
szerkesztője tartott előadást a gyermekkönyv-
tárosoknak. 

November 11-én Tompek Lászlóné, a 20-as 
gyermekkönyvtár vezetője a Könyvbarát Kör 
tagjai és a gyermekkönyvtárosok egy csoport-
ja részére a katalógus használatról bemutató 
foglalkozást vezetett. 

November 19-én " A könyv- és irodalomis-
mereti előadássorozat" keretében Benyhe Já-
nos irodalomtörténész Latin-Amerika irodal-
máról tartott előadást. 

November 20-án Rigó Béla, a Móra Kiadó 
szerkesztőségének vezetője a szovjet gyermek-
irodalomról beszélt a gyermekkönyvtárosoknak. 

A könyvtártechnikusok részére november 
26-27-én szervezett alapfokú vizsga eredmé-
nyei: 

1. kiváló eredménnyel végzett 8 munkatársunk 
2. jó eredménnyel végzett 14 munkatársunk 
3. megfelelt 10 munkatársunk 

Az információs értekezletekről 
Az 1975. augusztus 14-én tartott Igazgató-

sági Tanács ülésének határozatairól, illetőleg 
aktuális kérdésekről a hálózatunkban 11 cso-
portban tartottak beszámolót a Tanács tagjai. 
Az információs értekezleteket augusztus végén, 
szeptember elején tartották, igy a felmerült 
kérdések egy részére a szeptember hatodikai 
évadnyitó könyvtárvezetői értekezlet már vá-
laszt adhatott. 

A sok éves tapasztalat alapján az informá-
ciós értekezletek legfőbb értéke, hogy az Igaz-
gatóság nemcsak tájékoztathat, hanem tájéko-
zódhat is a dolgozók problémáiról. Ezek közül 
ragadunk ki néhányat. 

Több kerületben felvetődött a kérdés, hogy 
a Tárogató utra beiskolázott 16 kolléga közül 
miért vettek fel ilyen keveset. Erre a kérdés-
re az évadnyitó értekezleten Csernák elvtárs-
nő válaszolt. Kiegészítésként még el kell mon-
dani, hogy a fellebbezés alapján két munkatár-
sunkat átirányították a szombathelyi főiskolára 
és ott fel is vették őket. 

A tanulmányi szerződés szövege 1972-ben 
megjelent a Könyvtári Híradóban. Mivel azóta 
bizonyos módosulások történtek, az igazgató-
ság sokszorosittatja és eljuttatja a könyvtárak-
ba a szerződés szövegét. 

A régebben megjelent ajánló bibliográfiákat 
és a Mozgó Könyvtár katalógusát igényelni l e -
het. Többen javasolták, hogy a már kifogyott 
bibliográfiákat ismét adjuk ki. Ezeket a javas-
latokat a tervkészítéskor figyelembe veszi a 
bibliográfiai osztály. 

A XVI. kerületi könyvtárakban felvetődött, 
hogy a személyzeti ellátottságon segítene a jó 
munkaszervezési tapasztalatok terjesztése. Ezt 
a célt szolgálta többek között az október végén 
végzett időmérleg készítése 8 könyvtárban, a -
melynek tapasztalatait a munkában részt vett 
kollegák a közeljövőben publikálják is. 

Jelezték a könyvtárosok, hogy a nagykönyv-
tárak gyűjtőköri tervezetét, az uj kezelési és 
ügyviteli szabályzatot már várják. Midkettőt, 
remélhetően rövidesen eljuttathatjuk a könyvtá-



rakba. 
Sok könyvtár helyzetét neheziti a helyszűke. 

Problémát jelent, hogy a selejtezhető iratokat 
nincs hová begyűjteni, hogy az olyan könyveket, 
melyeket a könyvtár nem akar duplumositani, 
de raktározni sem tud, nincs hol tárolni. Saj-
nos ezen a közeljövőben segiteni nem tudunk. 

A Kollektorral kapcsolatos problémákat to-
vábbítottuk. 

Egy cikk keretében lehetetlen, hogy minden 
felvetődött kérdésre válaszoljunk. Egyrészűkre 
már az események is választ adtak, pl. az 
alapfokú tanfolyam már be is fejeződött. Más-
részüket az illetékes osztályokra továbbítottuk, 
hogy gyors intézkedéssel reagálhassanak. 

WEISZ SÁNDORNÉ 

IGAZGATÓSÁGI ÜLÉSEK 

Az igazgatóság augusztus 27-i ülésén meg-
tárgyalta Csernák Béláné személyzeti vezető-
nek a szeptember 6-án tartandó évadnyitó ér -
tekezletre készített előadását a személyzeti 
munkáról. 
. . . határozatot hozott, hogy az előadás anya-
gában szereplő rendeleteket és statisztikai táb-
lázatokat, valamint az iskoláztatási és káder-
fejlesztési terv készítéséhez készült mintalapot 
Írásiján kapják meg a vezetcfc. 

. . . tárgyalt és döntött személyzeti kérdések-
ről . 

Szeptember 9-én határozatot hozott, hogy a 
felhasználható béralapot - elemzés után - bér-
korrekcióra negyedévenként osztja szét. 
. . . határozatot hozott, hogy a gazdasági főosz-
tály munkaügyi csoportja az 1975. dec. 31-i 
állapotnak megfelelően egységenként kimutatást 
készítsen a - számszaki - létszámhelyzetről. 
. . . döntött arról , hogy a 48-as könyvtár a 
15-ös gyermekkönyvtárral együtt vegyes könyv-
tár legyen. 

Papp Györgyné tájékoztatta az igazgatóságot 
a szerződéses munkavállalásból eredő jutalma-
zási és fejlesztési alapról. 
. . . megtárgyalta a Központi Könyvraktár tart-
hatatlan műszaki állapotával kapcsolatos teen-
dőket. 
. . . megtárgyalta a TMK műhellyel kapcsolatos 
problémákat. 
. . . döntött személyi kérdésekről. 

Szeptember 23-án Papp Györgyné gazdasági 
igazgató tájékoztatást adott arról , hogy a Fő-
városi Tanács pénzügyi főosztálya üzemelteté-
si tervünket egységekre bontva kéri , továbbá 
költségvetési kiegészítést kell adni az uj léte-
sítmények üzemeltetéséről. 
. . . döntött a november 7-i jutalmazási javas-
latok elkészítésének ütemtervéről. 
. . . Horváth Györgyné SZB titkár tájékoztatott 
a dolgozóink lakáshelyzetének javításával kap-
c" 'atos tárgyalásokról. 

. . . megtárgyalta a Katona József utcai helyi-
ség őrzésének, takarításának stb. problémáit 
. . . döntött további hűtőszekrények vásárlásá-
ról, amelyeket a Baross utca 18-i épület, a 
16-os, 21-es könyvtár, a 2-es és 5-ös gyer-
mekkönyvtár kap. 
. . . döntött személyi kérdésekről 

Október 1-én Papp Györgyné gazdasági igaz-
gató ismertette azokat a problémákat, amelyek 
az uj létesítmények, valamint a kapott helyisé-
gek könyvtári célokra való alkalmassá tételé-
vel kapcsolatban jelentkeznek. E feladatok e l -
végzésére fej lesztési csoport létrehozását java-
solta. 

Az igazgatóság határozatot hozott, hogy az 
uj szervezet megtervezésével külső szakembert 
kell megbízni, a kialakított javaslat majd újra 
vita tárgyát képezheti 
. . . döntött arról , hogy a munkaügyi csoport 
egységekre és rész- és főfoglalkozású dolgo-
zókra bontott létszámnyilvánlartást készítsen . 
. . . megtárgyalta a bárkorrekciós javaslatokat 
. . . döntött személyi kérdésekről 

Október 7-én megvitatta és kiegészítések 
után elfogadta Remete László, a szociológiai 
és dokumentációs osztály vezetőjének az osztály 
gyűjtőkörét és funkcióját ismertető anyagát. 
. . . Révész Ferenc igazgató ismertette a mun-
katársak hivatalos külföldi kapcsolataira vonat-
kozó tudnivalókat, valamint a sajtóval kapcso-
latos magatartás kérdéseit. Felhivta a f igyel-
met az államtitkok megőrzésére vonatkozó ren-
deletekre. 
. . . döntött arró l , hogy a szerződéses munkák-
ból származó jutalommaradványt a TV bibliog-
ráfiák készítői ezévi munkájának jutalmazására, 
a több gyermekes, valamint gyermekeiket egye-
dül nevelő édesanyáknak osztják szét. 

Október 15-én megtárgyalta a november 7- i 
jutalmazási javaslatokat. 
. . . döntött személyi kérdésekről. 



November 11-én igazgatósági tanácsülés 
megvitatta a könyvtár 1976, évi kiadványtervét. 

November 18-án az igazgatóság osztályve-
zetők bevonásával, a központi könyvtár leltá-
rozásávál kapcsolatos ütemtervet vitatta meg. 

November 25-én az 1976. évi költségvetés-

ről tárgyalt, valamint megvitatta a jutalmazá-
si rendszerünk módosítására készített javaslat-
tervezetet. 

November 2-án a HMO előterjesztésében 
megtárgyalta az újonnan létesülő nagy könyv-
tárak gyűjtőköri szabályzat tervezetét. 
. . . az 1976 évi karbantartási tervet. 

PÁRTHÍREK 
A szeptemberi taggyűlésen megvitattuk a 

pártoktatás tapasztalatait, az 1976-1980-as é-
vek és az 1975/76-os év pártoktatási tervét. 

A pártvezetőség megjutalmazta Agics Kata-
lint, Drégely Istvánnét, Papp Györgynét, Ré-
vész Ferencet, Samu Gizellát, Szőke Tibornét, 
Weisz Sándornét a párt- és tömegszervezeti 
oktatásban kifejtett munkájukért. 

Ezúttal kapta meg Klein Judit párttagsági 
könyvét. A taggyűlés elfogadta Varga Józsefné 
tagfelvételi kérelmét, s jóváhagyta a pártveze-
tőség hatásköri listáját. 

November 4-én Réti Ervin, az Esti Hirlap 
rovatvezetője nemzetközi kérdésekről adott tá-
jékoztatást, s «ílaszolt a pártnap résztvevői-
nek kérdéseire. 

November 29-én taggyűlésen hallgatta meg 
a párttagság a KB határozatát és közleményét. 
A vitát segítette, hogy Révész Ferenc elvtárs 
a KB tagjaként adhatott választ a kérdésekre. 

E taggyűlés vitatta meg és fogadta el Lo-

vasné Dudás Franciska tagfelvételi kérelmét. 
Bende Magdolna elvtársnő megemlékezett a 

KMP megalakulásának 57. évfordulójáról. 
A pártoktatás keretében a Hazafiság és 

nemzetköziség c . tanfolyam első konferenciája 
dec. 4-én volt, vezetője Maruszky József. 
A pártvezetőség megvitatta a Bibliográfiai osz-
tály szakmai és politikai munkájáról szóló be-
számolót, amelyet Pataki Ferenc elvtárs, az 
osztály vezetője tartott. Részt vett a pártveze-
tőség ülésén Szőke Tiborné elvtárs igazgatóhe-
lyettes is. 

Vezetőségi ülésen számolt be Pobory Ágnes 
KISZ titkár a KISZ vezetőség, i l l . az alapszer-
vezet munkájáról. 

A politikai vitakörök szeptemberi összejöve-
teleiről más helyen részletesebben beszámoltunk. 
A vitakörök második foglalkozására, amelynek 
témája: A külső és belső gazdasági feltételek 
hatása a pénz vásárlóképességére c . téma volt, 
december elején került sor . 

A POLITIKAI VITAKÖRÖKRŐL 

Az idei évadban pártszervezetünk négy poli-
tikai vitakör szervezését határozta e l . A vita-
körökön Király Lászlóné, Papp Györgyné, Hont 
Péterné és Ruzsicska Mária vezetésével az in-
formációs hálózat tagjai vesznek részt. Felada-
tuk egy-egy, az informátorok által jelzett, köz-
érdeklődés körébe tartozó téma megvitatása, 
amelyhez felhasználják az MSZMP KB Agitáci-
ós és Propaganda Osztálya e célra megjelen-
tetett anyagát. A vitakörben e mellett lehetőség 
van arra is, hogy a beküldött jelentésekről 
egyenként szóljanak, s közösen alakítsanak ki 
a későbbi viták során felhasználható érvek--" 
egy-egy konkrét kérdés kapcsán. 

A vitakör első megbeszélése szeptember utol-
só keddjén volt. A négy csoportban összesen 
ötven informátor körében elevenítették fel a ve-
zetők Jakab Sándor, a Központi Bizottság Párt-
ós Tömegszervezetek Osztálya vezetőjével készí-
tett interjú főbb gondolatait a kádermunka fe j lesz-

tésének szükségességéről. E téma kapcsán a 
vita részvevői kifejtették véleményüket a káde-
rekkel való foglalkozásról. Javasolták pl. hogy 
a vezetőket folyamatosan vonják be egy-egy 

hetes politikai továbbképzésbe. Szóvá tették, 
hogy a munkafegyelem szilárdítása érdekében 
egységesen kellene minden vezetőnek megszab-
ni a követelményeket, mert különben a követ-
kezetes vezető beosztottjaitól hallgathatja a 
"bezzeget" . Az első vitakörök tapasztalatai 
alapján ezentúl előre értesitjük az informáto-
rokat a kijelölt témáról, hogy felkészültebben 
érvelhessenek. Emellett arra törekszünk, hogy 
több idő jusson a beérkezett jelentések értéke-
lésére, az érvelő beszélgetés módszereinek 
terjesztésére. A vi ta körvezetők közös felké-
szüléséhez a pártvezetőség támaszkodik a SZB 
és a KISZ vezetőség agitációt szervező tagja-
inak tapasztalataira, ötleteire is. 



SZAKSZERVEZETI ÉLETÜNK 

A szakszervezeti tisztségviselők újraválasz-
tása után négy szakaszból álló bizalmi tanfolya-
mot tartottunk. 

Az első összejövetelről a KH előző számá-
ban már beszámoltunk. 

Másodszor a szakszervezeti tanácsülésen -
szeptember 24-én - a tanács tagjaival együtt 
hallgatták meg a bizalmiak a nőfelelős beszá-
molóját a nők helyzetéről készített elemző fe l-
méréséről . Ekkor került sor a Szakszervezeti 
Bizottság által már előzőleg elkészített javas-
lat megvitatására. A javaslatot - amely a vá-
lasztások előtti csoportértekezleteken felmerült 
problémákat tartalmazta - megvitatás után az 
ülés elfogadta és a Fővárosi Tanácshoz, vala-
mint a Közalkalmazottak Szakszervezete Köz-
ponti Bizottságához javasolta fe l ter jesztésre. 

Harmadik alkalommal október 29-én jöttek 
össze a bizalmiak , amikor Forgács Tiborné 
munkamozgalmi, Ifuszti Jánosné egészségügyi 
és Csomor Tibor munkavédelmi felelős számolt 
be reszortmunkájáról és ezzel kapcsolatban is-
mertette a bizalmiak feladatait. 

A negyedik - egyben záró ülésen - novem-
ber 12-én Szabóné Riehl ich Ilona kuli ur-, Tóth 
Sándorné ifjúsági, és Kertész Pál bérfclelősök 
ismertették munkaterületüket és adtak számot 
a végzett munkáról. 

\ vélemények alapján hasznosnak ítélhető 
a tanfolyam. Jó volna, ha a bizalmiak a tapasz-
taltak alapján ötletekkel segítenék az SZB-t, 
hogy milyen előadásokkal lehetne - egy későb-
bi alkalommal - még hasznosabbá tenni számuk-
ra ezeket az előadásokat, hogy munkájukkal ha-
tékonyabban tudjanak a szakmai és társadalmi 
munkában mind a vezetés, mind pedig a dolgo-
zók segítségére lenni. 

Az SZB október 9-i ülésén az üdülési fe le-
lős - Máthé Imréné beszámolóját tárgyalta 
meg. A lezárt időszakban tapasztaltak alapján 
az SEB a Közalkalmazottak Budapesti Bizottsá-

gához fordul, hogy újra állapítsa meg a FSZEK 
kontingensét. 

Sok helyről érkezett reklamáció az üdülési 
körlevél hiánya miatt. Sajnos nem áll módunk-
ban teljesíteni ezt a jogos kívánságot, mert a 
beutalókat három részletben kapta meg az üdü-
lési felelős és nagyrészt beugró beutalók ál l-
tak csak rendelkezésére. Ezért az SZB ugy ha-
tározott, hogy 1976. január 1. után minden bi-
zalmi kap egy ivet ahol megjelöl i , hogy ki mi -
kor szeretne menni üdülni és hová, hogy ezzel 
is megkönnyítsük a gyors döntést. 

Az SZB köszönetét fejezte ki Máthé Imréné-
nek igen nehéz reszortmunkájáért és jegyző-
könyvi dicséretben részesítette. 

Örvendetes bejelentés hangzott el a fenti 
ülésen: két szocialista brigád alakult könyvtá-
runkban, a feldolgozó osztályon és a kötésze-
ten. Reméljük, hogy ennek a példának még 
lesznek követői. 

November 1-én tartottuk könyvtári dolgozó-
ink gyermekei számára az immár hagyományos-
sá vált névadó ünnepséget. A kilenc újszülöt-
tet bensőséges keretek között anyakönyvezték 
és ajándékozták meg. Az SZB köszönetét f e j e -
zi ki elsősorban Szabóné Richlich Ilonának 
áldozatos munkájáért, de minden közreműködő-
nek aki segített széppé tenni ezt a kedves házi-
ünnepséget. 

Az SZB november 13- i ülésén Márffy Ist-
ván sportéletünkről tartott beszámolóját hall-
gatta és vitatta meg. Ezen az ülésen számolt 
be Galuska Gyula a tagdijak befizetésének állá-
sáról. Sajnos még mindig elég sok a lemara-
dás. Jó lenne, ha a bizalmiak figyelemmel ki-
sérnék a gyermekgondozási segélyen lévők , 
valamint a hozzájuk tartozó nyugdijasok bélyeg-
vásárlását. 

Ebben az évben is megszervezzük a nyugdi-
jasok találkozóját a Katona József utcai klubunk-
ban. 

1975. november 3-án Benyovszky Katalin, 
Bóta Gvuláné, Csernák Béláné, Dorozsmai 
Béláné, Dr Hiripi Lajosné, Ignácz Veronika, 
Király Éva, Láng Endre, Pádár Éva, Pobori 
Ágnes, Reguli Ernő, Rieth Józsefné, Siklósi 
Ágnes, Szabó Józsefné és Vass Zsuzsanna té-
rítésmentes véradáson jelentek meg. Közülük 
tizenhármán bizonyultak alkalmasnak véradás-
ra . 

Emberségükért tiszteletünket fejezzük ki. 



GAZDASÁGI BESZÁMOLÓ) 1975. JANUÁR 1 - SZEPTEMBER 30-IG 

1975. jan. 1-én nyitó forgóalapunk 24.106.77 Ft 
1975. szept. 30-án a forgóalapunk 26.769.27 Ft 

Az 1975. jan. 1-tó'l szept. 30-ig tagdíj bevétel; 53.058 Ft 
Az 1975. jan. 1-én induló forgóalap 24.106.77 

Összes bevétel: 77.164.77 
Felhasználás; 50.395.50 

Forgóalap IX. 30. 26.769.27 Ft 

1973. I- IX. 
felhasználás 

1975. éves 
terv 

SzUlési segély 5.900 10.000 
Temetési segély 900 3.000 
Szociális segély 24.800 14.000 
Egyéb szoc. segély 1.359.70 6.000 
Könyvtár /könyvvásárlás/ - 200 
Szakszervezeti ismeretterjesztő 
folyóiratok, brosúrák 107.50 300 
Kulturális /KISZ/ támogatás 1.000 1.000 
Sport támogatás - 1.000 
Egyél kulturális felhasználás 9.484.50 15.200 
Szervezési, ügyviteli költségek 
és értékcikk felhasználás 5.946.80 10.000 
Választási költségek 897 -

Tagkönyvcsere - 2.000 

Összesen: 50.395.50 72.700 Ft 

1975. szept. 30.- i forgóalap egyenleg az alábbi bontásban: 

Készpénz: 2.351.77 
OTP csekkszámlán 14.666.50 
Tagdijbélyeg maradv. 2.947 
Beutalójegyre előleg 5.304 
Beugró jegyre köles. 1.500 

Összesen: 26.769.27 Ft 

Az 1976. évi tagdíjfizetés besorolási jegyzéke elkészült. Itt kívánom megjegyezni, hogy aki 
hat hónapig nem fizet tagdijat, elvesziti jogfolytonosságát. Hat hónapon tul csak a Közalkalma-
zottak Szakszervezetének Budapesti Bizottsága engedélyezheti a tagság megmaradását. 

Ezúton kérem a bizalmiak különös figyelmét a Gyesen lévőkre és a nyugdijasokra, mivel legtöb1 

esetben itt van szükség szociális segélyre, amelyhez feltétlenül szükséges a pontos tagdíjfizetés 
igazolása. 



Sajnos volt rá példa, hogy az elmaradás miatt nem tudtunk segélyt adni. 
A besorolási jegyzőkönyv alapján megállapítottuk, hogy 716 szakszervezeti tagunk van, ebből 

164 nyugdijas, 44 Gyesen lévő és 506 állományi fő. Egy szakszervezeti tagra eső átlagtagdij 
24.90 Ft . /1975:23.G2/ 

Az 1976. éves tervezett bevételünk 80.594 Ft /1975-ben 72.700/. 
Itt szeretném megköszönni az SZB és aktívák segítségét amit a gazdasági munkámhoz nyújtot-

tak, és kérem jövőben is segítségüket a jó munka érdekében. 

K I T Ü N T E T É S : 

Munka Vörös Zászló Érdemrend kitüntetést kapott Benjámin László a Bibliográfiai Osztály 
tudományos főmunkatársa, 60. születésnapja alkalmából. 

Nyugállományba vonulásuk alkalmából Szocialista Kulturáért kitüntetésben részesültek: Csanádi 
Károlyné a Központi Könyvraktár vezetője, Szalay Tibor a Könyvkötészet helyettes vezetője. 

Miniszteri Dicséret: Borsos Gyuláné könyvtáros 32.sz. könyvtár. 
ESZEK Kiváló Dolgozója kitüntetésben részesültek november 7-e alkalmából: Bakó Jánosné a 

8-as könyvtár vezetője, Gáliczky Éva a Bibliográfiai Osztály tudományos munkatársa, Joszt Ele-
mérné a 10-es gyermekkönyvtár raktárkezelője, Talpasné Vincze Gabriella a 43-as könyvtár ve-
zetöje, Vigh Bajosné a Feldolgozó Osztály vezető helyettese. 

FSZEK Ifjú Kiváló Dolgozója kitüntetést kapta: Szabó Kmese a 44-es gyermekkönyvtár vezetője. 

.J I1TA LM A Z Á S : 

November 7-e alkalmából jutalomban részesült a központ 180 dolgozója /187.200 Ft/ és a há-
lózat 316 munkatársa /272.400 Ft/, jutalomszabadságban részesült 3 kolléga a központban és 2 
a hálózatban. 

Különmunkák elvégzéséért jutalomban részesült 94 munkatársunk /40.800 Ft/. 
35 <. többgyermekes és gyermekét egyedül nevelő anya 1.200-1.200 Ft jutalmat kapott. 
1975. deeeinber 12-én egyszeri rendkívüli jutalomban részesültek munkatársaink közül mind-

azok: - akik 1975. junius 30-tól könyvtárunk dolgozói 
- akik jelenleg is ténylegesen dolgoznak. 

A jutalmazásra fordítható összeg az alapfizetés 25(/:-a, összesen 325.000.- Ft került kiosztásra. 

B É H K G R 1? E K C I (/ 

1975. október 1-től a könyvtáros szakalkalmazottak közül a központban 10 munkatársunk 
/1.200 Ft/, a hálózatban 76 /9.100 Ft/, részfoglalkozású dolgozóink a hálózatban 15-en /1.300 Ft/ 
bérkorrekcióban részesültek. 

K I N E V K Z É S - M E G B Í Z Á S 

1975. augusztus 1-tŐl Véghelyi Gusztávnét a 31-es könyvtár megbízott vezetőjét kinevezte az 
igazgató. 

1975. december 1-től Bálint Lehelnél a 7-es gyermekkönyvtár vezetőjét a 40-os könyvtál 
zetőjévé. Ecsedi Klárát a 46-os könyvtár vezetőjét a 11-es könyvtár vezetőjévé nevezte ki az 
igazgató. 

1975. szeptember 1-től Tóth Kálmánnét a HMO munkatársát a központi könyvraktár vezetésé-
vel, 1975. november 1-től Varga Mártát a 37-es könyvtár vezetésével, 1975. december 1-től 
Mihályi Imrénét a 23-as könyvtár gyermekkönyvtárosát a 7-es gyermekkönyvtár vezetésével bizla 
meg az igazgató. 

Dr SZAB0 SÁNDORNÉ 

SZEMÉLYI HÍREK 



V É G L E G E S Í T É S : 

197 5. november 1-től Bánfalvi Friderika könyvtártechnikus HMO, Bori Erzsébet könyvtártech-
nikust HMO, Gerbner Mihály könyvtárost Olvasószolgálat, Révay Jánosné előadót Műszaki osztály, 
Sántha Tiborné könyvtárost Budapest-gyűjtemény, Szentesi Ferenc szakmunkást Kötészet, Tóth 
Gyuláné könyvtártechnikust HMO, Varga Judit könyvtártechnikust HMO, dr . Varsányi Erika könyv-
tárost a Szociológiai osztályra véglegesitette az igazgató. 

A kerületi könyvtárakban 1975. november 1-től Tamási Julia könyvtártechnikust l - e s könyvtár, 
Nagy Eszter könyvtártechnikust 2-es könyvtár, Kiss Klára könyvtártechnikust 5-ös könyvtár, La-
dányi József könyvtártechnikust 6-os könyvtár, Gáspár Pálné könyvtári raktárost 9-es könyvtár, 
Csokonai Attila könyvtárost 10-es könyvtár, Benyovszky Katalin könyvtártechnikust 11-es könyv-
tár, Barabás Imréné könyvtártechnikust 22-es könyvtár, Bácskai Erzsébet könyvtártechnikust 

Boros Józsefné könyvtári raktárost 39-es könyvtár, Fers Márta könyvtártechnikust 44-es könyv-
tár, dr. Gábor Németh Andorné könyvtárost 22-es könyvtár, Grohmann Mária könyvtártechnikust 
12-es könyvtár, Káli Anikó könyvtártechnikust 28-as könyvtár, Kálmán Mariann könyvtártechnikust 
21-es könyvtár, Keresztesi Anikó könyvtártechnikust 25-ös könyvtár, Kovács Beatrix könyvtártech-
nikust 12-es könyvtár, Kucska Zsuzsanna könyvtártechnikust 8-as gyermekkön. vtár, Mucsi Katalin 
könyvtártechnikust 46-os könyvtár, Nyul József könyvtártechnikust 38-as könyvtár, Pintér Zsuzsan-
na könyvtártechnikust 20-as könyvtár. Pozsonyi Ágnes könyvtártechnikust Feldolgozó Osztály és 
Zsidró Judit könyvtártechnikust 34-es köny vtár, véglegesítette az igazgató. 

Á T H E L Y E Z É S : ' 
Bori Erzsébet könyvtártechnikust a 9-es gyermekkönyvtárból a HMO-ra, György Judit könyvtá-

rost a 34-es könyvtárból az 5-ös könyvtárba, Podina Sebőné könyvtári raktárost a Gondnokságról 
az Olvasószolgálathoz, lakatos Józsefné könyvtárost a 11-es gyermekkönyvtárból a 8-as gyermek-
könyvtárba, Tamási Julia könyvtártechnikust a 6-os könyvtárból az l - e s könyvtárba, Tátrai Lajos-
né könyvtárost a 2-es könyvtárból a 12-es könyvtárba, Kusnyár Lászlóné főkönyvtárost a 6-os 
könyvtárból a 2-es könyvtárba, Anducsik Kornélia kisegítőt a központból a 10-es könyvtárba, Ros-
tás Jenőnét a 15-ös gyermekkönyvtár vezetőjét a Budapest-gyűjteménybe, Bánfi Szilvia könyvtárost 
a 38-as könyvtárból a 37-es könyvtárba, Halasi Edina könyvtártechnikust a 19-es könyvtárból a 
Mozgó könyvtárba, Demeter Gyuláné könyvtártechnikust a 9-es gyermekkönyvtárból a 48-as könyv-
tárba, Lorberer Elvira könyvtártechnikust a 6-os gyermekkönyvtárból a 9-es gyermekkönyvtárba, 
Szabó Józsefnét a 11-es könyvtár vezetőjét áthelyezték a központ Feldolgozó osztályára tudományos 
munkatársnak. 

UJ M U N K A T Á R S A K : 

Csáfordi Jánosné könyvtáros 18-as könyvtár, Illés Gyuláné kisegítő 10-es könyvtár, Dr. Kiss 
Béláné könyvtárvezető 20-as könyvtár. Verőcei Katalin könyvtáros 12-es könyvtár, Bárczi And-
rásné könyvtártechnikus 25-ös könyvtár, Kovács Judit könyvtáros 11-es gyermekkönyvtár, László 
K'Ualin könyvtártechnikus 11-es könyvtár, Duffek Ágnes könyvtártechnikus 2-es könyvtár, Berecz 
Tamásné könyvtártechnikus 24-es könyvtár, Csokonai Attila könyvtáros 10-es könyvtár, Zsilka 
László könyvtártechnikus 44-es könyvtár, Hargittay Józsefné könyvtártechnikus 37-es könyvtár, 
Kigtics József raktáros Budapest-gyűjtemény, Nagy Ferenc könyvtártechnikus 9-es könyvtár, Ko-
váts Beatrix könyvtártechnikus 12-es könyvtár, Vekerdi Józsefné könyvtáros 18-as könyvtár, Nagy 
Eszter könyvtártechnikus 2-es könyvtár, Semmelweisz Ilona könyvtártechnikus 34-es könyvtár, Ja-
kab Klára könyvtártechnikus 6-os könyvtár, Koncz Erzsébet könyvtártechnikus 48-as könyvtár, Ká-
roly Éva könvvtártechnikus 6-os könyvtár, Tamási Julia könyvtártechnikus 6-os könyvtár, Szabó 
Ervin előadó Propaganda Osztály, Gábomé Katona Erzsébet könyvtártechnikus KC, Bácskai Erzsé-
bet könyvtártechnikus 12-es könyvtár, Pentz Anna könyvtártechnikus 2-es könyvtár, Somorjai Fe -
rencné könyvtáros 11-es gyermekkönyvtár, Kovács Margit könyvtártechnikus 21-es könyvtár, Barna 
Gáborné könyvtártechnikus 28-as könyvtár, Vass ZsuzBanna könyvtártechnikus 2-es könyvtár, Cser-
háti Annamária könyvtártechnikus 35-ös könyvtár, Ülés Jánosné kisegítő 8-as gyermekkönyvtár, 
Szitás Ildikó könvvtártechnikus 10-es könyvtár, Rudas Edina könyvtártecbnikus 6-os könyvtár, Dr. 
Szőke Károlvné könyvtáros 36-os könyvtár, Vasvári Béláné könyvtáros Zenei könyvtár, Böröcz 
Györgyié könyvtáros 12-es könyvtár, Spiesz Jánosné köny vtártechnikus 27-es könyvtár, Ősi János 
előadó Propaganda Osztály, Kanyár Istvánné kisegítő Gondnokság, Gardovszky Szilvia könyvtáros 
12-es könyvtár, Farkas László János kisegítő Gondnokság, Petőfi Sándor kisegitő Gondnokság, 



Krecsmáry Lászlóné könyvtáros 38-as könyvtár, Molnár Imre kisegitő Propaganda Osztály, Goldo-
ványi Béla könyvtártechnikus 34-es könyvtár, Káposztás Ágnes könyvtártechnikus Olvasószolgálat, 
Mráz Borbála könyvtáros 6-os könyvtár, Juhász Judit könyvtártechnikus 19-es könyvtár, Porogi 
Gabriella könyvtártechnikus 38-as könyvtár, Röhring Márta könyvtártechnikus 25-ös könyvtár, Bö~ 
röczfy Károly könyvtáros 6-os könyvtár, Tóth Irén könyvtáros 11-es könyvtár, Varga Sándor gép-
kocsivezető Bibliobusz, Nagy János könyvtártechnikus 6-os könyvtár. 

K I L É P É S E K : 

Süle Ervinné könyvtártechnikus 6-os könyvtár, Berezeg László könyvtár technikus 21-es könyv-
tár, Varga Katalin könyvtártechnikus 2-es könyvtár, Váradi Sámuel kisegítő Gondonokság, Horváth 
Magdolna könyvtáros 11-es könyvtár, Kósa Pál könyvtáros 20-as könyvtár, Dróth Ágnes könyvtár-
technikus HMO, Bakonyi István gépkocsivezető Bibliobusz, Zakariás Tamásné könyvtáros HMO, 
Sipos Erzsébet könyvtártechnikus 2-es könyvtár, Czencz Gyuláné könyvtártechnikus 38-as könyvtár, 
Penez Anna Mária könyvtártechnikus 2-es könyvtár, Kovács Judit könyvtáros 11-es gyermekkönyv-
tár, Tóth Attila szakmunkás Gazdasági Főosztály, Bánfi Magdolna könyvtártechnikus 15-ös gyermek-
könyvtár, Zuggó Gyöngyi könyvtártechnikus l - e s könyvtár, Babinszki László könyvtártechnikus 10-es 
könyvtár, Németh Sándor kisegítő Gondnokság. Szentpétery Edit könyvtárteehnikus 34-es könyvtár, 
Petrás Jánosné raktáros 10-es könyvtár. Őri Éva könyvtártechnikus 30-as könyvtár, Kollár Korné-
lia köny vtárteehnikus 6-os könyvtár, Mojtó Katalin könyvtáros 18-as könyvtár, Balázs Mariaima 
köny vtárteehnikus 12-es könyvtár. Streit Gábomé könyvtáros 22-es könyvtár, i f j . Tóth Dezsőné 
könyvtártechnikus 11-es könyvtár. Takács Julianna könyvtáros 6-os könyvtár, Kecskési Valéria 
köny vtárteehnikus 1 l-es könyvtár, Frnszt Árpád könyvtáros 26-os könyvtár, Suba László könyvtár-
technikus 3s-as könyvtár, Andresik Kornélia kisegítő 10-es könyvtár, Danyl Gábor könyvtáros 37-es 
könyvtár. Hell Zsuzsanna könyvtártechnikus 2H-as könyvtár, Wenczel Györgyné köny vtárteehnikus 
13-es könyvtárból. 

S '/, Ü I. E T l:: S : 

Nagy Isivánnénak /Olvasószolgálat/ Iván nevű kisfia. Vitéz Miklós Csabánénak /6-os könyvtár/ 
Viklória nevű kislánya, Bogárdi Mártának /34-es könyvtár/ Fruzsina nevü kislánya született. A 
szülőknek és kisbabáknak jó egészséget kívánunk. 

NY 11 G DÍJ A Z ÁS : 

Grnber llezső és Rieth Györgyné kisegítő Gazdasági Osztály, Joszt Flemérné kisegítő 10-es 
gyermekkönyvtár. Borsos Gyuláné 32-es könyvtár munkatársai és Csanádi Károlyné a Központi 
könyvraktár vezetője nyugdíjba vonul. 

Egészséget és jó pihenést kívánunk mindnyájuknak! 

H A L Á L O Z Á S ; 

A 7-es könyvtár munkatársa. Dr. Nóvák Józsefné könyvtáros 1975. október 23-án elhunyt. 
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EX NIHILO NIHIL 

A "Könyvtári Hiradú" 75. áprilisi számában 
az Ifjúsági mellékletben megjelent egy őszinte 
és lendületes irás: "Nekünk önmagunk ellenzé-
kének is kell lennünk!" cimmel. Kovács György 
-munkatársam és barátom- cikkét időszerű ön-
kritikának érezhetjük. Valóban baj van a közös-
ségi szellemmel! Érezhető az individualizmus 
fertőzése a fiatalság köréten, sajnos sokunk-
ról elmondható az apolitikus, közönyös visel-
kedés a világ dolgai, társadalmi és emberi 
kérdések iránt. Ugyanakkor azt is le kell szö-
geznünk, hogy fiatalságunk más része - merem 
álliiani /és sokkal inkábba tapasztalat,mint az 
optimizmus szól belőlem/: a n a g y o b b i k 
h á n y a d a - gondolkozik és igyekszik az egyén 
és a közösség kapcsolatának egészséges álla-
potát fenntartani. 

Nem hiszem azt, hogy KISZ-tagjaink több-
ségéből hiányozna a demokratizmus, a közösség 
iránti érdeklődés /gondoljunk csak munkásfiatal-
jaink különböző felajánlásaira és azok teljesíté-
sére, a diákság építőtáboraira stb./, de bizony 
igazak és számottevőek a fentebb emiitett prob-
lémák is. 

+ + + 

Véleményem szerint általában nem kellő-
en alapos az ifjúság ideológiai képzettsége. 
Nem az információáradat hiányával van baj, 
hanem annak megfelelő szelektálásával. Nem 
a lelkes fiatal, a "mindenáron mást akaró" a 
kevés. Igazi szocialista közösségi emberek, 
forradalmárok kellenének nagyobb számban. E 
forradalmiasság nélkül, e nagy többlet nélkül 

még a legaktívabb ember sem több - utalva 
Kovács György Írására - Puskin halász öreg-
asszonyánál: még nem válik forradalmárrá. 
Nem árt mindenkor szem előtt tartani Veres 
Péter tanácsát: " . . . a z t mondom, az iró, a 
gondolkodó kövesse önmagát! - ezzel nem azt 
mondom, hogy legyen ellensége a közösségnek. 
Hanem azt, hogy önmagából adja azt, ami va-
lóban benne van, és ne felvett szerepeket játsz-
szon! Ne legyen senki forradalmár, osztályhar-
cos, szent vagy próféta, akinek ez nem lelké-
ből és szívből való Ugye." 

Vizsgáljuk meg egy kicsit saját szerveze-
tünket, fórumunkat, a KISZ-t! Elsősorban poli-
tikai szerv, de szociális érdekképviseleti sze-
repe legalább annyira jelentős. Vajon melyiket 
használjuk ki leginkább, mi, KISZ-tagok? Nem 
válik-e egyre általánosabbá az, hogy "csak kap-
ni akarok, de a közös munkában már nem ve-
szek részt" e lve? 

Nem akarunk egyetlen kritika nélkül bóloga-
tó fejet sem látni! "Amicus Plato, amicus 
Aristoteles, sed magis arnica Veritas." /Bará-
tom Platon, barátom Arisztotelész, de az igaz-
ság még jobb barátom./ Sok fiatal meghajol kr i -
tika nélkül már régen elfogadott - és esetleg 
napjainkban már nem is időtálló - "befolyásos" 
vélemények előtt, s dogmáknak tekinti azokat. 
Pedig - utalva az évezredes igazságra - nem 
elég, hogy valamely véleményt a név tekinté-
lye ajánljon, szükséges, hogy az ne ellenkez-
zék az igazsággal sem. Ha igazság az igazság, 
előbb vagy utóbb fel ismerik. 



Hadd utaljak megint Veres Péterre; "Ha 
nem igazság a vélt igazság, azt is fel ismerik. 
Ezt a következetes és becsületes tévedőt is fe l -
menti a történelem és a nép. Csak a hazugot, 
ámitót, csalót, szerepet játszót nem mentheti 
f e l . " 

Nyilvánvaló, hogy a KISZ létével már előre 
meghatározza a teendőket. Ezeket a tagok sok-
szor tévesen határozzák meg. Sokan egyszerű-
en nem tudnak mit kezdeni ezzel a szövetség-
gel. Fejtörést okoz nekik az, hogy vajon mit 
könyveljenek el KISZ-munkaként. Ha nincs rá-
termett szervező, ellaposodik az egész és köny-
nyü szórakozásiján merül ki a KISZ-élet. 

A KISZ csak akkor kaphat ismét igazán tar-
talmat, akkor lehet pezsgő, mozgalmi élet, ha 

azt ugy szervezzük meg, hogy már előre van 
koncepció, egy olyan cél, ami valóban"KISZ-
szé" teszi ezt a szervezetet. Tehát nyitott 
szemmel járva, az eseményekre rögtön rea-
gálva mindjárt másképp nézne ki a helyzet. 
Ekkor valóban politikai közösségteremtő hatá-
sa lenne. 

Persze igazi forradalmárnak születni kell; 
Guevarák és Dean Readek nem teremnek min-
den bokorban, de igen is lehetséges, hogy min-
den fiatal legalább a legszűkebb munkahelyi kör-
nyezetéljen próbáljon okosan érvelni az olyan 
sokszor felmerülő problémák megoldása érde-
^ rj 

NÁDOR ISTVÁN 

Fiatal irók - költők a magyar irodalomban 

S ZENT MIHÁLYI SZAB<4 PÉTER 

19C3-han a Rádió irodalmi pályázatán -
"így Írunk mi" - az első dijat Szentmihályi 
Szabó Péter nyerte. Ezt követően két verse 
jelent meg a Rádióujságban. 

A költői pályakezdés vagy meteorszerü, 
vagy - és ez a gyakoribb - csigalassan ara-
szolva, szerkesztőségről szerkesztőségre ha-
lad előre. Péter, ugy érzem, a Te esetedben 
ez az utóbbi a jel lemző, annak ellenére, hogv 
igen korán, tizennyolc éves korodban publikál-
tál először. 

- Igen, de ez az egész nemzedékemre érvé-
nyes. Talán Bari Károly az egyetlen kivétel -
ő valóban üstökösként jelentkezett a magyar 
i roda lom lian. 

- Visszatérve az induláshoz: hogyan, mi-
lyen körülmények között íródlak első verseid? 

- Tizennégy esztendős voltam, amikor szü-
leim elváltak, attól az Időtől számilom felnőtt-
ségemet. Kgv kollégiumba kerültem, ahol há-
rom évig szerzetesek tanítottak. Sokat kellett 
ott tanulni, s igen konzervatív tanáraim voltak, 
például öreg magyar tanárom számára Ady 
még elfogadhatatlan modern volt, egy másik 
tanárom a modern történelem minden szörnyű-
ségét az "átkozott szabadkőművesek" praktiká-
inak tudta be . . . 

Sok érdekes és sok anakronisztikus dologgal 
ismerkedtem meg. magányosnak éreztem ma-
gam ezen az évezredes szigeten. Rámtörtek a 
serdülő kor összes kínjai, élettől elzárva, 
szexuális vágyakozások, és az a bűntudat, mely 
a katolicizmus leglemoshatatlanabb bélyege. 
Nem hittem Istenben, de borzasztóan szerettem 

volna, ha hihetek egy Legfelső Lényben, saját 
megváltásomban, a lélek halhatatlanságában . . . 
Apám biztatására ott kezdtem el verseket i r -
ni, hogy kiirjam magamból hitetlenségem, lá-
zadásom. magányosságom, sóvárgásaim. Eze-
ket a verseket fölolvastam osztálytársaimnak, de 
nem is jutott eszembe, hogy megpróbáljam új-
ságukhoz. küldözni őket. 

- Aztán szünetelt egy időre az iráskényszer ? 
- Nem . Rengeteget irtam, később már szen-

vedélyből is. Összeszámoltam: tizenkilenc éves 
koromig hét nyelvből, háromszázhatvan költő-
től háromezer verset fordítottam le . Ezekből 
egyetlenegy sem jelent meg - csapnivaló fordí-
tások voltak - amikor elvittem néhányat Vas 
Istvánnak, jóindulatúan csak hümmögött. De 
ez is igaz, hogy ezen a nagy selejtanyagon 
megtanultam valamicskét irni. No és persze 
a saját verseim! El kell hogy mondjam: po-
csék verseket irtam a dilettantizmus minden 
gőgjével és tudatlanságával felvértezetten. 
Csodálom mindazok türelmét, akiket akkoriban 
verseimmel háborgattam, és volt türelmük fog-
lalkozni velem, sőt, belelátták ezekbe a későb-
bieket. 

- Mi jelentette a fordulatot, és mikor követ-
kezett be ? 

- A fordulatot az egyetem jelentette. Igaz, 
már korábban kovácsinasként eljártam Bene-
dek Marcell műfordítói kollégiumaira. 

- Elkerülhetetlennek érzem a kérdést, 
hogy a gimnázium elvégzése után, háromezer 
versfordítással, több tucat saját költeménnyel 
a hátad mögött miért választottad ezt a kemény, 
férfias mesterséget? 



- Tizenhét esztendős koromban beütött a 
baj. Erről most beszélek először, mert túlsá-
gosan bonyolult, mégis elhallgathatatlan dolog: 
hosszú huzavona után kicsaptak az ország ösz-
szes középiskolájából. Akkor - és ezért jelent 
meg a nevem először nyomtatásban... Pol i t i -
kai ügy volt, amibe ugy kerültem, mint P i lá-
tus a krédóba, de példát akartak statuálni, és 
többek között rám esett a választás. Nagyon 
egyedül maradtam, sokan féltek attól, hogy 
majd rájuk is árnyék vetődik. Kovácsinas let-
tem három gimnáziumi osztállyal mögöttem, 
jeles-kitűnő bizonyítványokkal az ország egyik 
legjobb iskolájából félkészen kikerülve, miután 
irodalomból, Radnóti költészetéről irt dolgoza-
tommal bekerültem az országos tanulmányi 
verseny legjobb nyolc helyezettje közé, ami 
felvételt jelentett volna az egyetemre - ha meg 
lett volna az érettségim.. . 

Albertfalva közelében dolgoztam egy elhanya-
golt kis műhelyben. Esténként, mig ágyba nem 
hulltam az embertelenül nehéz fizikai munka 
után, megint verseket irtam, és tanultam. A 
kovácsságot egy évig bírtam, aztán kitanultam 
a gépkocsivezetést, aztán műszaki fordító, ké-
sőid) adminisztrátor lettem. Eközben befejeztem 
a középiskolát, és mivel érvényes volt az egye-
temi felvételi, magyar-angol szakra mentem, 
és nem bántam meg. Az egyetem életem leg-
szebb öt éve volt. Egyetemi polgár voltam, 
nem volt f izetésem, főnököm, multam, jövőm, 
csupán jelenem és önálló véleményem. Ez a 
lélekállapot pedig nagyon alkalmas az Írásra, 
ugy gondolom... 

- Az ELTE bölcsészkarán ki volt az a ta-
nár. aki magatartásával, tudásával, egész em-
berségével a legnagyobb hatást gyakorolta az 
akkori diákságra? 

- Arról nem tudok nyilatkozni, de rám a 
legnagyobb hatást Király István előadásai tet-
ték. O egyengette verseim útját, ő faragta le 
türelmes beszélgetések során egzisztencialis-
ta-parnasszista-anarehista-metafizikus kinövé-
seimet, s lia ma kommunistának merem ma-
gam nevezni, azért teszem, mert olyan embe-
rek példáját látom, mint Király István. 

- Ezek a formáló esztendők nyilván sok 
nagy ember közeli ismeretségét, barátságát 
hozták e l . Erről szívesen hallanék! Egy pusz-
ta felsorolás is roppant kifejező lenne! 

- Ebben az időben kerestem fel verseim-
mel Fodor Józsefet, akivel életre szóló barát-
ságot 1 ítöttem, fel-felkerestem még Benjámin 
Lászlót, Gereblyés Lászlót, Komlós Aladárt 
és Palotai Erzsit . 

- Sokan sokféleképpen szóltak már arró l , 
milyen emberek a költők, irók - azt elmond-
hatjuk, hogy a költő labilisabb, érzékenyebb 

idegrendszerrel van megáldva, mágnesként 
vonzza a csalódást, a kudarcot, keserűséget. 
Nagy László szavával élve: káromkodásból é -
pit katedrálist. 

- Nem feltétlenül jó emberek az irók a szó-
nak az általánosan értelmezett módján. Sok-
szor igen blinös emberek, akik valósággal f e l -
derítik a bün bugyrait. Baudelaire, Wilde, 
Verlaine juthat eszünkbe, de visszább az idő-
ben is megtaláljuk ezt a költőtipust, hogy csak 
Villont vagy Balassit emlitsem. Van azonban 
egy másik, tiszta és jó költőtipus is, a fedd-
hetetlen emberek: Petőf i , Arany, Keats, Ba-
bits, hogy találomra mondjak néhány nagy köl-
tőt. Nem hiszem, hogy általános érvénnyel 
meg lehetne határozni az irodalmár-művész 
személyiségét, de azt kimondhatjuk: a költők 
rendkívül tudatos és büszke emberek, vagyis 
szerintem éppen abban emelkednek ki más em-
berek közül, hogy e m b e r e k a k a r n a k 
l e n n i . A költők tehát ilyenképpen H I V A -
T Á S O S E M B E R E K . 

- Péter, ha azt mondom: ERO - ki jut hir-
telen eszedbe ? 

- Fekete István. Tizenhat éves voltam, 
amikor megjelent egyik regénye, Kittenberger 
Kálmán életéről. Ismertem Fekete István töb-
bi müvét is, mégis ennek a mai szemmel 
gyengébb regénynek az ürügyén irtam Neki l e -
velet. Válaszolt, s aztán még nagyon sok l e -
velet váltottunk. Azon a nyáron látogattam meg 
először. O volt az első iró, akit személyesen 
is megismerhettem, s ma is, ha kimondom a 
szót: iró, Ő jelenik meg előttem. Fekete Ist-
ván bölcs és tiszta ember volt, egész életé-
ben fiaként biztatott és támogatott. Az ő taná-
csa volt többek között, hogy válasszak tisztes-
séges kenyérkereső mesterséget, s az legyen 
a " fe leségem", az irás pedig a szeretőm.Vagy-
is, ne keverjem össze a kettőt /az irást a 
kenyérkeresettel/, csak az igazat és csak ugy 
ir jam, ahogyan szivem szerint gondolom, 
hogy jó. Félek, ezt a bölcs tanácsot megszeg-
tem néhányszor, de azt állithatom - mindig i -
gyekeztem szem előtt tartani. 

- Az indulás éveinek ez a kis vázlata elég 
ahhoz, hogy megkérdezzem: mi késztetett az 
Írásra ? 

- Kíváncsiságom, tudásvágyam, az erkölcsi 
kérdések iránti fogékonyságom, csalódásaim 
arra késztettek, hogy irjak, de erre vitt ki-
tűnni vágyásom, vagyis hiúságom, ami az em-
beri létezés legnagyobb motorja. Ez vitt egy-
fajta szellemi kalandorságra, gondolkodásbeli 
relativizmusra, és ekleticizmusra is, és ezért 
szoktak többnyire intellektuális költőnek nevez-
ni, ami nem mindig dicséretnek számító c ím-
ke. 



- Ma mindenki az idő szűk keresztmetszeté-
ről panaszkodik, rövidségéről, hiányáról szól. 
Az idő mint determináns tényező milyen szere-
pet játszik miihelygondjaid között, irói munkád-
ban? 

- Az irói munka a legidőigényesebb foglala-
tosságok egyike. Az érlelési idő többet nyom 
szinte a latban, mint a tényleges irás. Azért 
jó, ha az iró nem erőlteti a munkát, és nem 
egy munkára összpontosít, különben könnyen 
szellemi impotenciát szerezhet. Mivel nem is-
merjük agyműködésünket, ugy vagyunk vele, 
mint egy nagy kapacitású, de igen szeszélyes 
számitógéppel. Be kell táplálnunk az adatokat, 
fel kell tennünk a kérdést, de hiába dörömbö-
lünk a válaszért. Ha a program elkészül, az 
agy magától kiadja a kész munkát. PerBze, 
anyagi vagy erkölcsi kényszerűség miatt meg 
kell elégedni kierőszakolt eredményekkel is. 
Ez önmagában nem baj, csak nem szabad be-
csapnunk magunkat, hogy az ilyen félkész ter-
mékeket remekműként kezeljük. Számunkra na-
gyon fontos .társadalmi konzekvenciáiban lényeges 
munkát nem szabad kierőszakolni magunkból. 
Egy publicisztikai cikket, egy kritikát, egy is-
meretterjesztő előadást talán nemcsak szabad, 
de kell is. 

- Most mit jelent az irás Neked? 
- írni nem szeretek! 
- Ezt hogy értsem! 
- Pontosabb leszek: verset, levelet, e lmél-

kedést, rövidebb cikket szeretek irni, de hosz-
szabb tanulmányhoz, regényhez, előadáshoz, 
forgatókönyvhöz, színdarabhoz már nem elég 
az önkifejezés pillanatnyi kedve, gördülékeny -
sége. Az már igencsak fárasztó és terhes ro-
bot . . . 

- Tudnál-e erről valami közelebbit monda-
ni? Mikor, hogy dolgozol? Szigorú munkaterv-
hez tartod magad? 

- Először: betegesen gyűlölök bármit is ja-
vítgatni. A vers kivételével mindent szeretek 
rögtön gépbe irni, s végleges formába. Tudom, 
hogy ez helytelen, mégis valahogyan olyan az 
agyműködésem, hogy jobban bizik az első meg-
oldás intuitiv igazságában, mint az utólagos 
toldoz ás-foltoz ás kényszerű felismeréseiben. 
Tudván tudom, hogy nagy a selejt-termelésem, 
de inkább újra irok meg egy témát néhány hó-
nappal vagy évvel később, semmint hogy elő-
vegyem rögtön megírás után a munkát, és cs i-
szolgassam jobb belátásom szerint. Nem sze-
retek irni azért sem, mert fáraszt, hogy a 
gondolataim annyival előbbre járnak, mint a 
tollam vagy az írógépem, s bosszant, hogy a 
gondolataim, amúgy testetlenül, mennyivel job-
bak, mint a felöltöztetett mondatok. 

- Milyen szerepet játszik a munkádban az 
anyagi érdekeltség? Mi a véleményed az iró 
anyagi biztonságáról a hazai viszonyok között? 

- A lélektani megfontolásokon tul, egyelőre 
nem engedhetem meg magamnak, hogy pillanat-
nyi szeszélyemnek engedelmeskedve dolgozzam. 
Határidők, szerződések vannak, ígéretek, kö-
telezettségek; ezeket hivatalnoki lelkiismeretes-
séggel igyekszem teljesíteni. Általában munkát 
nem utasítok vissza, kivéve, ha elvi meggon-
dolás vezet. Ez azt jelenti, hogy sokat lekto-
rálok, fordítok is. Anyagi problémák vannak, 
első sorban azért , mert az iró hazardíroz, 
ha szerződés nélkül dolgozik, márpedig minél 
fiatalabb az iró, annál nagyobb a lehetősége, 
hogy fiókjában marad egy-egy évekig i r t , hosz-
szu regény, dráma, tanulmány. Van egy hatal-
mas ládám, itt pihennek az ilyen Írásaim. 
Sok van köztük, amit én jónak tartok és tudom, 
hogy egyszer majd kiadhatom őket. 

A visszautasítás nem okoz különösebb csa-
lódást: elég pontosan meg tudom ítélni saját 
munkám erényeit és hibáit, de meg tudom ér -
teni a különféle belső és külső szempontokat. 
Az iró mindig hátralékban van és mindig hi-
telez: egy hosszú munka, amely esetleg évekig 
tart, olyan szerény előleggel jár , ha ugyan 
szerződés van rá, hogy az egyhavi tisztessé-
ges keresettel sem ér fe l . Egyszerre több mun-
kán szoktam dolgozni, hogy meg ne unjam, 
hogy fr iss szemmel és aggyal lássak ahhoz, 
amihez éppen erőm és kedvem van. 

- Felsorolnád a legfontosabbakat, amelyek 
most foglalkoztatnak? 

- Könyv az angol felvilágosodásról; honfog-
laláskori regény; kismonográfia Yeats-ről , a 
nagy angol költőről; filmforgatókönyv végkép-
kiadatlan önéletrajzi regényemből; angolnyelvü 
könyvszemle egy amerikai folyóiratnak egy ma-
gyar költőről; a Hamlet "modernizált" változa-
ta; egy dráma a tizenkét apostolról; egy f é l -
kész detektívregény; egy kozmonológiai cikk; 
egy félkész fantasztikus regény; egy fiktiv do-
kumentumkötet társszerzőkkel egylitt irva; egy 
uj filmötlet szinopszisa; egy barátom szívesség-
ből elvállalt előadás-forditása ango lra . . . Nem 
érdemes folytatni. Ezeknek a kéziratai, anya-
gai, jegyzetei, könyvei itt tornyosulnak körü-
löttem, szüntelenül peregnek az agyamban. Ez 
tesz elégedetté, hogy ez igy van, igy lehet. 
Ezért érzem gazdagnak az életem. 

- Érzésed, tapasztalatod mit mondat: az 
irók-költők versenyben állanak-e egymással? 
- Ha igen, akkor véleményed szerint mi hatá-
rozza meg az iró helyét a versenyszituációban 
a tehetségén kivül? És véglll: hogyan őrizheti 
meg függetlenségét, amely alkotó munkájához 
nélkülözhetetlen ? 



- Verseny természetesen mindenütt van, 
irók-költők között is. A verseny szükségsze-
rű, és a jó müvek kiválasztódásának alapja is. 
Amit irodalmi életnek nevezünk, ez a "res 
publica litteraria" mindig is küszködött egy 
sereg kellemetlen jelenséggel, ami ennek a 
wrsenyszituációnak a velejárója. Ez természe-
tesen a pályakezdésre a legsúlyosabb teher: 
a dilettánsok hadából kell először kiválnia a 
leendő művésznek, Írónak. 

Az iró helyzetét a versenyszituációban 
rengeteg dolog határozza meg a tehetségén 
kivül: műveltsége, osztályhelyzete, társadalmi 
rangja, vagyoni helyzete, s nem utolsó sorban 
elkötelezettsége, politikai meggyőződése, v i -
lágnézete. Ezek bármelyikét "meglovagolhatja", 
kijátszhatja, vagy éppen ezek bármelyike e -
lőnytelen, helyzetbe juttathatja. Döntése e r -
kölcsössége gyakran csak árnyalatokon múl ik . . . 
A munkabírás, a személyi kapcsolatok minő-
sége, a szolidaritási érzés fejlettsége, a min-
denkori kritikai atmoszféra további meghatá-

rozók. Ezért nagyon fontos, hogy a jó iró au-
tonom személyiség legyen, és ne törődjön tul 
sokat sem a közvélemény, sem az írótársak vé-
leményével, viszont saját erkölcsi normáihoz 
hü maradjon. 

- Magyar iró vagy, magyarul i rsz . Pé ie r , 
mit jelent ez a számodra? 

- Magyarul irok magyaroknak - ez sohasem 
felejthető. Az anyanyelv valószínűleg genetika-
ilag is részben kódolt, továbbörökített kifejező 
eszköz, gondolkodási struktura. Ha más nyel-
ven beszélek, vagy irok, más ember vagyok, 
ezt érzem állandóan. Magyarnak lenni és nem 
lenni, ez nem választás kérdése, hanem sors. 
Szerényebb, inségesebb és sokszor veszedel-
mesebb sors más nemzetek fiainál. De "h i c 
Rhodus, hic salta" - itt van Rodosz, itt ugorj! 
- mondja a közmondás. Aki iró más ország-
ban akar nagyot ugrani, átbújik a léc alatt. 

NYOLCZAS LÁSZLÓ 

Irodalmi rovatunk margójára 

És csak csapongtak, csapongtak 
Kuszán a gondolatok /a Költő álmosan 
Görnyedt a vécépapír felett/ 
Zöld ló röhögött be az ablakon és 
A szél sápadtan vicsorgott 
A fák között. 
A csapongó gondolatokba éles pengeként 
Vágott bele a fel ismerés, a Költő 
Eszmélt, a gondolat bő termője, az agy 
Vinnyogva vajúdott; tehát lesújtott a kés-
- A gondolat recsegve vált ketté, 
Korhadt ágai zúgva dőltek el , és 
A sápadtan vicsorgó szélben ugyanugy 
Mosolygott a Zöld Ló az ablakban, a 
Szúnyoghálót jóizüen átharapva. 
Hogy miképpen vált ketté a gondolat, 
A Költő mélyen barázdált agyának 
Gyermeke ? 
Hát meglett, igy valahogy: lámpafénynél, 
Csendes éji házban, ahol jótékony álomra 
/Vagy előtte még valami másra/ áhított 
A Költő és hitvese, ime 
Megjelent a Zöld Ló 
Kemilumineszkáló fe je , és egyikőjük 
/t. i . a Költő/ látni vélte azt is, 
Amint a Zord Szél sápadtan vicsorog 
A fák között. 
A Költő nagyot húzott a vörösborból, 
/Ami fontos társa volt az alkotásban/ 
És tompa agyában ismét villant valami, 
Tüz fogant e fejben, mely egyébként 

Üres és elhagyatott volt, 
Mint egy járási könyvtár, 
Figyelem! Csak itt és most, csakis igy és Általa 
Születhetett meg ez a hasonlat, 
Mivel immár a jó öreg Szabó Ervin lett 
Második otthona, nem hősünknek, csak neki, 
A Költőnek. 
És csapongtak, csapongtak tovább a gondolatok, 
Nem is részletezem tovább 
Ezt a gazdagságot, ezt az orgiát. Csodálatos volt, 
Mondhatom. De miért ne mondanám? 
Ám egyszer csak zengő bariton szólt valahonnan, 
Egy távoli, furcsa isten hangja lehetett: 
- Könyvtáros vagy, ember? 
- Nem, uram, nem vagyok a z . . . - mondta a KÖLTŐ, 
És szemérmesen babrálgatta babérkoszorúját -
- Költő vagy hát? - kérdezte zengő hangon az isten -
- Nem, talán az sem - válaszolt a Költő, 
És zavartan leemelte fe jéről 
Koszorúját. 
- Akkor hát minek kaparsz itt 
Éjnek idején ily lázasan erre a nyomorult vécépapirra! ? -
- Kiáltott dühös hangon az isten. 
A Költő erre már nem szólt semmit, 
Lehajtotta fe jét , 
Lámpát oltott, és nyugovóra tért. 
Nem csapongott többet ezen az é jszakán.. . 

KERÉKGYÁRTÓ FERENC 



SZÜRETELTÜNK ÖRVÉNYESEN 

Szeptember 27-én kora reggel a Déli-pálya-
udvaron találkoztunk. Az Angyalföldi Gépgyár-
ból 9 fiu, a KÖJÁL-tól 2 lány, a FSZEK-tól 
12-en jöttek e l . Néhány órás utazás után é r -
keztünk a Balatonfüredhez közel lévő Örvényes-
re . Az állomásról a TSZ vezetők keresésére 
indultunk. Mig a szervezők őket kutatták, a 
többiek a Közértben vásároltak. Zsuk kocsival 
vittek bennünket a szőlőhegyre, ahonnan csodá-
latos kilátás nyilik Tihanyra és a tóra. Mele-
gen sütött a nap, levettük a levethetőket és pi-
hentettük az utazásban megfáradt tagjainkat. A 
kellemes napozást a szervező lázongó lelkiis-
merete zavarta meg. Elfutott, hogy hivjon va-
lakit, aki megmondja . mit kell tennünk és ho-
gyan. 

Vödröket, puttonyokat hoztak, mi elővettük 
a vágó-nyiró szerszámokat és mindenre elszán-
tan elindultunk a szőlősorok között a 7. oszlo-
pig, ahonnan visszafelé indulva kezdtük meg a 
szüretet. Olaszrizlinget szedtünk, bár elvétve 
volt más fajta is. Közben sokan énekeltek az 
operettől a slágerekig mindent, lehetőleg egy-
szerre és összevissza. Időnként felbukkant az 
agronómus, akitől sok egyéb mellett megtud-
tuk, hogy amikor a szőlő rohad, az a "nemes 
penész" és azt le kell szedni, valamint, hogy 
a fürtöt alulról fogjuk és fölülről nyírjuk. Jó 
is, hogy mondta, mert ekkor már néhányan 
vérző sebeiket nyalogatták /akik fölül fogták és 
fölül nyírták a fürtöt és a kezüket/. A vödrök 
gyorsan teltek szőlővel. A puttonyosokat áhitó 
hangok egyre sűrűbben hangzottak fel és ők né-
ha alig győzték a cipekedést a csillék és vöd-
rök között. Egy óra körül ebédszünetet tartot-
tunk. Igen ízletes gulyáslevest hoztak ki teher-
autón. 

És ismét lefeküdtünk a lágyan susogó man-
dulafák alá, melyeknek ritkás lombján áttűzött 
a nap, s hasunkat kivetve a szép verőfénynek, 
tünk le. Kicsit lemosakodtunk és a teherautó 
egy csodálatos régi csárdához vitt minket, ahol 
a vacsora várt. Két gépgyári fiu szolgálta fel 
a rizseshust és a vörösbort. Kísérőnk kérdé-
sünkre elmondta, hogy a csárda nem üzemelhet, 
mert nagyon sokba kerülne a helyreállítása. 

Ezután szálláshelyünkre a Kilián-telepi Ex-
press Táborba vittek bennünket. Az üdülőtelep 

akár estig tespedtünk volna a tétlenség bűnös 
mocsarában, h a . , . 

A szervező ismételten ugy érezte, hogy fo ly-
tatnunk kellene a szedést. Lassan mindenki ma-
gához tért, ollót-kést, vödröt-puttonyt ragadott 
és neki a szőlőnek! Azért valóban jól ment a 
munka, teltek a szőlős-csi l lék és 1/2 5-re , 
mire a napi munka végére értünk, 18 q-t szed-
közvetlen a parton van, 4 személyes kis fahá-
zakban kaptunk szállást. Beköltözés után tana-
kodni kezdtünk, mit csináljunk. Egyikünk még 
a sofőrtől megkérdezte, hol itt a kocsma? V i -
dám sörözgetés után az egyik lány lestoppolt 
egy kis teherkocsit, amely a társaság felét 
hazavitte. Néhányan lefeküdtünk aludni, mások 
még ettek az otthonról hozottakból, iszogattak, 
énekeltek. 

Csak az a reggeli ébredés, oh, milyen ret-
tenetes! A csipős, nyirkos szélben remegő é -
hes if jak, kik szomorú képpel slattyognak a 
mosdó fe lé , azzal a szörnyű tudattal, hogy a 
teherautó és a szüretelés várja őket. 

Nemsokára ismét a szőlőhegyen voltunk. 
Nehezebben szántuk el magunkat a munkára, 
mint előző nap. Főleg azok, akik tovább ma-
radtak fenn. 

A lányok kedvence Lajoska volt, egy gye-
rekképü mosolygós srác. Ketten-hárman szin-
te hajbakaptak érte. 

Kettőkor ebédelni mentünk, majd megvitat-
tuk: érdemes-e még dolgozni, mivel már 1/2 
3 volt. Végülis visszatértünk és folytattuk a 
munkát. Gyorsan dolgoztunk, hogy befejezzük 
a megkezdett sorokat. A teherautó értünk jött, 
felraktuk a puttonyokat, vödröket és fe lszál l -
tunk. 

A táborba érve jutott idő még egy kis ba-
latoni fürdésre is. Besötétedett. Összecsoma-
goltunk és vonatra szálltunk. 

Jó munkát végeztünk. Összesen 50 q szőlőt 
szüreteltünk a két nap alatt és 1600 Ft-ot ke-
restünk. Kár, hogy nem jöttek el többen! 

GÁL TAMÁS 



SZÍVFACSARÓ RÉMTÖRTÉNET 

avagy 
könnyű volt Mózesnek, neki volt pálcája 

Összesen hat nyelven beszél, jókedélyü, 
sok feje és kétszer annyi keze van és a fö l -
det túrja. Mi az? 

Ne törd a fejed nyájas olvasóm; könyvtá-
ros a feldolgozó osztályról. Ez a megfejtés. 
Akármilyen hihetetlennek tlinik. A találóskér-
dés utolsó megközelítése pedig nem azért fog-
laltatott a mondatba, hogy nenezebb legyen ki-
találni . . . 

. . . Leáldozott az utolsó előtti augusztusi 
nap, s fölkelt az utolsó. Bár nem perzselt, 
nem is könnyezett esőt a földre. Mintha a 
mennybolt vállvonogatva borult volna Szentend-
re fölé. Öreg földünk e pöttöm darabja eny-
hén ludbőrzött, amikor a Feldolgozó Osztály 
teljes létszámmal, sőt bővített, javított kia-
dásban, néhányan a FSZEK földszintjéről -
és Vigh Lajos, Hernádi György, Gyuri és 
Gábor, valamint Csokonai Attila közben tájé-
koztató könyvtárosnak bezupált alanyi, sőt 
állitmányi költő, valamint e sorok Írója -
mint öreg sebész önnön hasán a felmetszendő 
darabot /Karinthy: Hasmütét/ megjelölték ka-
talogizáló kolleganőnk szentendrei otthonának 
telkén azt a darabot, amit ki kell ásni, hogy 
a kellő niéretü csövek és csuklók lefektetése 
által megszűnjék viztelensége, ami hovato-
vább a hét szűk esztendővel és a negyven 
rablóval fenyegette komplex monda gyanánt, 
emiatt bus munkatársnőnket. /Itt a krónikás 
levegőt veend./ 

Summa summárum előkerül* ásó, kapa 
és a nagyharang. S mind tette, mit tennie 

hivatva volt. Az ásó ásott, a kapa kapált. 
A szerzeményezési és feldolgozó osztály, 
plusz a fent emiitett tiszteletbeliek /akik a 
fejt s a kart szolgáltatták elsősorban a mun-
kához/ halált és egyéb tradíciókat megvető bá-
torsággal - és csöndben, de annál naturálisab-
ban cafattá rongyolódó tenyérrel marcangolták 
az anya földet. 

Biza szakozónak képzelné valaki, 
mely az öreg földnek vérét most szij ja ki . 

"Ádám pedig ásott" - idézi a sirásó a hal-
hatatlan stradfordi tragédiájában. Hja, de nem 
rendelt, katalogizált, decimált. 

Jenny pedig ásott - kellene megírnia egy 
uj Shakespearenek. 

A gödör és a barátság egyre mélyült, s 
mire a cső - a Hernádi György összehegesz-
tette cső - a gödörbe - a Vigh Lajos megje-
lölte és kivájta gödörbe - alászállt, alászállt, 
az utolsó augusztusi nap is. Eltörött 
egy lapát, elfogyott néhány kiló rántotta, l e -
csó, palacsinta, elhangzott másfél megatonna 
poen. 

Kulturmunka volt, ha meggondoljuk: hiszen 
a folyóvíz a kultura vívmánya. A könyvtári fú-
vósötös /két jobb- és két baltenyérfuvó, és 
egy derékropogtató/ eljátszotta a takarodót, s 
elmondhattuk magunkról, Karinthyval szólva; 

Nadrágunk bár rongyos, 
de érző szivet takar. 

KATONA FERENC 

KISZ HÍREK 
Szeptember 1-13 között csoportgyllléseket 

tartottunk, amelyeken ismertettük a következő 
n> galmi évben bevezetésre kerülő uj oBoport-
felosztást; előzetesen számonkértük, értékel-
tük, kiegészítettük az egyéni vállalásokat, és 
ötleteket kértünk az októberi klubmegnyitóhoz. 

Szeptember 25-én megindult a politikai ok-
tatás, vezetője Weisz Sándorné, a HMO mun-
katársa. Szervezését Benczik Vilmosné /23/1-
es könyvtár/ végzi. 

Szeptember 26-i vezetősegi ülésünkön dön-
töttünk a FSZEK Kiváló Kju Dolgozója kitünte-
tésről. Megbeszéltük a november 7- i jutalma-
zási javaslatot. Előkészítettük az októberi 
KISZ taggyűlést. 

Október 4-én tartottuk klubmegnyitónkat. 

Október 7-i KISZ taggyűlésünkön felvettük 
alapszervezetünkbe Gál Tamást, a 46-os könyv-
tár, és Vidák Jenőt, a Központ dolgozóját. 

Október 24-én a vezetőségi ülésen megbíz-
tuk Sáfár Katalint n decemberi KISZ esküvő 
és a kétnapo" téli kirándulás megszervezésé-
vel, Szöllősi .Terit pedig a november 1 - i néva-
dó megrendezésében való aktiv közreműködés-
sel . 

14 KISZ tag küldte be pályázatát az "Ötlet-
vásár"-ra, a novemheri értékelést kíváncsian 
várjuk. 

November 10~i vezetőségi ülésünkön beszél-
gettünk 4 KISZ tagfelvételét kérő fiatallal, ki-
neveztük patrónusaikat. Összeállítottuk a de-
cember 9-i taggyűlés program., 't 
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Szokolovszky Ervinné 4 
Rumpler Lászlóné 5 

6 
Tóth Sándorné 8 
H. Nné 8 
Rieth Józsefné 9 
Ecsedy Éva 10 
Kerekes Pálné 11 
Póka Lászlóné-Seres Mária 11 
Bornemisza Lászlóné-Király Lászlóné 12 
KI inda Mária 14 
Szabó Ervin Károly 16 
Bóta Gyuláné 17 
Zimáné Lengyel Vera 18 

21 
Pest i Ernő 22 
i . c . 23 

24 

26 
27 

Csernák Béláné 29 
31 
31 
32 
33 
33 
34 
35 
36 
39 


