




A FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR BUDAPEST 
KÖZMŰVELŐDÉSI RENDSZERÉBEN 

A Könyvtári Hiradó ezévi közleményeiben 
áttekinti a könyvtár múltját, jelenét, tevékeny-
ségének különböző formáit, s e jubileumi szám 
különösen hivatott figyelmeztetni arra, hogy az 
intézmény nemcsak jelenével, hanem egész tör-
ténetével kiemelkedő szerepet játszik és ját-
szott kulturális életünkben. 

Ezért szólnunk kell arról a társadalom-poli-
tikai környezetről, amelyben a főváros közmű-
velődési könyvtára született és tevékenykedett. 

A magyar társadalom kapitalizálódása a szá-
zadfordulón - noha a feudalizmus még igen 
sokáig megtartotta pozicióit - megteremtette a -
zokat az oktatási és művelődési lehetőségeket, 
amelyek nélkül a kapitalizmus fejlődése lehetet-
lenné vált volna. Ezekkel párhuzamosan meg-
születtek azok a szellemi elvárások, amelyek 
nélkül nem lehetséges a társadalom további fe j -
lődése. Amig a kapitalista társadalmakban, ob-
jektiv szükségszerűségként jelentkezett az okta-
tás és művelődés fejlesztése, addig nálunk a ha-
ladó értelmiség céljaként fogalmazódott meg. 
E törekvés fő jellemzője volt, hogy "kiművelt 
emberfők" sokasága adja a nemzet többségét. 
"A lakosság többségének oktatása nem érhet 
véget az iskolai tanulmányokkal. Ha lépést a -
karnak tartani az élettel, tovább kell képezni-
ök magukat, el kell jutniuk a könyvekhez." 

Az idézett gondolatok után évtizedek teltek, 
mire 1904-ben, Szabó Ervin vezetésével a fővá-
rosi könyvtár megalakult. Véletlen lehetne, hogy 
Szabó Ervin került a könyvtár élére, de az már 

nem véletlen, hogy a marxista eszmék egyik e l -
ső magyar terjesztője, az európai kulturáju tu-
dós ember ugyanazokat a művelődéspolitikai és 
könyvtárpolitikai célokat fogalmazta meg, mint 
Oroszországban Vladimir Iljics Lenin. S ha 
most választ keresünk arra, hogy milyen helyet 
tölt be a könyvtár a főváros kulturális és mű-
velődési életében, idéznünk kell Szabó Ervin időt-
álló könyvtárpolitikai célkitűzéseit: 
- mindenki számára elérhetővé tenni a köny-

vet - mégpedig ugy, hogy a maradi népkönyv-
tárak helyett, gazdag állományú és olvasóköz-
pontu, nyilvános kölcsönzőkönyvtárakat kell 
létesíteni. 

- elkülönült kis egységek helyett hozzuk létre 
a könyvtárak munkamegosztáson alapuló rend-
sze rét. 

- legyen együttműködés a könyvtárak között, s 
elsősorban a tudományos könyvtárak alakítsa-
nak ki speciális gyűjteményt, a közművelődé-
siek pedig kínáljanak gazdag választékot. 

- a könyvtárak szervezési elve a hálózat legyen, 
és földrajzi egységként hozzunk létre ellátó 
központokat, melyek a kisebb egységek szak-
mai munkájának koordinálását is ellátják. 
A Tanácsköztársaság 133 napja csak arra 

volt elegendő, hogy Szabó Ervin utódai kijelöl-
jék a távlati célokat, megfogalmazzák azokat 
az elveket, amelyek a korszerű könyvtárháló-
zat kiépítését célozták. Az ezután következő 
időszak szellemi és fizikai elnyomása nem volt 
alkalmas arra, hogy a szabóervini elvek reali-
zálódhassanak. 
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Csak az ország felszabadulása után kezdőd-
hetett meg - a kulturális forradalom folyama-
tán belül - a haladó közművelődési, könyvtárpo-
lltikai elvek megvalósulása. 

A fővárosi könyvtárhálózat tevékenységének je -
lenét és fejlődését meghatározzák a valóságos 
társadalmi viszonyok, elvárások - igy majdnem 
tévedés nélkül megfogalmazhatók azok a tenden-
ciák, melyek a fejlődés útját jelzik. 

- A növekvő oktatási, továbbképzési felada-
tok kiszolgálása miatt, a könyvtárak egyre inkább 
"oktatás centrikus" állományfejlesztéssel, feltá-
rással és a szolgáltatások bővítésével fognak a 
lakosság rendelkezésére állni. 

- A szabadidő növekedése a könyvtárakat az 
állomány és szolgáltatások fejlesztésére, a la-
kosság kulturált szórakozási igényeinek kielégí-
tésére, a tartalmas közösségi élet forrásainak 
biztosítására készteti. 

- Bizonyos - a kulturális ellátottságban nem, 
vagy csak kevéssé részesülő - rétegek művelt-
ségének fejlesztése változatlan energiát követel 
az olvasóvá nevelésben, kényszeríti könyvtára-
inkat a bevált hagyományos közművelődési mód-
szerek- és a könyvtári szolgáltatások szélesítésé-
re, illetve megújítására. 

Ezen tul változatlanul mindenkor úttörő kez-
deményezője kell legyen az olvasómozgalomnak, 
más könyvtári hálózatokkal és a társintézmények-
kel való szoros együttműködésnek. 

A szűkös helyiségben működő központi könyv-
tár a hálózat szakmai irányításán, dologi ellátá-
sán tul méltón gazdálkodva névadója örökségével, 
ugy fejlesztette állományát, hogy 1968-tól orszá-
gos szakkönyvtári feladatot lát el a szociológia 
területén. A Budapest története bibliográfiájának 
hét kötetével, a helytörténeti gyűjtemény sokré-
tű feltárásával európai hirüvé vált. 

A másfél évtizede meglévő zenei gyűjtemény 
a főváros zenei irodalmának centruma lett. 
E feladatokat a jövőben is egyre növekvő szín-
vonalon kell megvalósítani. 

Milyen feltételek, milyen szervezeti keretek 
között tett és tesz eleget feladatainak a könyv-
tár? 

1945-ben 11 jól-rosszul ellátott fiókkönyvtár-
ral szemben 1978-ban 37 önálló vegyes és fe l -
nőtt könyvtár, 14 gyermekkönyvtár, 42 fiókkönyv-
tár, húsznál több gyermekrészleg és két biblio-
busz fogadja a főváros lakosságát. 
Központjával együtt a hálózat ma már több mint 
800 olvasói ülőhelyet biztosit a látogatóinak, s 
a folyóiratokat, kézikönyveket helyben használók 
száma a hetvenes évek második felére több mint 
310 ezerre növekedett. 

1957-ig a főváros könyvtárai decentralizál-
tan látták el feladataikat. Az 1957-es centrali-
zálás után a könyvtár feladata az volt, hogy a 
különböző ellátottságu fiókjait egységes színvo-

nalra hozza. Ez az időszak egybeesett a közmű-
velődés és kultura dinamikus fejlődésével, a dif-
ferenciáltabb igények növekedésével. A kultura 
és tudomány fejlődése pedig egyre nagyobb e l -
várásokat fogalmazott a Szabó Ervin Könyvtár-
ral szemben. A főváros könyvtáraiban általános-
sá vált a szabadpolcos rendszer. Élve a háló-
zat szervezeti lehetőségeivel a korszerű közpon-
ti szolgáltatások egész sorát valósitotta meg az 
intézmény. Ezekből - korántsem a teljesség igé-
nyével - megemlítendő az országos jelentőségű 
ajánlóbibliográfiai tevékenység, a propagandaa-
nyag központi biztositása, a mozgókönyvtári e l -
látás -bibliobuszokkal, a kerületi könyvtárak köz-
ponti katalógusának kiépitése, gondozása, a há-
lózaton belüli könyvtárközi kölcsönzés megszer-
vezése stb. 

Ezek eredményeként a könyvtárhálózat telje-
síteni tudta mindazokat az igényeket, melyeket 
az oktatás és közművelődés támasztott vele 
szemben. 

Hiba lenne tagadni, hogy például az uj lakó-
telepeken ellátási hiányok vannak /jelenleg már 
a főváros lakosságának majdnem egyharmada itt 
é l ! / . 

Ugyanakkor a könyvtárak hagyományos tevé-
kenységüket bővitik és megujitják. Például szak-
részlegekkel , hangzótárakkal, a közösségi mű-
velődés különböző formáival. 

Ezek figyelembevételével megfogalmazhatjuk, 
hogy a főváros könyvtárai a telepítések lassú-
sága, a könyvtárak egy részének kis alapterüle-
te ellenére is mindent megtesznek, hogy telje-
síteni tudják a velük szemben támasztott köve-
telményeket. 

A távlati fejlesztések ismeretében milyen 
irány rajzolható meg a fővárosi Szabó Ervin 
könyvtárak fejlesztésében? 

A főváros kulturális és művelődési rendsze-
rének aránylag jó intézményhálózatai - igy a 
könyvtárhálózata is - működnek a városban. 
Ezt és a következő évek gazdasági lehetőségeit 
figyelembe véve az előző korszak mennyiségi 
növekedésével szemben a hatásfok növelése, az 
intézmények optimális kihasználása kerül előtér-
be. 

Fontos feladatként áll előttünk az elkövetke-
zendő időszakban is: 

- meglévő intézményeink - ezen belül könyv-
táraink hatékonyságának és hatókörének 
tervszerű növelése ; 

- a helyi ellátás érdekében /elsősorban az 
uj lakótelepi igények kielégítésére/ ideigle-
nes megoldások keresése és biztositása; 
ahol lehet; 

- uj lakótelepeinkre komplex oktatási-közmü-
velődési intézmények telepítése, 

- a főváros és az egész ország szempontjá-
ból fontos, nélkülözhetetlen, központi in-
tézmények felépítése. 



A sorolt célok megvalósítását csak ugy kép-
zelhetjük el, ha a hálózati szervezet előnyeit 
kihasználva, a fővárosi könyvtár folytatja a meg-
kezdett lépcsőzetes ellátás kiépítését, amin be -
lül egyre nagyobb hangsúlyt kaphat a tartalmi 
munka koordinációja. Emellett a hálózatnak tu-
datosan kell ráépülnie a szakszervezeti és i s -
kolai könyvtárhálózatra, nemcsak az együttmű-
ködést biztosítva, hanem a szolgáltatások diffe-
renciálásában és a munkamegosztás tartalmá-
ban, sőt a földrajzi elhelyezkedésben is! 

Az elmúlt 75 esztendőben sok neves könyv-
tári személyiség biztosította a könyvtárhálózat 
fejlődését. Számos régebben és ma is dolgozó 
könyvtáros munkája nélkül az elért eredmények-
ről nem beszélhetnénk. Ennek elismeréseként 
is nőtt a könyvtárosok anyagi és erkölcsi meg-
becsülése, társadalmunk egyre nagyobb figye-

lemmel kiséri a jobb körülmények között kitel-
jesedő tevékenységüket. Az elmúlt három évti-
zedben egyre erősödnek azok a tendenciák, a -
melyek igazolják, hogy nem lettünk hűtlenek 
Szabó Ervin szellemi hagyatékához, sőt uj vi-
szonyainkhoz, megnövekedett igényeinkhez iga-
zodó könyvtárpolitikai és szakmai elképzelése-
ket tudunk a következő évtizedekben megvalósí-
tani ! 

Ebben felbecsülhetetlen szerepük van a ma 
és a jövő könyvtárosainak, szakmai hozzáérté-
süknek, az egyre javuló feltételek értelmes, 
sokszinü felhasználásának. 

Megköszönve a jeles multu könyvtár dolgo-
zóinak eredményes munkáját sok sikert kivánok 
terveink megvalósításához. 

Dr. Mezey Gyula 
Fővárosi Tanács VB. 
Művelődésügyi Főosztály 
vezetője 

Buda szabad királyi főváros tanácsa pecsétjével 
látták el a XVm-XDí. században a hivatali c é -
lokra vásárolt jogi, közigazgatási stb. könyve-
ket. Ezek alkotják a mai könyvtár magját. Ha-
sonló gyűjtemény fejlődött ki a pesti városházán 
is. 

1850-ben Frank Ignác 14.000 kötetes társadalom-
tudományi bibliofil könyvtárát Pest városára hagy-
ta. A könyveket ezzel a tulajdonbélyegzővel lát-
ták el és a városháza egyik szobájában raktároz-
ták. 



KÖNYVTÁRUNK 75 ÉVES 

Több mint 60 évvel ezelőtt halt meg Szabó 
Ervin, a magyar munkásmozgalom kiemelkedő 
alakja, a tudós, a forradalmár, a magyar könyv-
tárügy úttörője. Fiatalon halt meg; a szakadatlan 
munka, a betegség, a magyar uralkodóosztály e l -
len folytatott elkeseredett harca korán távozásra 
kény szeritette. Nem érhette meg az Őszirózsás 
Forradalmat és nem lehetett alkotó résztvevője 
a Magyar Tanácsköztársaságnak sem. Hagyaté-
ka szinte felmérhetetlen értékű, gondolatai ma 
is élnek, egy sor elképzelése még ma is meg-
valósításra vár. Még sokat kell tennünk annak 
érdekében, hogy népünk megismerje az igazi 
Szabó Ervint és olyan tisztelettel övezze, ame-
lyet a legnagyobbak megérdemelnek. 

Éppen ezért, mert olyan gazdag, sokrétű ez 
a hagyaték, nem vállalkozhatom arra, hogy egy 
cikk keretében mindazokról a területekről meg-
emlékezzem, amelyeken maradandót alkotott. 
Nehéz, de le kell mondani arról a csábító lehe-
tőségről, hogy Szabó Ervinről a pedagógusról 
beszéljek. A szociáldemokrata munkások, a szak-
szervezeti tagok, a diákok körében tartott előa-
dásai éppenugy mintaképei a nevelő-oktató-felvi-
lágositó munkának, mint a Társadalomtudományok 
Szabad Iskolájában, a Galilei-Körben és a Tár-
sadalomtudományi Társaságban elhangzott vitain-
dító beszédei, hozzászólásai, előadásai. Mennyi 
mindent lehetne elmondani publicisztikai tevékeny-
ségéről, a Népszavában, a Volksstimmében és a 
Népmüvelésben megjelent cikkeiről. A teljes port-
ré megrajzolásánál nem lehetne figyelmen kivül 
hagyni az életigenlő Szabó Ervint, az élet igazi 
értékeinek őrzőjét, a harcos antimilitaristát. 
Nem értékelhetem a hazai és a nemzetközi mun-
kásmozgalomról, a szindikalizmusról, a tőke és 
a munka harcáról, az imperializmusról, a gyar-
matosításról, a tartós békéről, a szakszervezeti 
és szövetkezeti mozgalomról, a vámpolitikáról 
irt könyveit és tanulmányait sem. És kénytelen 
vagyok mellőzni a hazánkban úttörő jelentőségű 
alkotását, Marx és Engels válogatott müveihez 
irt bevezető tanulmányait, szerkesztői jegyzeteit 
is. A kiváló marxista történésszel sem foglal-
kozhatom, aki posthumus müvében a "Társadal-
mi és pártharcok az 1848-49-es magyar forrada-
lomban" tanújelét adta, hogy a legrangosabb ma-
gyar történetírók egyike. 

Szabó Ervinről csak mint a kulturpolitikusről 
beszélek, itt is kiemelve a magyar könyvtárügy 
terén elért korszakos jelentőségét. A kulturpoli-
tikus, a könyvtárpolitikus Szabó Ervin tevékeny-
sége természetesen nem választható el egyéb te-
vékenységétől. A könyvtárral, a könyvvel is a 
munkásosztály, a társadalmi forradalom célját 
akarta szolgálni. Kortársai közül senki sem lát-
ta nála világosabban, hogy a hatalom megszer-

zése, megtartása, majd a szocialista társada-
lom felépítése csak a sokoldalúan tájékozott tö-
megek müve lehet. Tudta azt is, hogy a magyar 
tudomány felzárkózása az élenjáró európai o r -
szágok tudományához csak ugy érhető el, ha az 
egyéb feltételek megteremtése mellett a tudósok 
és a kutatók rendelkezésére bocsátjuk az előre-
haladást szolgáló könyveket és folyóiratokat. 
Meg kell ismertetni a dolgozó tömegekkel a tár-
sadalom és a természet mozgástörvényeit, hogy 
ne a vak erők uralkodjanak az embereken, ha-
nem cselekedeteiket a tudomány megállapításai 
irányítsák - ez volt harcos életének egyik alap-
tanitása. 

A fővárosi könyvtárhálózat megteremtése ér -
dekében irt cikkei, tanulmányai nemcsak népmű-
velésünk elmaradottságáról adtak döbbenetes ké-
pet, hanem leleplezték a századforduló uri Ma-
gyarországának gazdasági, politikai és társadal-
mi elmaradottságát is. 

A magyar viharmadár - Ady Endre - dala 
megremegtette a télbeborult Magyarországot, de 
lehetetlen volt nem kiolvasni a társadalomtudós 
írásaiból is, hogy "rohanunk a forradalomba". 
Szabó Ervin is gyötrődve szemlélte a Magyar 
Ugart, a Lápot, a Naptalan Keletet, a Parlagot, 
ő is minden életenergiáját, széles körű tudását 
a gyökeres átalakulás, a rendszerváltozás szol-
gálatába állította. A társadalmi fejlődés hajtóe-
rejét, a munkásosztályt, szellemileg is fel kell 
készíteni a forradalom végrehajtására. Ezért 
vállalta a kulturpolitikusi, népművelői, könyvtá-
rosi feladatot és hivatást. Ezért követelte a kor-
szerű könyvtárhálózat létrehozását az országban 
és a fővárosban. 

A magyar népkönyvtárak jelentései forgalmuk 
lényeges csökkenéséről adtak számot. Mi az oka 
ennek a zuhanásszerű csökkenésnek? "Nézetünk 
szerint legfőként az, hogy e gyűjtemények könyv-
anyaga túlnyomórészt ugy van összeválogatva, 
mintha az olvasók valamifajta szellemi kiskorú-
ak, a szép dolgokra éretlenek, az élő világból 
kikapcsolt alvajárók volnának. Népies könyvek, 
a nép számára lepárolt irodalom, a gazdasági, 
társadalmi, politikai, vallási küzdelmek "kényes" 
kérdéseivel szemben a pártatlanság hazug mezé-
be öltözködött és elavult tudomány - szóval, amo-
lyan szellemi gyámság alatt állóknak szánt sze -
gényházi koszt: ez a régimódi népkönyvtárak 
anyaga és programja." A népkönyvtárak a bele-
nyugvásra, a változtathatatlanságra, a meglévő 
társadalmi viszonyok tiszteletére nevelték olva-
sóikat, kiölték belőlük a lázadás, a változtatni-
akarás szellemét. Meg kell szüntetni a könyvtá-
raknak ezt a funkcióját és létre kell hozni a köz-
művelődési könyvtárhálózatot, amely a valódi 
szellemi értékek közvetitőie lesz. 



Ady Párizs kulturmagasságában döbbent rá 
a hazai állapotok kisszerliségére, Szabó Ervin 
az angolszász könyvtárakat szembesitette a mi -
einkkel és az összehasonlitás lehangoló volt. A 
marxista Szabó Ervin nemcsak magyarázta a 
magyar könyvtárügy helyzetét, hanem harcolt 
annak megváltoztatásáért is. 

Szabó Ervin világosan, mindenki számára 
érthetően fogalmazta meg a közművelődési könyv-
tárak feladatát: a legtöbb embernek a legjobb 
könyveket kell közvetiteniök. "A nép könyvtárai-
nak nem lehet más céljuk, minthogy a nép szük-
ségleteit a művelődés és szórakozás iránt szol-
gálják. Vagyis a tudomány köréből azt kell nyuj-
taniok, ami a munkásság gazdasági, társadalmi 
és politikai törekvéseivel és harcaival közvetlen 
vagy közvetett vonatkozásban van. . . és tudomá-
nyos perspektivát nyit a jövőre !" 

Szabó Ervin a könyvtárban, elsősorban a f ő -
városban meg valós itandó központi könyvtárban, 
nem "csak " könyvkölcsönző és helybenolvasási 
lehetőséget biztositó intézményt látott, hanem 
sokirányú tevékenységet kifejtő, egyetemes kul-
turális intézményt is. Minden oldalról meg kell 
környékezni az embereket, hogy a jóért, az iga-
zért, a szépért lelkesedni tudjanak. A sokfajta 
kulturális tevékepység azt eredményezi, hogy a 
különböző témák, művészeti, tudományos, poli-
tikai , ideológiai és egyéb kérdések iránt érdek-
lődő emberek megtekintik vagy részt vesznek a 
könyvtár rendezvényein, tehát felkeresik az in-
tézményt és akkor már a könyvtárosok feladata, 
hogy a látogatót olvasóvá neveljék. Gazdag, vál-
tozatos programokat kell biztositaniok, a könyv-
tár vonzóerejét állandóan tágitaniok kell, hogy 
különböző céllal minél több ember lépje át a 
könyvtár küszöbét. 

Szabó Ervin azért harcolt, hogy a főváros 
központi nyilvános könyvtára és annak hálózata 
is ilyen legyen. A kultura csúcsain akarta látni 
a magyar népet is és tudta, hogy ennek egyik 
előfeltétele a korszerű, minden olvasói igényt 
kielégitő könyvtárak sokasága. Kultúrpolitikai 
előadásaival, cikkeivel, tanulmányaival, vitaira-
taival, összehasonlító statisztikai kimutatásaival, 
előterjesztéseivel ezt az ügyet akarta szolgálni, 
írásaiból összeállított vaskos kötet illusztrálja, 
hogy milyen fáradhatatlanul harcolt az ügyért. 
Mindenkit mozgósitott, elsősorban munkatársait, 
hogy Írjanak, beszéljenek a magyar könyvtárügy 
helyzetéről és a tennivalókról. Elgondolásaiért 
folytatott harca a magyar kulturtörténelem egyik 
legragyogóbb fejezete, tevékenysége csak Apáczai 
Csere János, Tótfalusi Kis Miklós, Kazinczy 
Ferenc mértékével mérhető. Élete és harca azt 
is bizonyltja, hogy az internacionalizmus kiemel-
kedő képviselői egyben népük, nemzetük felemel-
kedésének legkövetkezetesebb képviselői is . Sza-
bó Ervin az angolszász könyvtárakról beszélt, de 

magyar sebeket mutogatott; a fejlett országok 
könyvkiadását emlegette, de a hazai kulturbar-
bárságra gondolt; egyik-másik nyugati ország 
népmüvelésre fordított költségvetését közölte, 
hogy rádöbbentsen a magyar helyzet tarthatatlan-
ságára. Szabó Ervin nemcsak a magyar könyv-
tárügy megteremtője, hanem mindmáig legnagyobb 
forradalmárja is volt. Egész élete és munkássá-
ga igy fonódott szerves egységgé: a nép, a tár-
sadalmi haladás, a forradalom szolgálatában. 
Rendszerváltozásért harcolt az élet minden terü-
letén, a könyvtárügy területén is. 

Nagyszabású és hosszutávu tervet dolgozott 
ki a főváros közművelődési könyvtárhálózatának 
létrehozására. ("Emlékirat községi nyilvános 
könyvtár létesítéséről Budapesten", "Általános 
irányelvek népkönyvtárak könyveinek megváloga-
tására" sb . , stb.) . A fővárosi könyvtárhálózat 
feladatát a következőkben jelöli meg: "Az uj köz-
ségi nyilvános könyvtár feladata tisztán és vilá-
gosan áll előttünk: . . . j ó olvasmánnyal kell ellát-
ni azokat, akik maguk gyönyörűségére vagy oku-
lás céljából már is olvasnak: és föl kell keltenie 
az olvasás és önművelés vágyát azokban.. . , akik 
ezt a szükségletet még nem ismerik." 

A régi szólásmondás szerint háborúban, fegy-
verropogás közepette hallgatnak a Múzsák. Köny-
nyü feladat lenne ennek a felületes megállapítás-
nak a cáfolata. Szabó Ervin tevékenysége és ma-
gatartása az első világháború alatt beszédesen 
bizonyítja, hogy a szájkosaras korszakban sem 
hallgattak a legnagyobbak, minél nagyobb volt 
rajtunk a kinzás, annál hangosabb volt a kiáltás 
is. A tudós, a harcos antimilitarista még a leg-
könyörtelenebb emberirtás idején is szakadatla-
nul harcolt könyvtári elgondolásai megvalósítá-
sáért. Az értékek pusztulásakor, a reménytelen-
ség időszakában sem vesztette el a jövőbe vetett 
hitét; irt, tervezett, tárgyalt, vitatkozott, ké-
szült a feladat végrehajtására. Szenvedélyesen hir-
dette ekkor is, hogy nem a kard, hanem a könyv 
fog utat vágni a jövő felé. 

A korszerű központi könyvtár és az uj és uj 
fiókok létrehozásától azt várta, hogy a fővárosi 
könyvtár "modern, tudományt népszerűsítő és 
szórakoztató" könyvtár lesz és Budapest egyik 
kulturális centruma is. Több tanulmányában, de 
különösen "A városi muzeumok föladatai és a Fő-
városi Muzeum" cimüben részletesen kifejtette, 
hogy a központi könyvtár milyen feltételek meg-
teremtése után válik majd "Budapest Székesfő-
város kulturközpontjá"-vá. Terve lélegzetelállító-
an érdekes. Szabó Ervin itt is, mint működése 
egyéb területén, eljutott a végső megoldáshoz: a 
szocialista társadalmat kell felépíteni hazánkban. 

A ragyogó tollú, hatalmas ismeretanyaggal 
rendelkező, kiváló dialektikus, kifogyhatatlan ér -
vékkel, tényekkel, adatokkal harcolt a magyar 
könyvtárügy előrelenditéséért. Cáfolhatatlanul be-
bizonyította, hogy "a könyvtár az ipari társach-



lom szükséglete", a tudományos kutatás arzenál-\ 
ja; a szakmai ismeretek megszerzésének és to-
vábbfejlesztésének kiváló eszközei a közoktatás 
szerves része; az erkölcsi, esztétikai, világné-
zeti nevelés gazdag tárháza. A könyvtárak állo-
mányán lemérhető egy ország gazdasági, politi-
kai, tudományos és kulturális színvonala. A 
könyvtár az eltávozott legnagyobbak halhatatlan 
eszméinek őrzője, de a legkiválóbb kortársak 
életszépitő írásai is ott sorakoznak a polcokon. 
Egy nemzet fejlődése elválaszthatatlan könyvtár-
ügye fejlődésétől. 

Kereste a társakat, a szövetségeseket, az 
eszmei barikádokon vele együtt harcolókat. Poli-
tikusokkal, a város vezetőivel, írókkal, művé-
szekkel, tudósokkal, pedagógusokkal , építészmér-
nökökkel tárgyalt, fáradhatatlanul agitált az ügy 
érdekében. A harcban természetesen kiváló mun-
katársaira is támaszkodott. (Madzsar József, 
Kőhalmi Béla, Dienes László, Braun Róbert, 
Váradi Irma, Pikier Blanka.) 

De harcba lendültek azok is, akiknek érdeke 
volt a csend, a nyugalom, az egyhelyben topo-
gás. Az előjogok haszonélvezői minden rendel-
kezésükre álló eszközt igénybe vettek, hogy meg-
akadályozzák a szabóérvini tervek megvalósítá-
sát. Sajtóhadjáratot indítottak ellene, rágalmaz-
ták, még tudósi mivoltát, szakmai ismereteit, 
emberi tisztaságát is kétségbe vonták. A magyar 
uralkodóosztály azonnal felismerte a leselkedő 
veszedelmet, azt, hogy a tudatlanságra, vallási 
babonára, nacionalista érzelmekre alapozott ural-
muk az "Emlékirat" megvalósulása esetén veszély 
be kerülne. Az ő "ideáljuk" az öntudatlan, a dol-
gok rendjébe belenyugvó, cselekvésre képtelen 
nép volt. Birtokállományukat védték, amikor a 
könyvállomány ellen hadakoztak. 

Szabó Ervinnek végig kellett járnia a csaló-
dások golgotáját. Be nem váltott Ígéretekkel ámí-
tották, az illetékes fórumok által megszavazott 
határozatokat nem hajtották végre, az időhúzás 
taktikájához folyamodtak, mert igy akarták meg-
állítani az időt. És támadták, támadták, támad-
ták. 

A támadások nem törték meg, csak beteg 
szervezetét letörték. Aki a jövőbe látj azt a tör-
pék nem tudják megingatni. 

Rajta is beteljesedett Ady gyötrelmesen fájó 
megállapítása: "Ki magyar tájon nagy sorsra vá-
gyik, Rokkanva ér el az éjszakáig." Nem érhet-
te meg a várva-várt fordulatot, 1918 Októberét, 
és 1919 Márciusát. Koporsója körül testben, 
vagy lélekben ott állt a haladni akaró Magyaror-
szág. 

Kissé részletesebben foglalkoztam Szabó Er -
vin könyvtárpolitikai nézeteivel, azért, hogy 
szembesíteni tudjuk: mi valósult meg tanításai-
ból és melyek azok a feladatok, amelyeket hol-
nap és holnapután kell valóra váltanunk. Tettem 

ezt azért is, mert meggyőződésem és tapasztala-
tom, hogy felszabadulásunk után - a szocializ-
mus viszonyaihoz alkalmazkodva - minden erőfe-
szítésünk arra irányult, hogy Szabó Ervin jövő-
belátó tanításait az életbe átültessük. Könyvtá-
runk története 1945 óta az O utmutatása megva-
lósításának a története. 

A Tanácsköztársaság alatt munkatársai és ta-
nítványai nagyon jelentős beosztásokban képvisel-
ték Szabó Ervin szellemét. 
Tele optimizmussal, az uj életbe vetett rendithe-
te tien hittel láttak munkához. Kidolgozták a fővá-
ros közművelődési könyvtárhálózatának tervét és 
kiadták a jelszót: "Minden kézbe könyvet" ! Ha-
dat üzentek az analfabétizmusnak, mert tudták, 
hogy a tudás hatalom, a hatalom pedig felszaba-
dit. Magasbaszárnyaló terveiket csak elkezdeni 
tudták, mert a Tanácsköztársaság 133 napja nem 
tette lehetővé annak megvalósítását. A legnagyobb 
tisztelettel és hálával kell megemlítenünk^ hogy 
a háborutvesztett és kifosztott ország fővárosá-
ban, a külső és a belső ellenséggel vivott fegy-
veres harc közepette is volt idejük és energiá-
juk arra, hogy néhány uj könyvtárat megnyissa-
nak. Az egyik könyvtár megnyitása alkalmával 
elmondott beszédet állandóan megzavarta az e l -
lenforradalmár ludovikás tisztek ágyúinak dörgé-
se, akik a Dunáról lőtték a fővárost. Az egyi-
dőben lezajlott két esemény meggyőzően bizonyít-
ja, hogy a munkáshatalom a szellem fellegvárait 
építette, a bitorolt javak tulajdonosai pedig a 
Gondolat megsemmisítésére szövetkeztek. 

A Tanácsköztársaság összeomlása után dühön-
gött az ellenforradalmi terror, vérben gázoltak 
a darutollas különitményesek. A Britannia Szál-
loda pincéjét a halálragyötört emberek jajveszé-
kelése verte fel. Siófokon Horthy Miklós jelenlé-
tében akasztották fel a forradalmárokat, Izsák 
és Orgovány környékén élve földelték el őket. 
A Duna nyelte el Somogyi Béla és Bacsó Béla 
holttestét. Héjjas, Prónay, Ostenburg parancsá-
ra egymás után némultak el örökre a dolgozó 
nép ügyének következetes képviselői. A határban 
a halál aratott, a haladó gondolkodású emberek 
életének árfolyamértéke a nullára zuhant. Az em-
berbőrbe bujt fenevadak hóhér-munkája kiterjedt 
az élet minden területére. A könyvtárakéra is. 
A Tanácsköztársaság a főváros közművelődési 
könyvtárhálózatát Szabó Ervinről nevezte el, de 
a külföldi haderők igénybevételével ismét hata-
lomra jutott urak hallani sem akartak erről a 
gyűlölt névről. Megváltoztatták a könyvtár nevét 
és a Fővárosi Könyvtárat uralmuk szolgálatába 
állították. A 25 évig tartó ellenforradalmi kurzus 
minden rendelkezésére álló eszközzel üldözte a 
gondolatébresztő betűt, mert tudta, hogy hatal-
mának egyik legfőbb pillére a tudatlanság. Ne-
gyedszázados uralmuk alatt annyi kerületi könyv-
tárat létesítettek, mint a Tanácsköztársaság 133 



nap alatt! És ezek a könyvtárak is a főváros 
belsejében voltak, nem a munkáslakta peremke-
rületekben és a községekben. Megfosztották a 
dolgozók tömegeit az olvasás lehetőségétől, a 
kulturálódástól. De a szabóervini szellemet 
és könyvtárvezetést nem tudták maradéktalanul 
száműzni. A könyvállomány egy része - különö-
sen a központi könyvtárban - emberhez méltó 
eszméket sugárzott. 

Hazánk felszabadulása a fasiszta iga alól uj 
fejezetet nyitott a könyvtár életében is . Mint az 
egész ország, ugy a könyvtár is a mélypontról 
indult. Szivszorongató látvány tárult a régi és 
az uj könyvtárosok elé. A főváros ostroma kö-

ivetkeztében a központi könyvtárban 5553, a fiók-
¡ könyvtárakban pedig 18418 kötet semmisült meg. 
A könyvállomány csökkenése azonban ennél lé -
nyegesen nagyobb volt, mert a fenti számokban 
nem szerepelnek az olvasóknál elveszett, elpusz-
tult, vissza nem szolgáltatott jelentős mennyisé-
gű könyvek. A háborús veszteséglistán szerepelt 
a központi könyvtár erősen megrongálódott tető-
zete, homlokzata; itt is, és a megmaradt 11 ke-
rületi könyvtárban is az ablakok, a fűtőberende-
zések mind tönkrementek; a felszerelések és a 
berendezések pusztulása is ijesztő képet muta-
tott. Két kerületi könyvtár teljesen megsemmi-
sült. 

Könyvtárunk hőskorszakában munkatársaink 
tudták, hogy hazánkban, fővárosunkban nemcsak 
a romokat, hanem a lélek sebeit is el kell tün-
tetni. Természetesen ilyen körülmények között 
tömegeket átfogó, mélyrehatoló közművelődési 
munkáról beszélni nem lehetett. A romeltakarí-
tás és a helyreállító munka került előtérbe. És 
az álmodozás, a jövőtervezése is. A tornyosuló 
akadályok sokrétűek voltak: a főváros nehéz pénz-
ügyi helyzete, az infláció viharos árhullámzása, 
a magas könyvárak, a személyzethiány, amelyet 
csak fokozott az 1946 augusztus elsejei létszám-
csökkentés. Meg kellett tisztítani a könyvállo-
mányt a mindenfajta fércmunkáktól és a könyv-
tár feladatává tették azt is, hogy a jegyzékbe 
vett tiltott könyveket a főváros lakosságától be -
gyüjtsék. 

Uj könyvtárak építésére kezdetben nem volt 
anyagi fedezet, de azért a kerületi könyvtárak 
száma rohamosan emelkedett. Az 1956-os ellen-
forradalom kitörésekor már több mint 100 könyv-
tár állt az olvasók rendelkezésére. Ezeket a 
könyvtárakat lényegében készen kaptuk, a keres-
kedelem és az ipar által kicsinek talált, meg-
üresedett helyiségeket vehettük birtokunkba. Ez 
az egyetlen fejlesztési mód nem tette lehetővé 
a sokoldalú könyvtári szolgáltatások kifejleszté-
sét, de a tervszerű telepítést sem. Kertelés nél-
kül meg kell mondani, hogy 1970-ig - a felsza-
badulástól számított 25 év alatt - összesen négy 
könyvtár épült kimondottan könyvtári célra. E 

sorok írójának az a véleménye, hogy ennek több-
szörösét lehetett volna létrehozni és az, hogy 
elsősorban nem a pénzügyi fedezet hiánya, ha-
nem szemléleti torzulások okozták a korszerű 
központ - és kerületi könyvtárhálózat alapjainak 
a lerakását. Munkánkat nehezítette a nagyon ala-
csony bérbesorolás, az estig tartó munkaidő, a 
könyvtárak szétszórtsága és távolsága, a legtöbb 
könyvtár alkalmatlan felszerelése, berendezése, 
az egészséget károsító zsúfoltság, levegőtlenség, 
a fűtés elégtelensége. A kedvtompitó állapotok 
csak nehezítették, de nem törték meg munkatár -
saink tenniakarását. Felelősségteljesen és büsz-
kén állapithatjuk meg, hogy kollektívánk nagysze-
rű munkát végzett, kiemelkedő eredményeket é r -
tünk el. Kezdeményezéseinket, uj módszereinket 
idehaza és külföldön is egyaránt elismerték. 
Megnyugvással és megelégedettséggel tölt el ben-
nünket az a tudat, hogy az elmúlt évtizedekben 
sehol és senki nem bírálta tevékenységünket, 
hogy azt nem a párt kulturális irányvonala szel -
lemében végezzük. 

Oldalakon át lehetne sorolni az elért eredmé-
nyeket, de erre a "Könyvtári Hiradó" terjedel-
me nem ad lehetőséget. Ötletszerűen kiragadok 
néhány területet, amelyek egyikében - másiká-
ban kezdeményezők voltunk és tapasztalatainkat 
a tanácsi, a szakszervezeti és az iskolai könyv-
tárak is átvették. Hivatalosan nem vagyunk o r -
szágos módszertani központ az ajánló bibliográ-
fia, a szociológia, a helytörténet, a módszerta-
ni munka, a zenei könyvtár, a propaganda, a 
könyvek feldolgozása, az állomány összetétele, 
a könyvtári könyvek kötése területén, de elért 
eredményeink termékenyítőleg hatottak a társ-
intézmények munkájára. Persze nem csak ad-
tunk, hanem nagyon sok hasznos és bevált ta-
pasztalatot is átvettünk. Egyik kezdeményezője 
voltunk a szabadpolcos rendszernek, az önálló 
gyermekkönyvtárak és részlegek létrehozásának, 
a centralizált könyvtárhálózatnak, a sokfajta ka-
talógus szerkesztésének, a könyvtári klubok működ-
tetésének, a fölös példányok raktározásának, a 
szociológiai felméréseknek, az igények kutatásá-
nak, a kiállítások szervezésének, a dolgozók to-
vábbképzésének, a munkabizottságok működteté-
sének, a könyvtár szervezeti- és működési sza-
bályzata kidolgozásának, stb., stb. 

Őszintén meg kell mondanunk azt is, hogy 
egyes területeken - a lassú fejlődés ellenére is -
hátul kullogunk (gépesítés, könyvtáraink átlagos 
alapterületei. 

Az eredmépyesen megtett utat az 1978-as év-
végi adataink is illusztrálják. A 95 könyvtár 
könyvállománya 3,326.783 kötet. A beiratkozott 
olvasók száma 173.151. Olvasóink 5,810.390 
kötet könyvet kölcsönöztek, illetőleg helyben o l -
vastak. A beiratkozottak közel 1,700.000 alka-
lommal keresték fel könyvtárunkat. Ezek a j e -
lentős számok áldozatos munkát, szakértelmet, 



a könyvtár, a könyv és az olvasók iránti szere-
tetet fejezik ki. Ezúttal is köszönetet kell mon-
danunk munkatársainknak, hogy fővárosunkban 
derekasan helyt álltak a közművelődés rájuk b i -
zott területén. De nyiltan meg kell mondani azt 
is, hogy lényegesen jobb eredményekről számol-
hatnánk be, ha könyvtáraink túlnyomó többsége 
erre lehetőséget nyújtana. 

Örömmel regisztrálhatjuk, hogy felügyeleti 
szervünk az elmúlt hét-nyolc évben lehetővé tet-
te, hogy uj nagyobb, vagy nagy könyvtárak kezd-
jék el tevékenységüket. Ezzel lehetővé vált szol -
gáltatásaink bővitése, nagyobb vonzó ereje. (Ze-
nei részlegek, rendszeres képzőművészeti kiál-
lítások, helytörténeti anyagok gyűjtése, együtt-
működve más társintézményekkel magas szín-
vonalú rendezvények lebonyolítása, stb. , stb.) 
Utalok itt a kőbányai, a kelenföldi, a soroksári, 
a kispesti, a királyerdei, a pesthidegkuti, az 
Egyesült Izzó lakótelepi uj létesítményekre, a 
két mozgókönyvtárra. Néhány uj gyermekkönyv-
tár is megkezdte működését. (Marczibányi tér, 
Rákospalota, Városmajor utca, Pesterzsébet, 
Őrmezői lakótelep, Óbuda, stb.) 

Régi álmaink is megvalósulóban vannak, meg-i 
kezdték a nagy alapterületű pestlőrinci könyvtár 
építését és említésreméltóan nagyobb lesz a Ze -
nei Gyűjteményünk és a 20-as könyvtárunk is . 
Határozat van 1.000 négyzetméteren felüli könyv-
tár építésére Újpesten, Újpalotán, az Örs-ve-
zér téren, a XIII. kerületben, Pesterzsébeten 
és Óbudán. A legnagyobb problémánk megoldása 
is érőfélben van, elkészült az uj központi könyv-
tár és a szolgáltató ház terve, amelyek ez év 
végén kerülnek a Fővárosi Tanács Végrehajtó 
Bizottsága elé döntés végett. Nagyon reméljük, 
hogy a döntés pozitív lesz, a helykijelölés a 
legalkalmasabb területet jelöli ki és a könyvtár 
nagysága lehetővé teszi, hogy a központi könyv-
tárral kapcsolatos minden igényt kielégíthessünk. 

Szilárd meggyőződésem, hogy a századforduló 
végén - közel a centenáriumunkhoz - fővárosunk-
nak korszerű, világszínvonalon álló hálózata és 
központi könyvtára lesz. Ennek a szárnyaló terv-
nek a megvalósításáért érdemes fáradozni és eh-
hez kívánok minden kollégának erőt, egészséget, 
kitartást és sok-sok munkasikert. 

Révész Ferenc 

A FSZEK MINT SZELLEMI KISUGÁRZÓ KÖZPONT 

Gyakran beszélünk a nyilvános könyvtárak 
társadalomalakitó, tudatot, esztétikai Ízlést, 
világnézetet formáló, a közműveltség színvona-
lát emelő szerepéről. Ujabban sok szó esik ar -
ról is, hogy a korszerű szerzeményezést foly-
tató, anyagukat a hagyományos és számitógépes 
eszközökkel gyorsan és folyamatosan feltáró, a 
kutatók információs igényeit kielégitő tudós szak-
gyüjtemények hatékonyan járulnak hozzá a tár-
sadalom építéséhez, a tudományos-technikai f o r -
radalom kibontakoztatásához. A kérdést köze-
lebbről megvizsgálva viszont azt látjuk, hogy 
ma még a legtökéletesebb komputer segítségé-
vel sem tudnánk pontos és mindenre kiterjedő 
képet adni arról, hogyan és milyen mértékben 
járulnak hozzá közgyűjteményeink a szociális-
kulturális fejlődéshez, miként válik anyagi erő -
vé a bennük felhalmozott ismeretek sokasága. 

A most hetvenöt éves FSZEK múltján végig-
pillantva is legfeljebb azt illusztrálhatjuk részle-
ges és összegező, általában megbízható szám-
adatokkal, hogy háromnegyed százados pályafu-
tása alatt összesen hány millió beirt olvasót mu-
tathatott fel, hányszor tízmillió könyvet, folyó-
iratot adott látogatói kezébe. Arra azonban már 
nincs megfelelő mércénk, hogy kimutassuk: a 
megforgatott dokumentumok hány ember tudatát 
és milyen erővel formálták át, segítették elő sze-

mélyiségük kibontakoztatását, pályaválasztásukat, 
helyes döntésüket a politikai cselekvés alternatí-
vái között, illetve fejlesztették fogékonyságukat 
a művészi alkotások befogadásához, megfelelő 
értékeléséhez. 

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár társadalom-
formáló szerepéről sem rajzolhatunk valameny-
nyi részletre kiterjedő pontos képet. Múltján vé-
gigtekintve mégis olyan közlések sokaságával ta-
lálkozunk, amelyek meggyőzően bizonyítják: ez 
a gyűjtemény e századi közéletünkben időnként 
az ország határain is túlterjedő hatósugárral i -
gen hatékonyan segitette a haladó politikai és kul-
turális mozgalmakat. 

Korabeli dokumentumok sokaságából rekonst-
ruálható az az eddigi történetírásunkban figyelmen 
kivül hagyott tény, hogy a Fővárosi Könyvtár 
már 1904-es alapításától szellemi kisugárzó köz-
pontja volt a haladó politikai és kulturális törek-
véseknek. Politikai szerepét elsőként az 1919-es 
Magyar Tanácsköztársaság idején Dienes László, 
Szabó Ervin utóda a könyvtár vezetésében, igy 
jellemezte a Vörös Újság május 4- i számában: 
"Nem véletlen és nem személyes hajsza az, 
amiben évek hosszú során át legmodernebb könyv-
tárunk a Szabó Ervin könyvtár részesült, ame-
lyet nemcsak nagynevű alapitója miatt tartott a 
burzsoázia, s pedig joggal, az eljövendő forra-



dalom fő melegágyának." Az 1919. augusztusá-
ban negyedszázadra felülkerekedett ellenforrada-
lom idején a jobboldali sajtó valóságos szállói-
gévé emelte Dienes kijelentését. Tudjuk, hogy 
mindent elkövettek a stereotip módon és ekkor 
persze ellenséges éllel forradalmi melegágynak 
nevezett könyvtár felszámolására. Az 1918-ban 
elhunyt Szabó Ervin legjobb munkatársait nem-
csak eltávolitották, hanem rendőrkézre is adták, 
vagy emigrációba kergették, amint ez Madzsar 
Józseffel, Dienes Lászlóval, Braun Róberttel, 
Kőhalmi Bélával és a többiekkel történt. A könyv-
tár baloldali anyagának egy kisebb részét meg-
semmisítették, a többit zárolták. A húszas évéc -
ben a kultuszminisztérium, városvezetők, az in-
tézmény felszámolását is programba vették, de 
erre nem volt erejük. Az ország határain tul 
is felzudulást váltott ki a várospolitika demagóg, 
hírhedt vezére, a fasiszta Wolff Károly 1921-es 
kirohanása a törvényhatóságban, amelyben álné-
pi szólamokkal a Fővárosi Könyvtár központja szo-
ciológiai gyűjteményének máglyára rakását köve-
telte. A kudarcba fulladt kísérleteket követő 
években lazult a könyvtáron belüli politikai kont-
roll, és éppen a fasizmus előretörésének idején 
megint a baloldali mozgalmak egyik szellemi 
forrásává válhatott a központ régi anyaga. Erre 
többek között egy 1936. május 13-i keltezésű 
rendőri besúgó jelentés vet fényt. Szerzőjének 
a nyilvános könyvtárak politikai szerepéről kel-
lett hirt adnia, és ennek során megállapította: 
"A kommunista propaganda szempontjából csak 
a Baross utcai Főv. Nyilv. Könyvtár jön számí-
tásba, minden komplikáció nélkül hozzá lehet 
jutni a bolsevista szakirodalomhoz... A könyv-
tár már a háború előtt fészke volt a kommunis-
ta propaganda irodalomnak akkori igazgatója, 
Szabó Ervin jóvoltából.. . a laza felügyelet követ-
kezménye, hogy a fényűzően berendezett grófi 
kastély a nap nagyobb részében zsúfolva van 
rossz külsejü orosz inges munkásokkal." 

A könyvtár tehát alapitásától a felszabadulá-
sig megőrizte különleges politikai véleményfor-
máló szerepét. 

Kiknek a közreműködésével, mikor, hogyan 
alakult ki az intézménynek ez a sajátos funkció-
ja? 

Ha jelentős társadalmi képződményeket egyes 
személyek müvének tekinthetnénk, ugy habozás 
nélkül a Fővárosi Könyvtár alapitójának nyújthat-
juk a pálmát. Mégis, történelmietlenek lennénk, 
ha nem utalunk arra, hogy'Szabó Ervin és az 
általa toborzott könyvtárosi gárda sem fejleszt-
hette volna olyanná a könyvtárat, amivé lett, ha 
ennek nincsenek meg legalább elemi fokon a szo-
ciális, gazdasági, kulturális előfeltételei. 

Ma már csak mint közhelyre kell utalnunk ar-
ra a mélyreható társadalmi, politikai válságra 
mely a századfordulón megindult és eredménye-

ként 1918 októberében kártyavárként omlott ösz-
sze a rendithetetlennek hirdetett monarchia, ve-
le az ezeréves uri Magyarország. Ady Endre 
találóan nevezte 1910-ben "robbanó ország"-nak 
Magyarországot és a közélet minden területén 
felbukkanó ujitó törekvésekről szólva az irodal-
mi forradalom végső hajtóerejét keresve ő mond-
ta ki elsőként: "az egész mai irodalmi kalamaj-
ka sohase lett volna meg a szocializmus ma-
gyar felnövekedése nélkül". 

Az akkor még teljességgel jogfosztott, lege-
lemibb gazdasági és politikai követeléseinek ér -
dekében szakadatlan rohamokat inditó parlamen-
ten kivüli, de már a nagypolitikában is a mér-
leg nyelvének szerepét betöltő munkásosztály 
szervezettségének, erejének gyors növekedése 
siettette a középrétegek, az értelmiség differen-
ciálódását, késztette a tőkés -földesúri rend leg-
öntudatosabb rétegeit a feszültség csökkentését 
célzó látszat reformpolitika kezdeményezésére. 

Ez a háttér magyarázza a paradox tényt, 
hogy egy a közvélemény alakítása szempontjából 
is fontos közhivatal élére az uri Magyarország 
fővárosában a forradalmi szocialista világnézeté-
ről már ismert Szabó Ervin kerülhetett. 

Nemrég felszínre bukkant 1904 eleji levélvál-
tásából tudjuk, hogy az utolsó pillanatban befo-
lyásos városi potentátok vétót emeltek könyvtá-
rossá választása ellen, szocialista agitátornak 
minősítve őt. Budapest törvényhatósága rövid-
del később mégis egyhangúan választotta meg 
Budapest első "könyvtárnokának". 

Persze ebben fontos szerepet játszott Szabó 
Ervin kimagasló rátermettsége is. Alig huszon-
hét esztendős ekkor, de már Európa szerte i s -
mert és elismert könyvtári szakember, amire 
1903 decemberében a fővárosi állást megpályázó,az 
utóbbi két évtizedben több helyen is publikált ön-
életrajzában okkal hivatkozhatott... Azt a tényt, 
hogy a szocialista meggyőződését hivatalos nyi-
latkozattételében is valló Szabó Ervint a burzsoá 
törvényhatóság, amelybe egyetlen szociáldemokra-
ta küldött sem juthatott be, elfogadta, elsősorban 
mégis a munkásmozgalom ereje magyarázza. 

Szabó Ervinnek elhatározó szerepe volt abban, 
hogy az 1968 óta hivatalosan is a szociológia o r -
szágos szakkönyvtára funkcióját betöltő központi 
könyvtár e feladatkörét már az 1900-as években 
végleg rögzítette. Személyes érdeme, hogy meg-
védelmezte ezt a gyűjtőkört szűklátókörű, álde-
mokrata ellenfelével szemben, A szociológiai 
gyűjtőkört ellenezte Szily Kálmán, az Akadé-
miai Köpyvtár, Ferenczi Zoltán, az Egyetemi 
Könyvtár igazgatója, a konzervatív-klerikális 
Gulyás Pál, páter Bangha Béla, továbbá a leg-
tekintélyesebb kormánylapok, az egyházi sajtó. 
Szabó Ervin nem jutott volna célhoz, ha prog-
ramjának az idők nem kedveznek. 
Tudjuk, hogy a századelő_a magyar szociológia 



első nagy felvirágzásának időszaka, mely Sza-
bó Ervin mellett olyan ma már világszerte e l -
ismert eredeti gondolkodókat segített kibonta-
kozni, mint Lukács György, Varga Jenő, Mann-
heim Károly, Häuser Arnold, Polányi Károly, 
Leopold Lajos, Jászi Oszkár s a többiek. A r -
ra is érdemes emlékeztetni, hogy az e szem-
pontból korszakos jelentőségű Huszadik Század 
c . folyóirat 1900-as megindítása után, az 1901-
ben alakult Társadalomtudományi Társaság éle-
tének első szakaszáhan átmenetileg még az uri 
osztályok egyes reprezentánsai is támogatták a 
csakhamar országossá szélesedett szociológiai 
mozgalmat, bár az akkori hivatalos tudományos-
ság fórumai,az Akadémia, az egyetemek, a töb-
bi tudományos nagykönyvtár a szociológia létét 
sem vették tudomásul. Tudjuk, hogy gróf 
Andrássy Gyula, Gratz Gusztáv és a hozzájuk 
hasonlók is csak addig támogatták a mozgalmat, 
amig megvolt a reményük, hogy a fiatal tudo-
mányt a rendszer konszolidálására használhat-
ják fel. Eleinte azonban a feltételek az eredeti-
leg csupán közigazgatási-statisztikai hivatali 
gyűjteménynek szánt Fővárosi Könyvtár gyűjtő-
körének szociológiaivá váló kiszélesítésére ad-
va voltak. Szabó Ervin érdeme, hogy nyomban 
élt a lehetőséggel és igy megvetette az alapjait 
annak a szakgyüjteménynek, melynek Európában 
ma is csak egyetlen párját találjuk az állomány 
mélységét és gazdagságát tekintve: a mai brüsz-
szeli Institut de Sociologie-t, amely egyenes u-
tóda a Fővárosi Könyvtárnál két évvel idősebb, 
tehát 1902-ben alapított Institut Solvay-nek. 

Ismét Szabó Ervin érdeme, hogy a könyvtár 
munkatársai toborzása során, olyan a szocioló-
giai életben, a Huszadik Század, a Szocializmus 
és más társadalomtudományi folyóiratok hasáb-
jairól ismert személyiségeket alkalmaztatott, 
mint Madzsar József, Rácz Gyula, Braun Ró-
bert, Dienes László, Kőhalmi Béla, Bäsch Im-
re, Bolgár Elek, a román Cherestesiu Victor 
és hasonlók. Emellett a Könyvtár célkitűzéseit 
aktivan támogató baráti kört tudott kialakítani 
az értelmiség szine-javából, köztük olyanokból 
is, mint a konzervatív Alexander Bernát, a je -
les filozófus, Thallóczy Lajos, a neves törté-
nész és államférfi. A Fővárosi Könyvtár Érte-
sítője még rendszeresen és hiánytalanul közöl-
te az ajándékozók listáját, amelyből szinte a 
korabeli értelmiségi elit csaknem teljes névso-
rát összeállíthatjuk. E helyen csupán néhány ki-
magasló értékű könyvgyűjtemény ajándékozóira, 
Batthyány Ervinre, az anarchista grófra, a "ma-
gyar Tolsztoj"-ra, Vámbéry Rusztemre, a jog-
szociológusra, Thallóczyra utalunk, akik együt-
tesen jóval több mint 10.000 kötetes válogatott 
anyaggal gazdagították az állományt. 

A gyűjteményt a legkézzelfoghatóbb módon, 
könyvekkel erősítő további személyiségek, mint 

Varga Jenő, Jászi Oszkár, Czóbel Ernő, a ro -
mán Aradi Viktor, László Jenő, Lukács György, 
Leopold Lajos, Dániel Arnold és mások mellett 
emlitést érdemel, hogy a többé-kevésbé rendsze-
res ajándékozók sorában találjuk a különböző nagy 
szakszervezeteket, az építőkét, fásokét, arany-
művesekét stb., sőt külföldieket is, mint ami-
lyen a philadelphiai Trade Union. Többször fe l -
bukkannak a donátorok sorában olyan haladó szer-
vezetek, mint a Galilei-kör, a feministáké, kie-
melkedő ajándékával a szabadkőművesek legprog-
resszivabb tömörülése, a Deák Ferenc páholy. 
Szocialista irók, mint Csizmadia Sándor, Naszó-
di Zsigmond, Madarász József szinte erkölcsi 
kötelességüknek érezhették, hogy tiszteletpéldányt 
küldjenek. Az irók többnyire sajátkezű dedikáció-
val juttatták el küldeményeiket, ugyanugy mint az 
egyetemes munkásmozgalom, illetve a kulturhis-
tória lapjairól ismert olyan személyiségek, mint 
Pjotr Kropotkin, az orosz hercegből lett anar-
chistavezér, vagy Jean Jaurès, Emil Lederer, a -
ki a Max Weber iskoláját képviselő Archiv für 
Sozialwischenschaft szerkesztője volt vagy Robert 
Michels, akinek nemrég a politikai pártok szoci -
ológiájáról irott müvét ma is vitatják. Gesztusa-
ik értékét nem csökkenti, hogy csaknem vala-
mennyien éppen Szabó Ervinnek ajánlották mun-
káikat, hiszen azok végül is az intézmény szel-
lemi fegyvertárát erősítették. 

A kor ismert írástudóinak a könyvtár ügye 
előmozdítása, vagy az ellene intézett támadások 
időszakaiban védelme érdekében publikált Írásai 
tükrözik, hogy ők is alma materjuknak tekintet-
ték azt. Ignotus Hugó, a Zuboly álnéven ismert 
Bányai Elemér, Kaffka Margit, Supka Géza cik-
keire emlékeztetünk. E helyen utalunk arra is, 
hogy később, a két világháború között kiváló 
szocialista irók sora örökítette meg irodalmi 
memoárokban Szabó Ervinnek és az általa veze-
tett szellemi műhelynek a forradalmi fiatalság-
ra gyakorolt ösztönző hatását. Lengyel József 
például "Visegrádi utca", Sinkó Ervin "Optimis-
ták" cimü ismert müvében, Kassák Lajos több 
írásában is méltatta ezt a hatást. A felszabadu-
lás után keletkezett önéletrajzi irodalomból töb-
bek között Polányi Károly nemrég elhunyt özve-
gye, Duczynska Ilona irodalmi folyóiratainkban 
közölt emlékezései gazdagították a sort. 

Céltudatos tevékenységével érdemelte ki a 
könyvtár a sokoldalú irói elismeréseket is. Sza-
bó Ervin a közelmúltban, 1977-1978-ban a Kos-
suth Könyvkiadónál 1500 oldalon megjelent leve-
lezésében a mi szempontunkból eddig alig érté-
kelt adatok tömegével találkozunk, amely érthe-
tővé teszi a rokonszenvet. Már 1904-től neves 
magyar és külföldi személyiségek rendszeresen 
fordultak irodalmi útbaigazításért, vagy másutt 
nem talált kiadványokért a Fővárosi Könyvtár-
hoz. Megtaláljuk közöttük a munkásmozgalom 



Marxtól Leninig terjedő szakasza egyik legki-
emelkedőbb teoretikusát, Georgij Plehonovot, az 
orosz forradalmi mozgalom korán elhunyt igé-
retét, Pavel Tyeplovot, aki például szibériai 
száműzetéséből kért többször irodalmat. A 
könyvtárhoz fordultak a liberális rezsim idején 
bebörtönzött szocialisták is könyvekért, mint 
ezt többek között Tarczai Lajos tette a váci 
fegyházban. A könyvtár látogatói között találjuk 
a szerb munkásmozgalom ismert személyiségét, 
Milorad Popovicsot és hasonlókat. 

Az intézmény nemcsak kapott, de szükség e -
setén adott is könyvajándékokat. A levelezésből 
megtudjuk, hogy a cári orosz emigráció bécsi 
patrónusa, Sámuel Klacsko fia a könyvtártól 
kért és kapott müvekkel alapozta meg a bécsi 
társadalomtudományi egyesület (Sozialwissen-
schaftliches Verein) könyvtárát. Ugyancsak ered-
ménnyel fordult Szabó Ervinhez ebben az ügyben 
a zombori szerb munkásegylet. 

A munkásmozgalom teoretikusai azért fordul-
tak bizalommal a budapesti könyvtárhoz, mert 
hire ment, hogy ez csakhamar az egyetemes szo-
cialista irodalom egyik legteljesebb gyűjteményé-
vé emelkedett. Nemcsak a korabeli, hanem a 
18-19. századi utópista szerzők, mint Cabet, 
Fourier, Saint Simon, Lammenais, Blarqui, 
Lassalle müvei is, nagyrészt első nemzetközi 
ritkaságnak minősülő kiadásokban sorakoznak a 
polcokon, akárcsak Marx és Engels korai, az 
1840-es évekből való munkái. Egyes kötetek bib-
liofil értékét megkétszerezik a szerzői bejegyzé-
sek, igy például Owen saját kezű dedikációja 1841-
e8 könyvében, Marx ajánlása és bejegyzései a Das 
Kapital első, 1867-es kiadásában. 

Természetes, hogy a korabeli progressziv iro-
dalom beszerzésében is teljességre törekedett a 
könyvtár és ezt az első világháború kedvezőtlen 
körülményei között is gyakorolta. 
Nyilvánvaló, hogy Magyarországon is mozgósitó_ 
erővel hatott a Lenin vezette zimmerwaldl balol_ 
dal 1915-1916-os fellépése a munkásinternaciona-
lizmus helyreállítása érdekében, a háború ellen. 
Szabó Ervin, mint ezt irattári dokumentumokból 
látjuk, elérte a kormánynál, hogy könyvtárát a 
háborús cenzúra alól mentesítsék. Ennek ered-
ményeképpen vált hozzáférhetővé nálunk már 
1915-ben Mehring és Luxemburg Németország-
ban betiltott Die Internationale, Leninék Svájc-
ban kiadott Die Vorbote cimU folyóirata, 1917 
őszén, a Leninnek a Kerenszkij-kormány üldözé-
se előli bujkálása hónapjaiban Stockholmban kia-
dott Die Bote der Russischen Revolution és még 
egy sereg más hasonló forradalmi orgánum. 

Történeti feldolgozásokban már sok szó esett 
Szabó Ervinnek az első világháború alatti anti-
militarista mozgalomban betöltött vezető szere-
péről. Itt csak hangsúlyosan szeretném kiemel-
ni, amit emlékezések sora erősit, hogy ebben 

a mozgalomban a könyvtárnak mint intézmény-
nek is kimagasló jelentősége volt. Tegyük hoz-
zá, ugyanez történt Szabó Ervin halála után, az 
őszirózsás forradalom idején, amikor a roha-
mosan erősödő fiatal kommunista pártot a kor-
mány üldözőbe vette. Lukács György, Rákos Fe -
renc, Hevesi Gyula és több más kommunista ve-
zető, valamint ujabban felszinre került egykorú 
hiradások nyomán ma már tisztán látjuk, hogy 
a Kun Béla és társai bebörtönzése után megala-
kult második illegális vezetőség igazi központja 
Szabó Ervin utóda, Dienes László jóvoltából a 
Fővárosi Könyvtár igazgatói szobája volt. 

Néhány jellemző adalék, mozzanat felmuta-
tásával az intézmény társadalomformáló hatását 
igyekeztem érzékeltetni. Hiányos lenne a kép, 
hogy ha röviden ugyan, de legalább néhány be -
kezdés erejéig nem szólnék kulturhistóriai sze -
repéről. Ennek egyik kiragadott illusztrációja-
ként emlékeztethetünk arra, hogy éppen 1918 
végén a könyvtár falai között tartotta Ady End-
re elnökletével, Móricz Zsigmond, Babits, Ka-
rinthy, Tóth Árpád és a Nyugat első nemzedéke 
többi nagyjainak részvételével alakuló ülését a 
Vörösmarty Akadémia. Természetesen ez sem 
volt véletlen, hiszen a ma már klasszikusnak 
minősülő irók felé a közgyűjtemények közül e l -
sőként a Fővárosi Könyvtár nyitott széles kaput; 
a háború alatt üldözőbe vett békeharcos müvei-
ket beszerezte, ankétokon népszerűsítette. 

Fentebb az intézmény politikai misszióját e -
meltük ki hangsúlyosan, de nem feledkezhetünk 
el arról, hogy az csak egyik, bár nyilvánvalóan 
a legszélesebb körökben ható tevékenysége volt 
a könyvtárnak. A korábbi gyarapodási jegyzékek-
ből, melyeket nyomtatásban is kiadtak, viszont 
tudjuk, hogy voltaképpen a szerzeményezésnek 
csak kis hányadát tette ki a szocialista iroda-
lom. Még a szépirodalmat kirekesztő szocioló-
giai központ állományának túlnyomó része is pol-
gári társadalomtudomány volt. A közművelődési 
fiókokban pedig a magyarországi könyvtárpoliti-
kában gyökeresen ujat hozó Szabó Ervin-i szer-
zeményezési politika, melynek elveit legrészle-
tesebben a maga idején nagy port felvert 1907-
es pécsi országos kongresszuson fejtette ki, az 
akkori hivatalos könyvtárpolitikával ellentétben 
felnőttnek tekintve az addig kiskorúakként kezelt 
dolgozó tömegeket, az őket érdeklő, korszerű 
tudománynépszerűsítő és színvonalas szépirodal-
mi anyag minden elérhető termékét szükség sze -
rinti példányban szerezte be. Az állomány hozzá-
férhetőségét az angol, amerikai és németországi 
modern könyvtárpolitika és technika legjobb ered-
ményeinek hazai alkalmazásával tette hozzáférhe-
tővé. Már Szabó Ervin életében "amerikaias" 
könyvtári üzemként kezdték emlegetni a közpon-
tot és 1913-1914-ben kiépített néhány közmű-
velődési fiókját. Alaptalanok voltak tehát azok 



a szaksajtóban és még napilapok hasábjain is 
hangoztatott vádak, amelyeket a várospolitiká-
ban mindenható Vázsonyi Vilmos Budapest tör-
vényhatósági gyűlésein is Szabó Ervinnek sze -
gezett, mely szerint o szocialista pártkönyvtá-
rat épitett volna ki. Szabó Ervin ezt már azért 
sem tartotta szükségesnek, mert meg volt győ-
ződve róla, hogy minden színvonalas könyv, 
mely a munkásság ismereteit bőviti, látókörét 
tágítja, ízlését nemesiti, akkor is közelíti őt a 
szocializmushoz, ha nincs különösebb politikai 
mondanivalója. Barátja, Jássi Oszkár szerint 
szinte hadvezérként járt a zsúfolt polcok között, 

s az ott sorakozó könyvekben az osztályharc 
zászlóaljait látta. A fejlemények pedig voltakép-
pen igazolták naivnak látszó elvárásait. 

Szabó Ervin 1918-ban bekövetkezett haláláig 
könyvtári programjának csak töredékét valósít-
hatta meg, de mégis ezzel alapozta meg a ma 
már Budapest egészére kiterjedő tudományos és 
közművelődési hálózatot. Az általa vetett szilárd 
alapokra épitve ma már a város legkülönbözőbb 
pontjain szétszórt Szabó Ervin könyvtárak soka-
sága uj feltételek között megsokszorozódott erő -
vel folytatja az ő munkáját. 

Remete László 

AKI FŐNÖKÉNEK MONDHATTA SZABÓ ERVINT 
- Beszélgetés a 80 éves Malonay Gézával -

Kicsi, kedves öregúr. A Lengyel József-i 
kettős jelző közül a második elváltoztatását 
megismerkedésünk helyzethüsége kívánja. Élet-
útját végighallgatva, immár klasszikusként to-
vább élő irónk meggyőződéssel vállalta volna 
egy másik, a "Kicsi, mérges öregúr" példázatu 
elbeszélése hősének Malonay Gézát. 

Idén, julius 15-én töltötte be nyolcvanadik é -
letévét. Amikor kezet fogunk és beinvitál a Bu-
dapesti Társadalombiztosítási Igazgatóság ötödik 
emeletén lévő hivatali rezidenciájába, a tárgyi-
lagos és igen-igen puritán környezet, személyé-
nek, habitusának egyszerűsége-szerénysége sem 
oszlatja azt a nimbuszt és kíváncsiságot, amit 
az életrajzi tény jelent: látta, ismerte Szabó 
Ervint, Madzsar Józsefet, Dienes Lászlót, Kő-
halmi Bélát - a magyar könyvtártörténet legje-
lesebb alakjait, a szocialista könyvtárkultura út-
törő egyéniségeit. 

Pályájának kezdete, az indulás színhelye a 
Fővárosi Könyvtár, munkálkodásának mostani, 
nyugdíjasként is aktiv stációja szintén és ismét 
a könyvtár. A közbülső évek - a hivatalnokként 
eltöltött időket is beleértve, a mozgalomban, a 
mozgalomért vállalt harcoknak izgalmas törté-
nete . 

Két forrás vezetett el hozzá és sok "nyom-
kereső" telefonálás a személyes találkozásig. 
Az első instrukció Zircz Péter Poll Sándorról 
irt cikke a Könyvtáros 1978/9. számában, ahol 
a szerző felhívta figyelmünket Malonay Géza 
tiszteletre méltó személyére és életútjára. 
/Poll Sándorhoz fűződő szép barátságát a tanul-
mány részletezően ismerteti, ezért emberközi 
kapcsolatainak taglalásakor nem térünk ki r á . / 
A másik nyomvonal: a Budapesti Városi Könyv-
tár Értesitőjé-nek 1915. IX. évfolyam, 1-2 . 
számában lelt személyi hir: 

" . . . január 24-e óta uj gyakornoka a könyv-
tárnak Malonay G é z a . . . " 

Eképpen jöhetett létre az a beszélgetés, a -
melynek közreadásával a Fővárosi Szabó Ervin 
Könyvtár jubileumán legrégebbi, élő dolgozójá-
nak is tisztelgünk. 

- Géza bácsi, kérem, mesélje e l , hogyan 
került tizenhat éves korában, azaz 1915-ben a 
mai FSZEK veteránja ennek az intézménynek a 
kötelékébe ? 

- Az akkori Fővárosi Könyvtár szokásrend-
jébe tartozott, hogy gyakornokként sihederkoiu 
fiatalokat is alkalmazott. Engem Madzsar dok-
tor "felvételiztetett", vagy mai szóhasználattal 
élve, "káderezett" le akkori, Ménesi uti laká-
sán. Elbeszélgetett velem, kifaggatott olvasmá-
nyaimról, tetszett neki, hogy zsenge korom el -
lenére már jóideje az Almássy téri fiókkönyvtár 
rendszeres látogatója vagyok, és eléggé buzgó, 
könyvfaló olvasója. Elmondottam neki, hogy a 
sok, könyvek kínálta izlés- , téma-, műfaj-ös-
vény közül én már kiválasztottam a magamét: 
mivel az érdekelt a legjobban, a társadalomtu-
dományokat. 

- Ez eléggé, sőt, szokatlanul hamar jött é r -
deklődésbeli elkötelezettség, hiszen amikor ki-
forrhatott, a korosztályabeli alig-kamaszok még 
a rongylabdát rúgták a grundokon és olvasmá-
nyaikat illetően természetszerűleg Verne köthet-
te le a fantáziájukat. Tudom, hogy a századfor-
dulótól kezdve jóértelemben vett divattá vált a 
társadalomtudományok kultiválása, a szociális 
antagonizmusok kiváltotta szociológiai érdeklő-
dés. Mégis: ki vagy mi volt az az indíttatás, 
ösztökélés, ami a társadalomtudományokon ke-
resztül a munkásmozgalom elkötelezettjévé tet-
te ? 



/Géza bácsi szerénységéből következik, 
hogy a beszélgetésnek ezen a pontján kicsit fe l -
borul az események, motivációk kronológiája. 
Az élethűség kedvéért nem változtattam a pár-
beszéd dramaturgiáján, hanem olyan sorrendben 
adom közre a kérdezz-felelek nagyon izgalmas 
mérkőzését, ahogyan az valójában történt./ 

- A Galilei Körben hallottam emlegetni a 
georgizmust, én ezzel szemben a marxista ál-
láspontot képviseltem. A proletárdiktátura előt-
ti időkben már volt egypár olyan magamkorabeli 
barátom, akikkel nagy séták során, hatalmas vi-
tatkozásokat produkáltunk. Ilyen elvbarátom volt 
például Somogyi Mihály, annak a Somogyi Bélá-
nak a fia, aki később a Népszava szerkesztője 
lett és akit a fehérterror idején megöltek. Ezek 
az előbb emiitett világnézeti edzésgyakorlatok so -
dortak egyre inkább a mozgalomba. 

- Értem, de az én gondolatmenetemben még 
valamilyen szál kibogozatlannak tűnik. Élmény, 
környezet,ráhatás - valami, ami egy ennyire 
fiatal, a gyerekkorból alig kinőtt ifjút erre a 
nehéz útra ráterel. Ilyenkor mondják az oknyo-
mozó történészek, hogy itt egy láncszem még 
hiányzik. 

- Tudom, mire gondol. Csak nem akartam 
olyan részletességgel belebonyolódni saját élet-
történetem elmesélésébe, amikor itt és most a 
Szabó Ervin Könyvtár jeles évfordulója kapcsán 
azok az események a fontosak, amelyek vala-
milyen vonatkozásban a könyvtár történetével 
és nagyjaival kapcsolatos emlékeimmel függenek 
össze. Az én személyem csak ebben a reláció-
ban lehet interju-téma. 

- Éppen erre a relációra hivatkozva kérem, 
hogy meséljen sorsa minden olyan hullámverésé-
ről, ami történelmileg, könyvtártörténetileg a 
mához vezetett. Hiszen élete - mozgalmi, poli-
tikai vetületeit tekintve - a Szabó Ervin-i esz -
ményekkel annyira összecseng. 

- A z úgynevezett családi indíttatásra gondol? 
Nekem annyira természetes létformám és köze-
gem volt a magát szocialistának valló család, 
hogy viharos dilemmák, világnézeti vívódások 
nélkül kötöttem ki a mozgalomnál. Ugy örököl-
tem ezt a beállítottságot apám tói-anyámtól, mint 
ahogyan a külső vagy belső tulajdonságokat meg-
örökli az ember a szüleitől. Anyám már 1905-
ben a magyar szociáldemokrata nőmozgalom e— 
gyik alapitó és szervező tagja volt - Gárdos Ma-
riska is megemlíti őt Százarcú élet cimü köny-
vében. Egyébként mint kisgyerek ismertem meg 
őt, mivel gyakran megfordult nálunk. Szüleim 
ugyanis szakszervezeti gondnokok voltak az óvo -
da utca 9. szám alatt, itt tevékenykedett Gár-
dos Mariska fiatal tanítónőként akkoriban. 
Nagy kerthelyiségre emlékszem, nyüzsgő életre, 
jövő-menő emberekre, munkásokra, ifjúmunká-
sokra, akik között könyvkötők is voltak. Vissza-

kanyarodva a szüleimre: édesapám résztvevője 
volt az első május elsejei tüntetésnek. Molnár 
lett egyébként, és mint szocialistát, az összes 
budapesti gőzmalmokból kitiltottak feketelistájá-
ra tették. Így és ezért lett aztán szakszervezeti 
gondnok. 

- Engedjen meg egy bizarr vagy túlságosan 
is közhelyszerű hasonlatot: ha életét egy veszé-
lyes, rohanó folyó fölött átívelő hidnak képze-
lem, /márpedig a mozgalmi élet az volt/, az 
innenső és a túlsó parton is az alappillér a 
könyvtár. Hogyan kezdődött a kapcsolata a köny-
vekkel ? 

- Azt hiszem, a "hogyan" mellett a "mikor" 
is fontos kérdőszó. 6-7 éves koromban az egyik 
könyvkötőnő jóvoltából jutottam hozzá a mese-
könyvekhez. A legelsőre még most is emlék-
szem: Benedek Elek "Édes kicsi gazdám" cimü, 
kedves, szentimentális históriájára. Később, 
az elemiben nagyon megfogott Mikszáth "A ló, 
a bárányka és a nyul" cimü története - amit 
később aztán maga az élet tett tragikusan em-
lékezetessé számomra: igy vitte el a diftéria az 
én fiamat is nyolc éves korában... Bevallom, 
a regényeket sohasem szerettem különösebben. 
De ezzel a tulajdonságommal nem álltam egye-
dül. Amikor 1915-ben a könyvtárba kerültem. 
Szekfü Gyula: Mit vétettem én? cimü munkája' 
volt a bestseller-olvasmány. Látom, akaratla-
nul is visszakanyarodtam az indulás évéhez, 
fogjuk meg hát itt a beszélgetés fonalát. Nos, 
először a központi könyvtár katalogizálójában 
dolgoztam, Schein Józsefné volt az osztály veze-
tője. Ezután a kölcsönzőbe kerültem, ahol rész-
ben a "fél forgalomban", részben a raktárban 
dolgoztam. Akkoriban is működött már a csőpos-
ta, a kérőcédulák ezen keresztül jutottak el a 
raktárba. 1916-17 között az Almássy téri 2. 
számú fiókban teljesítettem szolgálatot körülbe-
lül fél éven át. Ezután váltam meg a könyvtár-
tól, ami nagyon fájdalmas lépés volt számomra, 
ezt nem a nosztalgia mondatja velem, sem a 
"megszépítő messzeség." A realitások diktálta 
kényszerű döntés volt: uj helyemen, a Budapes-
ti Kerületi Munkásbiztositó Pénztárban 120 ko-
rona fizetéssel vettek fel - ez éppen a duplája 
volt a könyvtárbelinek, nekem pedig a szüleim-
re kellett gondolnom; igy lettem a segélyezésen 
" id .hiv . " , azaz ideiglenes hivatalnok. Innen vo-
nultam be az I. világháború idején, amikoris a 
32. gyalogezredben szolgáltam. 1918 tavaszán 
mint egyéves önkéntest tartalékos tiszti iskolá-
ba küldtek Apatinba, majd ennek elvégzése után 
áthelyeztek a szabadkai 86-os gyalogezredhez, 
kiküldtek az első menetszázaddal az olasz front-
ra, ahol a piavei ütközetben megsebesültem. Igy 
jutottam vissza Szabadkára. 1918 szeptember-
októberében a felbomlás megkezdődött. A kór-
házból 41 fokos lázzal kerültem haza, a spanyol 



nátha miatt hónapokig nyomtam az ágyat. Csak 
19 januárjában tudtam leszerelni, amikor már 
lábadoztam. A betegágyban hallatlan izgalommal 
követtem az eseményeket - lázas voltam a be -
tegségtől és lázas a fesziilt várakozástól. Fel-
gyógyulásom után jelentkeztem a Vörös Hadse-
regbe, az l - e s vörös vadászezredbe osztottak 
be . Masirozás közben sokszor beszélgettem 
Seidler Ernővel, aki az ezred politikai megbí-
zottja volt. Napokon belül a fronton voltunk, 
ismét megsebesültem, ismét kórház - felgyor-
sult iramban peregtek az események. Újra ak-
tiv szolgálat következett, beosztottak az ifjúmun-
kás menetzászlóaljba és ennek politikai megbí-
zottjává választottak. 

- Géza bácsi mesélőkedvének elcsendesedésé-
ből, az utolsó mondat vontatottabbá vált tempó-
jából következtetem, hogy történetében szomorú 
szakasz következik. Mégis meg kell kérdeznem: 
mi történt a Tanácsköztársaság leverése után? 

- Hogy lelkileg mit éltünk át, hadd ne emle-
gessem. Az életösztön viszi az embert, ha be-
lül világok omlanak is össze benne. Poll Sándor-
ral Soprontól Bécsig gyalog tettük meg az utat, 
mert-hogy az irónia eszközével is éljek,- a ha-
táron nem volt már olyan könnyű az átkelés. 

Kint a Bécsi Magyar Újság állandó alkalma-
zottja lettem, azaz egész nap kifutófiuként sza-
ladgáltam. Mostoha körülmények következtek, 
legrosszabbnak az éhezés. A népkonyhán hiába 
ettünk meg öt-hat adag levest, délután négy óra-
kor már ordítottunk volna az éhségtől. Bécsben 
kerestem fel Landler elvtársat, aki ajánlóm volt 
1920-ban a Kommunista Pártba való felvételem-
kor. /Előzőleg már tagja voltam a KIMSZ-nek, 
kommunista párttagságomat innen keltezem./ 

Berlin volt a következő állomás, legerősebb 
fizikai élményem itt is a koplalás. Tagja lettem 
a KJD-nek és a német kommunista pártnak, a 
KPD-nek. A német nyelvet ekkor sikerült elsa-
játítanom; hál* istennek soha nem voltam egye-
dül. Rengeteg időt töltöttem a német elvtársak-
kal, minden napom velük telt el. Rövid idő mul-
tán beválasztottak a körzeti pártvezetőségbe. 
Nagyszerű emberek voltak, szolidárisak - még 
ma is felemelő érzés arra az igazi közösségi, 
bajtársi légkörre visszagondolni. Akkoriban az 
emberek valahogyan jobban ismerték egymást a 
mozgalmon keresztül, ezért nagyobb volt a ko-
héziós erő is közöttük. A német rendőrség, a 
"supo" gumibottal gyakran megkergetett bennün-
ket. Egy vasmunkás elvtárs magához vett, aki-
nek a famíliájába csa'ádtagként olvadtam bele. 
Amikor a Párt illegális helyzetbe kényszerült, 
összekötőként dolgoztam a körzet és a pártköz-
pont között. Igen komoly "postát" találtak volna 
nálam, amikor egyszer a rendőrségi kordonon 
átbicikliztem, rövid bársonynadrágban, mintegy 
csomagkihordó, egykedvű suhanc. 

- Az adalékok ismeretében ugy hiszem, leg-
több időt hazáján kivül Franciaországban töltött 
e l . 

- Valóban, többször jártam ebben a szép o r -
szágban és hosszú évekig éltem ott - de ismét 
elfogott most az aggodalom, hogy túlságosan e l -
időzünk az életem folyásán. Szívesen beszélek 
róla, de maradjon idő és hely a könyvtári vo-
natkozásokra. Ezért pergessük sokkal gyorsab-
ban ezeket a filmkockákat és én a továbbiakban 
tőmondatokban sorolom biográfiai adataimat. 
1925-ben mentem át Franciaországba először, 
legközelebb 1933-ban, a hitleri hatalomátvétel 
után, 1940-ben a németek megszállták a francia 
földet - szervezett mozgalmi keretek között, a 
Petőfi ellenállási alakulatban harcoltam ellenük. 
1944-ben résztvettem Párizs felszabaditási har-
caiban; 1946-ban száz levente-fiut kisértem ha-
za, Magyarországra, pártfeladatként, majd 1948 
januárjában véglegesen hazatértem a feleségem-
mel. 

- Géza bácsi - több kimagasló képviselőjén 
keresztül - személyes ismerője volt annak a 
klasszikussá növekedett könyvtárpolitikus generá-
ciónak, amelyik megteremtette a magyar könyv-
tárügy máig érvényes alapjait, felépítményét pe-
dig nemzetközileg elismert színvonalra emelte. 
Megkérem, meséljen azokról, akikről mi már 
csak könyvtártörténeti munkákban, lexikonokban 
olvashatunk. 

- Nemcsak tisztelettel, de meleg szívvel em-
lékszem vissza rájuk, nemcsak nagy emberek 
voltak, hanem szinte valamennyien kedves, sze -
retetre méltó egyéniségek is. Természetes, 
hogy legelsőként Szabó Ervint emlitem. Minden-
nap láthattam Ót, reggeli körútja során engem 
is kérdezgetett néha, érdeklődött felőlem. Egy 
alkalommal összekötött, régi újságokat raktam 
a helyükre, nagy kötegekben cipeltem, ziháltam, 
lihegtem, amikor jött az "Öreg" - nagyságát 
példázza, hogy még negyven éves sem volt, és 
tisztelettel igy emlegették, mint a koros, nagy 
tudósokat. "Na, kis Malonay, mi van?" - f o r -
dult hozzám Szabó Ervin. - "Többet kellene a 
levegőn tartózkodni, valami sport is jót tenne" -
mondta, kifulladt kondíciómra célozva. Sokan ki-
csit ridegnek tartották, pedig csak nagyon e l -
foglalt ember volt, a szive-lelke, a motorja a 
könyvtárnak nemzetileg és nemzetközileg is. 
Minden héten tartott szakmai előadásokat; mint 
előadó, kicsit nehezen volt élvezhető, lassan, 
szaggatottan beszélt, talán ezért. Viszont mint 
politikai előadót is hallottam az uj Városházán, 
ott sokkal színesebben, folyamatosabban adta 
elő mondanivalóját. Szabó Ervint egyébként meg-
nyugtató tárgyilagosság és jó értelemben vett 
szakmai szigorúság jellemezte. 

- Remete Lászlót idézem a FSZEK történe-
téről irott könyvéből: "/Szabó Ervin7 politikai 



pályafutásának történelmileg legjelentősebb sza-
kasza az első világháború idejére, annak utolsó 
éveire esik," Géza bácsi épp ezekben az évek-
ben ismerte meg és volt kapcsolatban Szabó E r -
vinnel. Milyennek látta Ót, mint politikust, f o r -
radalmár szocialistát? 

- A z t hiszem, és biztosan igy is kell lennie, 
hogy az O személyében nem lehet szétválaszta-
ni a tudós könyvtárost és a politikust. Szubjek-
tív megfigyelés talán, de én ugy vettem észre, 
mint már emiitettem, hogy politikai szónokként 
oldottabb, szuggesztívebb volt, mint amikor szo-
rosan vett szakmai témákról beszélt. Felesle-
ges lenne ebből olyan téves következtetéseket, 
feltevéseket megkockáztatni, hogy ennek talán a 
fontossági sorrendet illető okai lehettek, hogy 
a szive mélyén érdekesebb volt számára a mun-
kásmozgalom, a marxizmus elmélete, mint a 
mindennapi könyvtári munkákkal kapcsolatos mü-
helyproblémák. Arra pedig igen élénken emlék-
szem, hogy a Huszadik Század-ban 1917-ben 
megjelent cikke az orosz forradalomról milyen 
merész, bátor, magával ragadó irás volt annak 
idején. 

Az Almássy téri fiókban dolgoztam, amikor 
egyszer a napi nyitás előtt megjelent Szabó Er -
vin. Egyedül voltam a könyvtárban, a takarító-
nő beteg lehetett, mert nem jött be. Szabó Er -
vin nézte, milyen nagy a rendetlenség, nem tett 
nekem semmiféle szemrehányást, fogta a seprűt 
és elkezdett seperni. Elkértem tőle a "hegedűt" 
és csendben befejeztem a takarítást. A csöndet, 
a pontosságot nagyon szerette, fontosnak tartot-
ta és meg is követelte. Lényéből valamennyiünk-
re átragadt az a tiszteletteljes áhítat a könyvtár 
iránt, ami csak az élet nagyon fontos helyszíne-
in fogja el az embert: a hivőt a templomban, a 
beteget a kórházban, zenerajongót az operában, 
gyászolókat a temetőben. 

Nem protokolláris sorrendben mondom az 
emlékeimet, hanem ahogyan eszembe jut. A 
"Rendelő"-nek, azaz a szerzeményezési osztály-
nak Pikier Blanka volt a vezetője. Nagyon sze -
rettem őt, személyes kapcsolatunk abból táplál-
kozott, hogy szívesen beszélgetett velem, érdek-
lődéssel figyelte, haladok-e, előbbre jutok-e a 
pályán. 

Alpári Gyulát gyermekkorom óta ismertem, 
jópárszor megsimogatta a fejemet, be-be járo-
gatván az Óvoda utcába. Kétszer is meglátogat-
tam Berlinben, ahol az Inprekorr főszerkesztő-
je volti neki köszönhettem* hogy ingyen juthat-
tam hozzá a lap számaihoz. Ó javasolt-jelölt 
egyébként ennek előtte a politikai megbízott 
posztjára a Tanácsköztársaság idején. 

Madzsar Józseffel a "felvételin" kivül volt 
még egy nagyon emlékezetes beszélgetésem, 
mégpedig 1920-ban, amikor kijött Bécsbe. A 
Votiv-parkban találkoztunk, ő, a negyven felett 

járó képzett marxista és én, a 21 éves "taknyos" 
ifju. Igen büszke vagyok, hogy az én,bizony e l -
méleti felkészültséget tekintve primitiv, de lel-
kes érveimmel el tudtam oszlatni azokat a ké-
telyeket, amik őt a kommunista mozgalommal 
kapcsolatban kínozták. 

Hadd következzék a sorban Dienes László, 
szivemnek talán a legkedvesebb. O a fiókkönyv-
tárak központjának volt a vezetője akkoriban, 
amikor én ott dolgoztam. Bécsben többször ta-
lálkoztam vele a lakásán. Végtelen emberség, 
megértés, humánum jellemezte beosztottjaival, 
a gyakornokokkal szemben is. Amikor a felsza-
badulás után hazatért a Szovjetunióból, nagyon 
jó megjelenésű, szép ember volt még. 

Kollégám volt a nálam idősebb Szigeti Gab-
riella is, aki 1945 után az intézmény párttitká-
raként tevékenykedett. 
¡¿Jïôhalmi Bélát munka közben tudom csak fel -

idézni,Elképzelni. Ha én a kölcsönző pult mö-
gött voltam, az úgynevezett katalógusszobában, 
az olvasótermek és az ügyeletes könyvtáros 
szobája közötti helyiségben, ilyenkor ő ez utób-
biban tartózkodott, külön asztalnál ülve, az üve-
gezett ajtón át figyelte a forgalmat, felvilágosí-
tást adott problémás kérdésekben, azaz refe-
rensz szolgálatot teljesített. Azt hiszem, ezt a 
szolgáltatást akkoriban nemigen adta rajtunk ki-
vül talán egyetlen intézmény sem. Ami Kőhalmi 
Béla tulajdonságait illeti, kedvep, barátságos 
emberként emlékszem vissza rá, bár szorosabb 
nexussal nem büszkélkedheten vele kapcsolatban 
- soha nem voltunk egyszerre egy szobában szol-
gálatban, talán ez az oka. Tiszteltem őt külön 
azért az utért, amelyen végigment: a szabadkő-
művességtől a kommunista meggyőződésig. 

Hajdú Henrikkel a 32-es gyalogezredben ta-
lálkoztam. Ismertemmár a nevét a Nyugat-ból, 
mint norvég fordítóét. Odamentem hozzá, na-
ponta beszélgettünk. 

- Braun Róbertet nem ismerte személyesen? 
- Láttam őt párszor, de nem volt kapcsola-

tom vele. Viszont a felesége készített elő a ma-
gánvizsgáimra, a gimnáziumi érettségire. 

- Kikre emlékszik még Géza bácsi, akik 
nem tartoztak a szorosan vett könyvtári kötelék-
be, mégis nevezetesek, említésre méltók? 

- Kassákra, aki a gróf Károlyi utcában min-
dennapos látogatója volt a folyóiratolvasónak; 
ugyanígy Rudas László is - mennyire tudott örül-
ni, ha a kikeresésnél megtalálta, majd megkap-
ta a kért könyveket. 

Vágó Bélát, Buchinger Manót, Szántó Bélát 
sorolhatnám még; mindőjüket ismertem mint 
kisgyerek. Szüleim az ő baloldali csoportosulá-
sukhoz tartoztak - a későbbi kommunista mozga-
lom szociáldemokrata baloldala voltak ők. 

- Köszönöm a kedvességét, a készségét e r -
re a bizonyára fárasztó beszélgetésre. Szeretet-



tel várjuk ősszel a 75 éves könyvtár hajdani, 
köztünk élő legidősebb dolgozóját! 

X 

De Géza bácsi fáradhatatlannak látszik -
még marasztal és szivének kedves mostani 
könyvtárában végigkalauzol. Nyugállományba vo-
nulása, 1962 óta gazdája a 16.000 kötetes szak-
szervezeti könyvtárnak, ahol a 80 m 2 -en az ál-

lomány felének jut csak hely, a másik részéből 
a padláson válogat, ha az olvasók ugy kivánják. 

A "Szocialista Hazáért" érdemérem birtoko-
sa, nyolcvan gazdag, értelmes év végigküzdője 
és kivánjuk-reméljiik, hogy még sok, egészség-
ben eltöltendő év várományosa. 

Örülni fogunk, ha részvételével megtiszteli 
október idusán a jubiláló FSZEK ünnepségeit. 

Zimáné Lengyel Vera 

AZ 1. SZ. MINTÁK ÖN Y VT ÁR 1915-ÖS JEGYZÉKE 

Az alábbi elmélkedés elinditója egy vékony-
ka, fekete kötésű 1915-ből való kiadvány, amely 
nem más, mint a Károlyi u. 8. sz . alatti isko-
laépületben kijelölt, a földszinten megnyiló 1. 
sz . minta fiókkönyvtár szépirodalmi müveinek 
jegyzéke: a Költeményeket és Szinmüveket tar-
talmazó. 

A Budapesti Városi Köryvtár Értesitője 1916-
os évfolyamában olvashatjuk: "a Fiókközpont saj-
nos nem jutott hozzá, hogy bármit is sajtó alá 
bocsásson. Egyedül az 1. számú Fiók magyar 
szépirodalmi katalógusa jelent meg kőnyomatban; 
25 példányban, terjedelme 127 oldal, kb. 2000 
cimmel. " 

Elképzelhetetlen, hogy a háborús években az 1. 
számú könyvtár állományáról kétféle jegyzék je -
lent volna meg; tehát feltételezhető, hogy a ke-
zünkben tartott kiadvány az eredeti töredéke. 

A könyvecskét forgatván több kérdés merült 
fel bennem: 
Milyen olvasóközönségnek készülhetett? Miféle 
minőségű és mennyiségű kiadványból válogathat-
ták, - talán maguk a könyvtárosok Neuberg Gi-
zella könyvtárvezető irányításával? A kézzel irt 
cimlapon ez áll: a Városi Nyilvános Könyvtár 
1. sz. fiókja. Hány ilyen tipusu könyvtár mű-
ködött még ezidőtájt Budapesten? Mennyiben 
különböztek ezek a hagyományos népkönyvtártól? 

1868-ban Toldy Ferenc irodalomtörténész, az Egyetemi Könyvtár 
igazgatója készítette el az első városi könyvtár épületének tervét, 
/A tervezet részlete. / 



Tanulmányokat, cikkeket, valamint a "Szabó E r -
vin Könyvtár történeté"-t tanulmányozva a fe l -
merülő kérdésekre adható ténybéli válaszok mo-
zaikként összerakhatok. 

Az egykori becslések alapján megállapítható, 
hogy a dualizmus korának kezdetén az olvasó-
közönség viszonylag szűk körű és kisigényű volt. 
Ennek fő oka: az ország iskoláskorú népességé-
ből 1870-ben 44,5%, 1910-ben 68,7% tudott Ír -
ni és olvasni. Az olvasni tudók közül 1910-ben 
a középiskola 4 osztályát 332 ezren, a 8 osztályt 
pedig csak 250 ezren végezték el. A népiskola 
alacsony színvonala, a későbbiekben pedig a na-
pi 12-14 órás munkaidő, s a fárasztó fizikai mun-
ka nemigen tette lehetővé a munkások és szegény-
parasztok olvasóvá nevelődését. S bár a mult 
század végén már foglalkoztak a "népkönyvtárak" 
ügyével, s az Erdélyrészi Magyar Közművelődé-
si Egyesület /EMKE/ népkönyvtári albizottsága 
a létrehozandó gyűjtemény jellegét is meghatá-
rozta: hazafias erkölcs- és izlésnemesitő isme-
retekkel biró legyen, - ezek az intézmények sem 
könnyítették meg a tömegek olvasóvá válását. 
Nem is tehették. Gárdonyi Géza egyik írásában 
felteszi a kérdést: "Ér-e valamit a könyvtár, ha 
nincsen benne könyv? Nincs tiz olyan könyv sem, 
ami a népeknek lenne irva, s ha van is, sok 
szalma mag nélkül." Ez ügyben az első híresen 
nagy könyvtárügyi vita 1907-ben a Pécsi Szabad-
oktatási kongresszuson zajlott le Szabó Ervin és 
a hivatalos könyvtárpolitika konzervatív védelme-
zői között. 

"A népkönyvtár a népé, nem pedig azoké az 
osztályoké, amelyek gazdasági és politikai tö-
rekvéseket lepleznek népkönyvtárfejlesztő buz-
galmukkal" - fejti ki Szabó Ervin. Leszögezi, 
nem lehet a könyvtár feladata, hogy a "haza-
fiságot", a "vallást", a "nemzeti eszmét" vé-
delmezze, terjessze, mert: "Hazafisága, vallá-
sa, nemzeti eszménye minden osztálynak van, 
s mindenkié más." Az egyetlen irányelv: öntu-
datos, igaz és bátor embereket nevelni. Az e -
gyetlen követelmény: a könyvtárba bekerülő mü 
tudománya színvonalán álló becsületes munka 
legyen. A szépirodalmi müvek megválogatásá-
nál is csak a "legfejlettebb esztétikai Ítélet" l e -
het vezérelv. Tehát nem "hazafias" irodalom, 
sem "erkölcsös" irodalom - hanem "szép i ro -
dalom" kell! 

Nézzük meg, milyen volt az akkori könyvkí-
nálat? A mult század végén még csak 176 ma-
gyar nyelvű szépirodalmi müvet vettek számba, 
mig 1913-ban 419 jelent meg. /17%-a a könyv-
kiadásnak./ A műfajok közül első helyen a re -
gény állt /109 / , verseskötetből 69-et, színda-
rabokból 87-et adtak ki. Néhány kiemelkedő 
költő, iró neve ide kívánkozik: Arany János, 
Vajda János, Jókai Mór, Ady Endre, Móricz 
Zsigmond, s a Nyugatosok. A szépirodalmi mü-

vek számottevő része, mintegy kétharmada, f o r -
dítás. A világirodalom remekei mellett igen sok 
közepes, vagy annál is gyengébb "fércmü" lát 
napvilágot. Iván Ede tanulmánya alapján meg-
állapítható, hogy a legolvasottabb irók: Herczeg 
Ferenc, Mikszáth Kálmán, Gárdonyi Géza. A 
drámák közül Molnár Ferenc müvei a legkelen-
dőbbek. Kiss József versei a legnépszerűbbek 
mig Ady Endre "rapszódikus sikernek" örvend. 

A népkönyvtárak felmérései szerint a költő-
ket alig-alig olvassák, s a forgalom is évről-
évre csökken. Szabó Ervin a "Népkönyvtár és 
nyilvános könyvtár" cimü cikkében ennek okát 
abban látja, hogy a gyűjteményét ugy válogat-
ják össze, mintha az olvasók valamiféle " sze l -
lemi kiskorúak" lennének, s "a nép számára 
lepárolt irodalom olyan, mint a szegényházi 
koszt". Az angol-amerikai mintára tervezett 
nyilvános könyvtárak feladata és gyűjtőköre sok-
kal szélesebb kell hogy legyen. 

S itt kanyarodjunk vissza a jegyzékünkhöz, 
amely tehát a központban elhelyezett, sorrend-
ben az ötödikként megnyilő fiókkönyvtár szépiro-
dalmi anyagának egy részét tárja elénk. Össze-
vetve Gulyás Pál Népkönyvtári címjegyzékével 
/ s a Pótkötetekkel/, jónéhány "bizonyítékot" 
találhatunk a szemléletbeli különbségek megmu-
tatására. 

Először a költeményeket vizsgáljuk meg. Gu-
lyás Pál jegyzékében Ady Endre egyetlen kötete 
sem szerepel, pedig már jónéhány megjelent: 
pl. Versek /1898/ , Uj versek /1906/ , Vér és 
arany /1908/, Illés szekerén /1909/ , Szeretném, 
ha szeretnének /1910/ , mig a minta fiókkönyv-
tár jegyzékében 9 kötete található. Ugyanitt Ba-
bits 2 müvei szerepel, de Gulyás nem veszi fel 
sem a "Herceg, hátha megjön a tél is" cimüt, 
sem az 1906-ban megjelent "Levelek Iris koszo-
rújából" cimüt. A Népkönyvtári Címjegyzékben 
Balassa Bálint sem ajánlott, de javára Írandó, 
hogy a régi magyar költők közül felveszi Ber -
zsenyi Dánielt és Kölcsey Ferencet - mig a 
mintajegyzék őket nem emliti. A Nyugatosoktől 
szinte semmit sem találunk Gulyásnál: pl. a 
"Holnap versei" cimü kötetet, amely Ady, Ba-
bits, Balázs, Dutka, Juhász, Ignotus verseivel 
ismerteti meg az olvasót. Kosztolányi verses-
kötete sem lelhető meg a hivatalos jegyzékben, 
ugyanugy Lesznai Anna, Szép Ernő sem szere-
pel egyetlen kötettel sem. De azért meg kell em-
lítenünk, hogy a fenti megállapításunk kicsit 
"sántit", mert a Szabolcska Mihály szerkesz-
tette "Háborús versek könyve 1914-1915" című-
ben előfordulnak a Nyugatosok is, s igy mégis 
olvasható Babits 5 verse, Juhász 2 verse, Kosz-
tolányi 3 verse. Zárójelben megjegyezzük: lehet, 
hogy Szabolcska Mihályt "magasabb" irodalmi 
szempontok vezették a szerkesztésben? S kiket, 
milyen köteteket ajánl olvasóinak a Népkönyvtá-



ri Cimjegyzék? Kiss Menyhért vallásos, szerel-
mi költeményeit, Jakab Ödön "Őszi virágok kö-
teté"-t, Pósa Lajos "Arany ládiká"-ját, s Sza-
bolcska Mihály valamennyi miivecskéjét. A hiva-
talos jegyzéket vizsgálgatva az is megállapítha-
tó, hogy a forditott anyagból jónéhány hiányzik. 
Például Dante nagy miivé, Goethe, Petrarca, 
Maupassant, Wilde verseskötetei. 

A színmüvek válogatásánál is érdekes adalék-
ra bukkantunk. Balázs Béla 2 darabját ajánlja a 
fiókkönyvtár mintajegyzéke, a "Doktor Szélpál 
Margit" és a "Misztériumok" címűeket; Bródy 
Sándor 6 darabját, többek között a "Dadá"-t 
/1902/ , "A tanítónő"-t /1908/ , a "Medikus"-t 
/ 1 9 H / , mig Gulyás egyikükről sem tesz emlí-
tést. Ha csak a Bródy darabokat nézzük, nem 
is csoda, hiszen ellenkezne a koncepcióval: a 
darabok olyan kérdéseket, problémákat vetnek 
fel, amelyek nem egyeznek a "tiszta erkölcsi-
ség" eszményével. A "népnek való összeállítás-
ban a legnagyobb kritikai realistánk, Eötvös 
József sem kapott helyet, s Móricz Zsigmond 
"Sári biró"- ja sem tartozik az ajánlható müvek 
közé; de Szigligeti Ede és Tóth Ede valamennyi 
népi bohózata ajánlott. A Népkönyvtári Címjegy-
zéket lapozgatva a forditott drámák vizsgálatá-
nál is érdekes csemegéket találunk. Például a 
19. századi forradalmi romantika legnagyobb 
képviselőjének Byronnak egyetlen darabjával sem 
találkozunk. Igaz, müveit a kritikai szellem, a 

klerikalizmus-ellenes hang jellemzi. /A minta-
fiókkönyvtárban ajánlott "Kain", és "Manfred" 
cimü darabjai ennek fényes bizonyitékai./ 
Gogol: "A revizor"-át, Gorkij: "Éjjeli menedék-
hely"-ét sem veszi fel, de a nyugati moderne-
ket sem, mig például Hauptmann német dráma-
író 9 müvével szerepel a mintakönyvtár jegyzé-
kén. Gulyás munkájában az ő "hangvétele" sem 
ajánlott. Rostandtól sem a "Cyrano de Berge-
rac", sem "A Sasfiók" hivatalosan nem ajánlott, 
pedig mindkét darabot a mai napig sikerrel ját-
szák szinházaink. De folytassuk a sort: Schnitz-
ler , Shaw, Strindberg is hasonló sorsra jutott. 
Oscar Wilde színdarabjainak ugyanugy nincs he-
lyük, mint költeményeinek. Igaz, az ő világuk 
nehezebben érthető, bonyolultabb, mint a népi-
es színműíróké, de megismerésük igen fontos, 
attól függetlenül, hogy a felsoroltak közül egyik 
sem "népkonyhai receptre" készült mü. S hogy 
a fordítókról se feledkezzünk meg; talán érde-
kes, Gulyásnál Sophokles vagy Shakespeare drá-
mái sem szerepelnek, amennyiben fordítójuk a 
Nyugatosok köréből való. 

Az elmélkedést lezárván el kell ismernünk, 
hogy bár a Gulyás-féle összeállítás a felsorolt 
müvek ismertetésében alaposabb, részletezőbb, 
mégis vitathatatlanul az 1. számú mintakönyv-
tár jegyzéke teljesiti tartalmában, újszerűségé-
ben azt a feladatot, hogy olvasóit igényességre 
nevelje, s nyitottá tegye a világ dolgaira. 

Klein Judit 

1870-ben alapította Körösy József a világhírű sta-
tisztikus Pest városa statisztikai hivatalát és an-
nak szakkönyvtárát. 
Az 1873-ban egyesitett Budapest statisztikai hiva-
talává alakult az intézmény. A pecséteivel ellá-
tott több mint 30.000 kötetes világszínvonalú tár-
sadalomtudományi gyűjtemény ma is becses ál-
lománya a központi könyvtárnak. 

NUMERUS KURRENSBEN A SZÜRY GYŰJTEMÉNY 

Könyvállományunk egyik büszkesége a magyar 
szépirodalmi első kiadásokat tartalmazó Szüry-
gyüjtemény. Helyzetéről, gondjairól jelent meg 
a tavalyi Könyvtári Hiradó 2. számában Klinda 
Mária cikke. Ennek egyik lényeges része a gyűj-
temény gyakorlati használhatóságával foglalkozik. 
Akkor a könyvek szerző szerinti betűrendben áll-
tak a polcokon. A korszerű használatot biztositó 
numerus kurrensbe történő átrendezésre ugyan-
csak a tavalyi Könyvtári Hiradó 3. számában 
tett ígéretet az olvasószolgálati osztály részéről 

Márffy István osztályvezető. Ennek gyakorlati ki-
vitelezéséről kívánok most számot adni. 

A leltári napló alapján 5767 számozott karton-
csikot készítettünk. A nyári zárvatartási munka-
tervünk egyik pontja értelmében felmértük az át-
rendezés technikai lebonyolításához szükséges fe l -
tételeket. Több elképzelésünk is volt; az állo-
mány felszállitása az olvasóterembe - itt több 
lett volna a hely; szakaszosan végrehajtani stb. 
Végül mégis a szűkebb területtel rendelkező fő -
igazgatói szoba, az állomány állandó helye mel-



lett döntöttünk. Igyekeztünk a felesleges könyv-
mozgatást a minimálisra csökkenteni. 

A könyvek beszerzési és igy állományba vé-
teli ideje is különböző volt. Ennek eredménye-
ként a betűrend eleje és a numerus kurrens kez-
detben szoros összhangban volt. A szétválás kb. 
a " D " & az "E" betűknél kezdett erőteljessé vál-
ni és ezzel kezdeti gyorsabb munkatempónk is le-
lassult. Tekintettel azonban arra, hogy az állo-
mány eredeti raktározási helyén dolgoztunk, a 
tevékenység folyamatossága biztosítva volt. Va-
lamennyi kötetbe elhelyeztük, jól látható módon 
a számozott kartoncsikot. A gyűjtemény minden 
kötete kézbe került. Tapasztaltuk, hogy igen je -
lentős a dedikált és a kézírásos anyag. A teljes 
anyag átrendezésre került, kivéve a 24 dobozban 
tárolt un. "Népiratkák". 

Külön szeretnénk felhívni a figyelmet az állo-
mányvédelmi feladatokra. Ez jelentős számú kötet 
esetében már halaszthatatlan, ugyanakkor rend-
szeressé kellene ezt a munkafolyamatot (köttetés, 
tisztítás stb.) tenni a Szüry-gyüjteményben is. 

Az átrakási munkát 5 teljes munkanapon ke-
resztül julius 13-19 között végeztük el 6 munka-
társunkkal. Tekintettel a helyszínre - mint már 
emiitettük a főigazgatói szoba - a Titkársággal 
mindig egyeztetni kellett munkánk időpontját. 

A munka elvégzésével lehetővé tettük a kor-
szerű feldolgozási munka megkezdését. Mielőbbi 
beindítása reméljük, hogy a közeljövőben elkez-
dődik és ezzel folyamatosan használhatóvá válik 
a kutatók és érdeklődők számára a gyűjtemény. 
Osztályunk részéről ezt igyekeztünk előmozdíta-
ni a numerus kurrensbe rakással. 

Forgács Zsuzsanna 

Az 1890-es évek elején Toldy László főlevéltá-
ros elvállalta a leendő városi könyvtár kiépíté-
sét. Ehhez sem helyiséget, sem személyzetet, 
sem állandó költségvetést nem biztosítottak. Az 
1903-ig összegyűlt könyveket e pecséttel látta 
el . 

32 ÉV A SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁRBAN 

1947. szeptember 12 - ettől a naptól kezdve 
dolgozom a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban. 
Másodéves bölcsész hallgató voltam, magyar-tör-
ténelem szakos, NÉKOSZ kollégista. Nem sok-
kal előbb jöttem haza Jugoszláviából, ahol a 
Vasváry Pál egyetemista vasútépítő brigád tag-
jaként vettem részt sok-sok ország fiataljaival 
a samac-szarajevoi vasútvonal épitésén. A kol-
légiumban hallottuk, hogy a Fővárosi Könyvtár 
felvesz egyetemistákat leltározási munkára. O-
römmel jelentkeztem én is néhány kollégista 
társammal együtt, hiszen az olvasás és a köny-
vek szeretete kiskoromtól kezdve vonzott. Te -
legdi Zsigmond az akkori keleti gyűjtemény ve-
zetője beszélgetett velünk a felvételkor, amikor 
egyszerre hatunkat:3 lányt és 3 fiút vettek fel 
napidíjas egyetemista gyakornoknak. Mi voltunk 
a "6 forintosok". 6 , - Ft napidijat kaptunk, 8 
órát dolgoztunk, szerződésünket 3 hónaponként 
hosszabbították. Később kb. egy év múlva fel-

emelték napidijunkat 8 , - Ft-ra és már csak 6 
órát dolgoztunk, de szerződésünk továbbra is 
3 hónapra szólt kinek-kinek a véglegesítéséig. 
Engem 1950. nyarán véglegesítettek és neveztek 
ki könyvtári munkaerővé. 

Az első hetekben a könyvek leltározásában 
segítettünk, majd beosztottak minket a kölcsön-
zőbe a könyvek visszavétele illetve kiadásához. 
Schwertner Gábor és Végh Ilona sokat foglalkoz-
tak velünk és türelemmel tanítgattak minket az 
akkor nagyon bonyolultnak tűnő kölcsönzési ad-
minisztrációra. De mások is, közvetlen munkatár-
saink Baán Kálmán, Terescsényi Gyuri bácsi, 
Weseetzky Vilmos, Seregély Emma, Balassa Im-
re oly sok lelkesedéssel magyaráztak nekünk és 
ismertettek meg minket a nyilvános szolgálat, 
az olvasó- és folyóiratterem, a katalógus-hasz-
nálat titkaival. 

Egy év sem telt el s már csak egyedül ma-
radtam a velem felvettek közül, de aztán folya-



matosan jöttek ujabb és ujabb egyetemista fiata-
lok. Szeverényi Erzsébet, Leitgib György, Ecse-
dyné Rüdiger Edit, Győri György, Pataki Ferenc, 
Bálint László, Schindler Margit, Marót Miklós. 
Az első fecskék közül Ecsedyné, Pataki Ferenc 
meg jómagam maradt máig is "Szabó Ervines". 
1949-ben jött a könyvtárhoz Zachárné Rózsai Ga-
bi, Kepes Ágnes /ők is itt vannak azóta/, Hor-
váth János és még mások. 

Az egyetemet továbbra is nappali tagozaton 
folytattuk. Nagyon sokat köszönhetünk akkori ve-
zetőinknek, hogy lehetővé tették a megfelelő dél-
előttös vagy délutános beosztásunkkal azt, hogy 
az egyetemi előadásokon résztvehessünk, vizs-
gákra elmehessünk. /Hol volt akkor még a ta-
nulmányi szabadság!/ Mi, akik azóta is itt dol-
gozunk a könyvtárban, csaknem mindnyájan az 
1948. évi egyetemi reform létrehozta könyvtá-
ros szakon folytattuk és fejeztük be tanulmánya-
inkat 1951-ben. Az egyetem és az ország első 
diplomás könyvtárosai között voltunk /összesen 
12-en végeztünk/. 

Nagyon sok élményben, szeretetteljes taní-
tásban volt részem a központban töltött másfél 
év alatt. A "felnőttek" szeretettel vettek körül 
minket, odaadó tanítóink voltak, figyelemmel ki-
sérték szakmai és politikai fejlődésünket, min-
dent megtettek a szakma megismertetéséért és 
megszerettetéséért. Nem lehetek elég hálás a 
sorsomnak, hogy olyan nagytudásu kiváló embe-
rek tanítványa, munkatársa lehettem, mint Die-
nes László a könyvtár akkori igazgatója, Gabi 
néni Solti Andrásné aligazgató a fiókhálózat ve-
zetője és Kőhalmi Béla, aki az egyetemen is 
tanított minket. Értékes beszélgetéseket köszön-
hetek Dobos Piroskának és Kis Ferencnek. So-
kat foglalkozott velem Fónagy Iván, alapvető 
ideológiai müveket adott a kezembe, majd az 
elolvasottakat megbeszélte velem. Voltak akik 
egyetemi tanulmányaimban segítettek, mint Te-
legdi Zsigmond és Wessetzky Vilmos, Szalai 
György a nehéz filozófia vizsgára való felkészü-
lésben segített. A fiókközpontban Braun Margit 
nénitől kaptam utmutatást sok pótolnivaló, még 
nem ismert mü elolvasására. Szívesen emlék-
szem vissza Dömötör Tekla angol nyelvóráira, 
Kalmár Gyula türelmére, amig a cirill ábécét 
és az orosz irás-olvasást megtanította nekünk, 
Tichler Rózsika gépiró tanfolyamára. 

Mennyi keserves próba előzte meg a műso-
ros esteket, ünnepségeket, amelyeken a könyv-
tári színjátszó csoport tagjaként egyszer József 
Attila "Mamá"-ját szavaltam /amire csak fia-
talságom és nem versmondó tudásom adott le-
hetőséget és bátorságot/, máskor Szász Károly 
feleségeként egy Osváth bácsi által irt és Tiszay 
Andor rendezésével előadott jelenetben harcol-
tam a Szabad Nép előfizetéséért, aztán meg 
Katajev kisfiú hőseként álltam rendületlenül a 

posztomon. No és a népitánc csoport, mennyi 
kellemes emlék füz ahhoz is! Ecsedyné Rüdiger 
Edit, Novákné Szabó Klári, Némethné Fertsek 
Ili, Szöllősiné Kerekes Mari, Schindler Margit 
és én, hány és hány estén át gyakoroltunk, ké-
szültünk fellépésre, műsoros estre Kaposy Edit 
tánckoreográfus vezetésével, tanításával. Még a 
május 1- i felvonuláson a könyvtári menet élén is 
ott táncoltuk a mi kis műsorunkat! 

1949-ben a könyvtár ifjúsági szervezetének 
titkára, majd 1950-től DISZ titkár lettem és igy 
részt vettem a pártvezetőség ülésein, ezáltal 
közelebbről megismerhettem a könyvtár vezetői-
nek szakmai és politikai tevékenységét. 

Közben másfél évig tartó központi beosztásom 
után 1949-ben megkezdtem vándorutamat, a fiók-
könyvtárak munkájának megismerését. Akkor még 
nem tudtam, hogy Gabi néninek mi volt ezzel a 
szándéka. A következő másfél év felkészülés volt 
arra, ami 1950. nyarán következett be. A Miksa 
utcai régi 2. fiók volt első munkahelyem, ahol 
Fleischmann Bözsike tanított, nevelt nagyon sok 
szeretettel az olvasókkal való foglalkozás igen 
nehéz mesterségére. Együtt dolgoztam itt Krúdy 
Gyulával, Kertész Pállal, Menyhárt Katival, Ge-
ro Helénnel. Majd a 10. fiókban, a 20. fiókban 
Krúdy Zsuzsával, a 26. fiókban Garaminé Irénké-
vel, a Vág utcai 7. fiókban Irányi Lujzival dol-
goztam. Mindnyájuktól nagyon sokat tanultam, 
elsősorban a - ma igy mondjuk - közművelődé-
si könyvtáros munka szeretetét. Ekkor 1950. 
nyár vége volt, behívtak a központba és Gabi 
néni közölte velem, hogy az ősszel nyiló pest-
erzsébeti fiókkönyvtár vezetője leszek, Nyilas 
Márta pedig azt, hogy az elkövetkezendő hetek-
ben a fiókközpont raktárában fogok dolgozni, 
ahol össze kell válogatnom a leendő könyvtár 
könyvállományát. 

Igy lettem a XX. kerületi, pesterzsébeti 27-
es fiókkönyvtár vezetője. A könyvtárt 1950. ok-
tóber 13-án nyitottuk meg 6500 kötet könyvvel 
egy 200 m 2 - es volt kávéház helyén, Erzsébet 
központjában. A lakosság könyvéhségét mutatta, 
hogy év végére 881 beiratkozott olvasója volt a 
könyvtárnak, 1951. év végére pedig 2520. 

Az azóta eltelt 29 év története - amióta a 
27-es kerületi könyvtárban dolgozom - még váz-
latosan sem fér bele egy ilyen rövid visszaem-
lékezésbe. Nem is az volt a célom, hogy a 32 
évről beszámolja^, hanem az indulást, az egész 
életre szóló hivatást meghatározó első évek él-
ményeit akartam felidézni. Azt hiszem nemcsak 
nekem, hanem minden hivatását mélyen szerető 
könyvtáros kollégámnak, akikkel annak idején e -
gyütt indultunk, öröm és büszkeség az a tudat, 
hogy ott lehettünk a szocialista könyvtárügy böl -
csőjénél, részesei lehettünk a kulturális forra-
dalomnak és három évtizedes munkánkkal mi is 
hozzájárulhattunk ahhoz, hogy minél több ember-



rel szerettessük meg a könyveket, az olvasást, 
hogy munkánk során egyre több és több embert 
nevelhettünk rendszeres és igényes olvasóvá. 

Számomra máig nem szűnő öröm az, hogy 
könyvtáros lehetek. 

ErdSdy Ferencné 

Nagy ünnepre készülünk. A szeretett könyv-
tárunk 75. jubileumi ünnepségére. 

Nagyon rögös utat tettünk meg felszabadulá-
sunkig. Felszabadulásunk alakalmával, mint min-
den - a könyvtárunk is megujult. Az igazgató-
ság, a vezetőség és a munka, vagyis a könyvtár 
teljes légköre, a fizikai dolgozókkal egymásra 
találtak. A múltban meglévő 13 fiókkönyvtár majd-
nem tízszeresére emelkedett, már olyan fiókok-
kal is dicsekedhetünk, amik versenyezhetnek a -
kármelyik külföldi könyvtárral. 
Ezt azért gondoltam röviden papirra vetni, hogy 
a mostani fiatal könyvtári dolgozóknak olyan sok 
lehetőség van adva, csak nem mindig élnek ve-
le. A könyvtár vezetősége minden segítséget meg-
ad, csak sok kitartást és becsületes helytállást 
kér. 

Befejezésül szívből kívánok a mostani igaz-
gatóságnak, vezetőségnek és minden munkatár-
samnak nagyon sok sikert, további nagy fejlődést. 
Köszönöm az életnek, hogy 1934 óta még a mai 
napig is közkatonája lehetek a Szabó Ervin Könyv-
tárnak és munkatársaimmal együtt ünnepelhetem 
a 75. éves jubileumot. 

Koziel Ferenc 
nyugdíjas könyvkötő 

1903. januárjában döntött Budapest törvényható-
sága az önálló, helyiségekkel és személyzettel 
és költségvetéssel rendelkező fővárosi könyvtár 
létesítéséről. A régebbi gyűjtemények egyesíté-
sével 1904. október 15-én nyitották meg azt. 
Szabó Ervin a főváros első könyvtárnoka 1904 
végén benyújtott költségvetési tervezetének rész-
lete. 

EMLÉKEK A (H)ŐSKORBÓL 

A Fővárosi Tanácsnak az a törekvése, hogy 
anyagilag segítse az egyetemi hallgatókat tanul-
mányaik folytatásában illetve befejezésében, jut-
tatott engem a könyvtárba. 1948. julius elsején 
közvetlenül az alapvizsga (ma szigorlat) letéte-
le után igy kerültem a központba mint "ideigle-
nes napidíjas gyakornok", kezdetben napi hat 
órás munkaidővel és nyolc forint napidíjjal, ami 

később napi nyolc órára és tiz forintra emelke-
dett. 

Rekkenő meleg nyári nap volt, amikor első, 
igen kedves főnököm - Baán Kálmán - végigka-
lauzolt a könyvtáron és bemutatott a munkatársak-
nak. A sok uj arc, friss benyomás nagy hatást 
tett rám és rendkívül megnyugtató volt, hogy 
mindnyájan szívélyesen, érdeklődve és bizalom-



mal fogadták a kissé elfogódott "gólyát". Égtem 
a munkavágytól és kissé csodálkoztam azon, 
hogy ezen az első napon több szó esett arról, 
hogy mikor, hol és hogyan lehet ebédelni és a 
munkához beöltözni stb. mint magáról a tenni-
valóról. Ma már tudom, hogy milyen jó peda-
gógiai "fogás" volt igy áthidalni a munkába ál-
lás "megrázó tényét". Ám ami késik, nem mú-
lik: másnap már teljes gőzzel nekiláthattam a 
munkának. A könyvtár zárva tartott, s minket, 
az olvasószolgálat dolgozóit - főként fiatalokat -
az indikátor revízióval biztak meg. Naphosszat 
a raktárban, régi, poros könyvek között dolgoz-
tunk, egyeztettük, hogy valóban azok a könyvek 
hiányoznak a polcokról, amelyek a nyilvántar-
tásban szerepelnek. Hamar tapasztaltam hát, 
hogy a könyvtárosi munka nem egyenlő az olva-
sással, hiszen a számok monoton olvasása köz-
ben bizony nemigen nyílott alkalom, hogy bele 
is lapozzunk egy-egy könyvbe. Azután, a nyári 
zárás után megnyílt a könyvtár, s a munka ter-
mészete egészen más lett: hirtelen rengeteg o l -
vasó vett körül. Tanulni, tanulni, volt a jelszó 
és - különösen, amikor az olvasóteremben fe l -
ügyeltem - nem egyszer magyarázni is kellett 
és fordítani, többnyire a nem magyar anyanyel-
vű (többségükben görög menekült) diákoknak. 
Csak két színfolt: az olvasóterem csendjét idő-
ről-időre megszakították azok a "röp-könyvis-
mertetések", amelyeket Szálai György tartott -
igy gondolván eleget tenni a könyvtár politikai-
közművelődési funkciójának, a raktárosok pedig 
munkaversenyben, sietve hozták ki a kért köny-
veket. 

Akkoriban még élt az a Szabó Ervin-i hagyo-
mány, hogy a dolgozókkal ugy ismertessék meg 
a könyvtár munkáját, hogy hosszabb időt töltöt-
tek el különböző osztályokon. Igy kerültem az 
olvasószolgálatból a rendelőbe, majd a katalogi-
zálóba, végül a bibliográfiai osztályra, ahol 
azután "ottragadtam". Az idősebb kollégák min-
denütt türelemmel tanítottak, Nagy Borbála a 
szerzeményezés és bedolgozás, Szász Károly a 
katalogizálás rejtelmeibe avatott be, a bibliog-
ráfiai munkát Zoltán Józseftől és Tiszay Andor-
tól tanultam. De nemcsak tanultunk mi, fiatalok, 
véleményünkre, a "friss szem" meglátásaira ki-
váncsi volt az igazgatóság is. A mai Ifjúsági 
Parlament őseként emlékszem vissza egy meg-
beszélésre az igazgatói szobában, ahol Dienes 
László beszélgetett el velünk a munka jobb vég-
zésével kapcsolatos elképzeléseinkről. Az elhang-
zott "utópiákat" bölcs mosollyal nyugtázta, a reá-
lis javaslatokat pedig alaposan megvitattuk, s 
közülük nem is egy megvalósult. 

A könyvtári munka jobb megszervezése állan-
dóan napirenden lévő feladat volt. Olyan "kinö-
vései", mint a norma mérésére irányuló törek-

vések és az időről-időre megtartott "ujitási nap" 
feledésbe merültek, de megmaradt a "futószalag", 
ami meghatározott napi könyvmennyiség feldolgo-
zását követelte meg. Ugyanakkor "defasizálás" 
is folyt, a kimondottan fasiszta jellegű könyvek 
céduláinak kiemelése az olvasói katalógusból 
(természetesen a szolgálati katalógusban ezek is 
bent maradtak). 

A munka láza mellett a könyvtári pezsgő tár-
sadalmi élet is magával ragadott. A kezdetben 
s delid erőszakkal létesített kulturcsoportokban 
való részvétel egyre több örömet és szórako-
zást jelentett részvevőnek és nézőnek egyaránt. 
Az énekkari próbák, a tánccsoport, a bábcso-
port, a pengetőzenekar és nem utolsó sorban a 
szinjátszók készülődése" a szinte évenként meg-
rendezett, az olvasóteremben tartott előadások-
ra, sok-sok tréfa, nevetés forrásai voltak s 
egyszersmind összekovácsolták a központban dol-
gozókat. (A kerületi könyvtárosok váltott munka-
idejük miatt nemigen vettek részt ebben.) Nem 
tudom, "külső szemmel" milyen volt a házilag 
készült forgatókönyv s a régi dallamokra költött 
könyvtári szöveg, valamint a könyvtárosok sz í -
nészi és énekesi teljesítménye - hisz mindezt 
túlzottan "belülről" láttam, de jó szórakozást 
jelentett, az biztos. A kulturmunka mellett "kol-
lektivizáló erő" volt a sport is. Ahogyan kultur-
csoportunk fellépései a kerületi vagy országos 
döntőn és a könyvtárban tartott színielőadások 
vonzották a nézőket, "drukkereket", ugyanígy szur-
koltak a kollégák a könyvtári futballcsapat, röp-
labdacsapat mérkőzésein, vagy érdeklődtek a 
sakk-kör eredményei felől. 

Ma már nem is értem, hogyan jutott idő min-
derre, az idősebbeknek a család, nekünk, fiata-
loknak a tanulás mellett. Nem volt még akkor 
"esti tagozat", de az 1949-ben létesült könyvtár-
szak első évfolyamát már mind dolgozók látogat-
ták, igy roppant családiasan tanáraink alkalmaz-
kodtak hozzánk, s a könyvtár szakosok kis c so -
portját a legkülönbözőbb időben és helyeken lehe-
tett látni, amint tanáraikat hallgatják. Emlékszem 
olyan vizsgámra, amelyet az OSZK első emele-
tének egyik ablakmélyedésében "abszolváltam". 
Ám még igy is sok "csúsztatni való" órám gyűlt 
össze, s nem egyszer késő estig dolgoztam le 
az egyetemen töltött órákat. Ez nem okozott ne-
hézséget, hiszen este tiz óráig volt nyitva a 
könyvtár. Akkor nem éreztem ezt tehernek, hi-
szen az országos közhangulat olyan volt, hogy 
természetesnek tünt minden elvégzendő feladat. 

Elnézést az olvasótól, ha ez a visszaemléke-
zés erősen szubjektiv hangján tul, kissé "rózsa-
szinüre" sikerült. Belejátszik ebbe a nosztalgia, 
a "mindent megszépítő messzeség" - de monda-
nivalóm magva, a lendületes munkával, a jó és 
vidám közösséget kialakító szellem igaz. 

Ecsedy Andorné 



Szabó Ervin 1904-1914 között szervezte meg a 
korszerű könyvtárpolitikai és technikai eredmé-
nyek felhasználásával Közép-Európa egyik leg-
modernebb tudományos könyvtárát és a közmű-
velődési hálózatot. A decimális osztályozás, a 
raktárban a numerus currens stb. alkalmazásán 
tul seregnyi máig is használatos adminisztráci-
ós ujitást vezetett be. 

EGYÜTTMŰKÖDÉS.. . JÓ KAPCSOLAT! 

Mikor kezdődött a jó kapcsolat, az együttmű-
ködés a Szabó Ervin Könyvtár-i kollégákkal? E 
kérdésre igen könnyű volt a válasz. 
1954-ben tanári diplomával a zsebemben az 
IKARUS Szakszervezeti Könyvtárában kezdtem 
könyvtárosi pályafutásomat. Könyvtárunk akkor 
egy felvonulási épületben lévő rendezetlen könyv-
halmaz volt. Elődömnek sem volt könyvtárosi 
szakképzettsége s igy igen sok tennivaló várt 
rám. Sallai István: A könyvtári munka üzemi 
és falusi könyvtárakban cimü munkája volt az 

utmutatóm. Ez kevésnek bizonyult. Ekkor fe l -
kerestem a Szabó Ervin Könyvtár sashalmi fiók-
ját, ahol megismertem Simon Lászlóné könyv-
tárvezetőt, aki készségesen segített a könyvtár-
tudomány elsajátításában. Igen sok elvi és gya-
korlati segítséget nyújtott. 
1955-ben a Szabó Ervin Könyvtár központjában 
a Népművelési Minisztérium könyvtárosi tanfo-
lyamot inditott. üt ismertem meg Tyroler Gyu-
la és Kertész Pál könyvtárosokat. Ők is tanitotr 
tak bennünket. Sokat tanultam tőlük. Később( a 



tanfolyam befejezése után sem szakadt meg a 
könyvtáros barátság, mert bármely problémával 
vagy kérdéssel fordultam hozzájuk, mindig kap-
tam tanácsot és sok esetben "kalácsot" is . 
Könyvtárunkat az akkor épülő Művelődési Házban 
helyezték el . A lakóterület felé is megnyithattuk 
könyvtárunkat, de a helyiség nagyon kicsi volt. 
A hatvanas évek elején a Szabó Ervin Könyvtár 
megnyitotta az első, szabadpolcos rendszerrel 
kölcsönző fiókjait. Ez nagyon tetszett, szerettem 
volna nálunk is megvalósítani. A szakszervezeti 
könyvtár-hálózatban ekkor még nem működött sza-
badpolcos rendszerű könyvtár, Tanácsért régi ta-
náromhoz Tyroler Gyulához fordultam, aki ekkor 
igazgatóhelyettes volt. Személyesen szervezte 
meg a tapasztalatcserét az újpesti Szabó Ervin 
fiókba, ő maga is elkisért és segítségemre volt, 
hogy tisztán lássam a szabadpolcos rendszer kö-
vetelményeit. A könyvtár berendezésével kapcso-
latos problémáimban Kertész elvtárs segített. 
Amikor 1963 januárjában megnyitottuk a szép, tá-
gas helyiségben elhelyezett szabadpolcos rendsze-
rű könyvtárunkat, a megnyitóra eljött Tyroler elv-
társ és Kertész elvtárs is. Személyesen győződ-
tek meg róla, mit sikerült megvalósítanom taní-
tásukból . 

Később, 1967-ben az önálló gyermekrészleg 
megvalósításán dolgoztam. Ilyen sem volt még 
a szakszervezeti könyvtár-hálózatban. Tapaszta-
latot gyűjteni a Szabó Ervin Könyvtár Liszt Fe-
renc tér-i gyermekkönyvtárába mentem. Elkép-
zelés, terv, helyiség már volt a gyermekrész-
leghez, csak a butor hiányzott. Ebben ismét 
Kertész elvtárs segített. Az ő személyes köz-
benjárására a Veszprémi Asztalos KTSZ soron-
kivül legyártotta az általunk rendelt bútorokat. 
Decemberben megnyithattuk az önálló gyermek-
részleget, a mátyásföldi gyermekek nagy örömé-

re . Még ez év végén Kertész elvtárs konkrét 
segítséget adott - a vállalatunk újonnan létesült 
gyáregységében biztosított letéti könyvtár - be -
rendezésében. 

A Szabó Ervin Könyvtár felújított kispesti f i -
ókjánál feleslegessé vált könyvespolcokat könyv-
jóváirással kaptuk meg. 1968 februárjában 2000 
kötetes letéti könyvtárunkat megnyithattuk, az o l -
vasók örömére. Hasonló könyvespolc hiánnyal 
küzdöttünk 1976 nyarán a bibliobusz tápraktár 
megteremtésénél is, ekkor ismét Kertész elv-
társ segített. A bibliobusz megvalósítása évekig 
húzódott - részben anyagi, részben aggályoskodó 
nézetek miatt. 1975-ben szakfelügyeleti vizsgála-
tot végzett könyvtárunkban Bánhegyi Gyuláné, a 
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár hálózati és mód-
szertani osztálya megbízásából. Személyesnn 
igyekezett meggyőzni a vállalat illetékeseit a bib-
liobusz létesítésének fontosságáról. Jelentésében 
meggyőzően indokolta a bibliobusz szükségessé-
gét. Ez döntő mértékben hozzájárult ahhoz, hogy 
1976. november 5-én ünnepélyes keretek között 
átadhattuk az olvasóknak a szocialista brigádok 
által, társadalmi munkában készített mozgókönyv-
tárat. 

Az ünnepségen jelen volt Szőke Tiborné igaz-
gatóhelyettes. Az ő engedélyével készítették el 
a Szabó Ervin Könyvtár kötészetében - soronki-
vül - a mozgókönyvtár üzemeltetését biztosító 
custosokat. 
Mozgókönyvtárunk öt letéti könyvtárat pótol, 910 
olvasójából 683 a fizikai dolgozó. Az eredmények 
igazolják, - jó ügy érdekében állt ki Bánhegyiné. 
Huszonöt éves az együttműködés, a jó kapcsolat 
és én bizom benne, hogy továbbra is fennmarad. 

Hoffmann Józsefné 
IKARUS Szakszervezeti Könyvtár 

vezetője 

1913 decemberében nyilt meg az Almássy téren 
Budapest első közművelődési könyvtára az e cé l -
ra emelt épületben. 



A HVDSZ HÁLÓZATA ÉS A FSZEK 
EGYÜTTMŰKÖDÉSE 

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ. Szeptember 26-án dél-
előtt 11 órakor Révész Ferenc főigazgató az 
MTI, a tv, rádió a napilapok és a szaksajtó 
képviselőit tájékoztatta könyvtárunk 75 éves tör-
ténetéről, 1978 évi eredményeiről, jelenlegi 
helyzetéről, a központi könyvtár és a budapes-
ti közművelődési hálózat szolgáltatási rendsze-
rének fejlesztési irányáról. 

KÖNYVTÁRTÖRTÉNETI VETÉLKEDŐ 
DÖNTŐJE. Szeptember 29-én délután 4 órakor, 
a központi könyvtár olvasótermében került sor 
könyvtárunk 75. évfordulója alkalmából rende-
zett könyvtártörténeti vetélkedő döntőjére. 
A vetélkedőt Maruszki József vezette. A zsűri 
elnöke.Révész Ferenc főigazgató, a zsűri tag-
jai: Szőke Tiborné megbízott főigazgató, Kiss 
Jenő főigazgatóhelyettes, Pataki Ferenc főosz-
tályvezető, Dr Remete László főosztályvezető, 
és Szabóné Richlich Ilona főosztályvezető voltak. 
A döntőbe jutott nyolc csapatban 24 fiatal könyv-
táros versengett és igen nagy tájékozottságot mu-
tattak a könyvtár történetében és a könyvtári szol-
gálat alapvető kérdéseiben. 

A v e t é l k e d ő g y ő z t e s e i : 

Egyéni első dij: 
Lukács Jánosné 1700 F t . -

Csapat első dij: 
Lukács Jánosné /Plenk Anna/ 
Duffek Ágnes 
Paunoch Éva 
szovjetunióbeli társasutazás. 

Egyéni második dij: 
Kirschner Péterné 1200 F t . -

Csapat második dij : 
Kirschner Péterné 
Kukla Johanna 
Imre Julia 
2 hetes üdülés Debrecenben. 

Egyéni harmadik dij: 
Szeginé Hammel Erzsébet 1100 Ft . -

Csapat harmadik dij: 
Horváth Istvánné 1200 F t . -
Vészicsné Juhász Erzsébet 1200 Ft. 
Semmelweisz Ilona 1200 F t . -

Egyéni negyedik dij: 
Semmelweisz Ilona 800 F t . -

Az egyéni és társadalmi szükségletek az u -
tóbbi években egyre jobban ösztönzik a különbö-
ző hálózatok könyvtárait arra, hogy szolgáltatá-
saikat bővítsék, azok színvonalát emeljék. Az 
oktatást, a közművelődést érintő párthatározatok 
jótékony hatást gyakoroltak a könyvtári és tájé-
koztató munkára is: a könyvtárak jobban töreked-
nek a rendszeresebb kapcsolatépítésre, a sokol-
dalú együttműködésre. Ma még a különböző há-
lózatok közötti munkamegosztás és együttműkö-
dés sok helyen a kivánt és lehetséges szint alatt 
van. A kölcsönzési és tájékoztató munkában, a 
jó módszerek, tapasztalatok terjesztésében, a 
propagandaanyag-ellátásban egyaránt hasznos len-
ne a könyvtárak közötti szervezettebb, rendsze-
resebb kapcsolat megteremtése. Az üzemi szak-
szervezeti könyvtárak - az eddigi tapasztalatok 
szerint, az üzem, vállalat műszaki könyvtárával 
hoztak létre - egymástól még igen eltérő színvo-
nalon - együttműködést, a tanácsi hálózat könyv-

táraival még kevés helyen alakult ki kapcsolat. 
Hálózatunk lehetőségeit vizsgálva el kell mon-

dani, hogy a HVDSZ budapesti könyvtárhálózata 
a szakma sajátosságainak a figyelembevételével 
épült ki az 1960-as évek elején. Bár azóta tör-
téntek változások a működés személyi és tárgyi 
feltételeiben - nőtt a főhivatású könyvtárosok és 
az önálló könyvtárhelyiségek száma - továbbra 
is többszáz kislétszámu munkahellyel rendelkeznek 
az üzemek, vállalatok. A dolgozók munkahelyen 
történő könyvtári ellátását - az önálló és a l e -
téti könyvtárak területén egyaránt - nagyrészt a 
fiókkönyvtárak biztosítják. /Számuk 1978-ban 
520 volt . / A Központi Könyvtár fontos feladatá-
nak tartja, hogy körültekintő gondos munkával 
fejlessze a letéti könyvtárak állományát és se -
gítse az önálló könyvtárak ezirányu tevékenysé-
gét is. A hálózat könyvállománya mennyiségi 
tekintetben elegendő - 5 kötet jut egy dolgozó-
ra - , tartalmi összetétele is sokat javult. Szük-



ség volt erre annál is inkább, mivel a munka-
helyi közművelődési feladatok végrehajtásában 
egyre jobban igénylik az üzemi szakszervezeti 
könyvtár segítségét. A vállalatok, üzemek köz-
pontjában a választék megfelelő, a telephelyi 
könyvkölcsönzőkben azonban az 50-től 500 köte-
tig terjedő könyvállomány nem alkalmas arra, 
hogy teljeskörü szolgáltatást nyújtson. Alkalmas 
azonban arra, hogy az olvasás iránti igényt fe l -
keltse, a még nem olvasókat olvasókká nevelje 
és közvetítse az igényeket ellátó központjához. 

Felmerül a kérdés, hogy vajon ezeknek a 
kis könyvkölcsönzőknek az olvasói rendelkeznek-e 
tájékozottsággal arról, hogy az egységes könyv-
tári ellátási rendszer keretében hozzájuthatnak 
azokhoz a könyvekhez is, amelyek a fiókkönyv-
tárban nincsenek meg, és nemcsak ellátó köz-
pontjukból, hanem más hálózat könyvtárából is. 
A nagyszámú társadalmi munkás könyvtáros kö-
zött még kevesen vannak olyanok, akik ismerik 
és propagálják is ezt a lehetőséget. Minden 
munkahelyen - akár van fiókkönyvtár, akár nincs 
- a fali táblán fel lehetne tüntetni, hogy hol ta-
lálható a legközelebbi tanácsi könyvtár és mikor 
van ott kölcsönzés. A dolgozók igy a munkahe-
lyükhöz közeli könyvtárból is gyorsan, könnyen 
megkaphatnák a szükséges irodalmat. Arra is 
gondolnunk kell, hogy azokat az olvasókat, aki-
ket a munkahelyükön lévő - szerényebb válasz-
tékot nyújtó - könyvtár már nem tud kiszolgál-
ni, ösztönözzük arra, hogy vegyék igénybe más 
hálózatok színvonalasabb, sokoldalúbb szolgálta-
tásait. 

A FSZEK és a szakszervezeti könyvtárak kö-
zött van már bizonyos együttműködés, ez azon-
ban továbbfejleszthető. Jó dolognak tartjuk, hogy 
a FSZEK színvonalas kiadványaihoz a szakszer-
vezeti könyvtárak is hozzájuthatnak. Ezek között 
a kiadványok között azonban nincsenek minden 
könyvtár által jól használható Ízléses plakátok, 
amelyekre pedig nagy szükség lenne. Ezen a té-
ren a régen szorgalmazott együttműködést a 
könyvtárak között nem sikerült megvalósítani. 

1977-ben az együttműködés uj lehetőségét ke-
restük meg, amikor kéréssel fordultunk a 
FSZEK-hoz: vállalják el a 17 kerületben lévő üt-
és létesitménykarbantartó üzemek - amelyek ta-
nácsi vállalatok - dolgozóinak a könyvellátását, 

a kerületi könyvtárak adjanak letétet részükre. 
1978. január 1-től vezettük be ezt a rendszert 
a FSZEK illetékes osztályával történt megálla-
podás alapján. A változásról szóban és írásban 
tájékoztattuk a fenntartó szakszervezeti bizottságo-

.kat és a könyvtárosokat. Az elmúlt másfél év 
tapasztalatai azt mutatják, hogy még nem min-
den kerületben létesült tanácsi letét, bár a ke-
rületi könyvtárak készséggel álltak az üzemek 
rendelkezésére. Ez a forma még szokatlan, az 
eddiginél jobban épit az üzemi könyvtáros akti-
vitására. A mult év végén meghívtuk az ULKÜ-k 
könyvtárosait megbeszélésre, tájékozódtunk a 
munkájukról, bevonjuk őket a Központi Könyvtár 
által szervezett továbbképzésbe, és tájékozódtunk 
a könyvellátásról a kerületi könyvtáraknál is . 
Ugy látjuk, hogy még több segítségre, ösztön-
zésre van szükség, mivel ezeknél az üzemeknél 
nincsenek hagyományai a könyvtári munkának, 
kevés még az olvasómozgalmi munkával kapcso-
latos tapasztalatuk. Ebben az évben minden üze-
met felkeresünk és tájékozódunk a jelenlegi hely-
zetről, azonban nagyon hasznos lenne a számunk-
ra, ha a kerületi könyvtáraktól is kapnánk jelzé-
seket a tapasztalatokról: melyik kerületben nincs 
letétjük az üzemnél, milyen gyakoriak a könyv-
cserék. Az együttműködés formájában - az ellá-
tást illetően - megállapodtunk, a megvalósítás 
területén azonban még vannak gondjaink. Keres-
sük a jó módszereket annak érdekében, hogy az 
együttműködési megállapodásnak hasznát lássák 
a költségvetési üzemek dolgozói. 

Végezetül szeretném megemliteni azt az e -
gyüttmüködést, amely a Fővárosi Tanács könyv-
tári szakfelügyeleti csoportjával létrejött. A f ő -
városi szakfelügyelők egy-egy kerület könyvtári 
munkájának a vizsgálatakor több HVDSZ-könyv-
tárban is jártak, tapasztalataikat megbeszélték 
velünk. A közös látogatások, vizsgálatok során 
nemcsak jó személyi kapcsolat alakult ki, amely 
elősegíti a hasznos együttműködést, hanem sok 
tapasztalatot szereztünk magunk is. Javaslata-
ikkal segítséget nyújtottak a fenntartó szervek-
nek a problémák megoldásának a szorgalmazásá-
ban. 

Szabó Béláné 
HVDSZ Központi Könyvtár 

igazgatója 

ÚJ GYERMEKKÖNYVTÁRFIÓK 

Junius 2-án, a XI. kerületi Albertfalva-uti, 
idén épült iskolában, a kerületi művelődési osz -
tály a könyvhét megnyitója alkalmából adta át a 
kerület gyermekeinek az uj, területre is kölcsön-
ző FSZEK gyermekkönyvtárat. A művelődési osz -
tály vezetője ez alkalommal a könyvhét s az o l -
vasás jelentőségéről emlékezett meg. A megnyi-

tó ünnepség során adták át a kerületi rajzpályá-
zat és irodalompályázat nyerteseinek dijait is . 

A gyermekkönyvtár az olvasóteremként is hasz-
nálható tanteremmel együtt 100 m 2 . A nyitás u-
tán azonnal megkezdődött a napközis csoportok 
látogatása, és a könyvtár bemutatása. Minthogy 
a tanév junius közepén befejeződött, egy időre 



megcsappant a látogatók száma, de junius végé-
re igy is körülbelül százötvenen iratkoztak be, 
julius végére pedig elérte számuk a 200-at. 

A könyvtárat nem zártuk be a nyári szünet-
re, mivel az igazgatóval történt megbeszélés e -
redményeként az iskola biztosította a kapu őrzé-
sét. Ennek annál is inkább örültünk, mert igy 
a szomszéd iskolaépületben működő egyik kerü-
leti nyári úttörőtábor csoportjait is fogadhattuk 
a nyár folyamán. 

Az iskola tanulóinak száma a 79-80-as tan-
évtől 1500 fő lesz. Vezetősége fontosnak tartja 
a könyvtárat, az olvasást, s ennek szerepét az 
oktatásban. Ezért is örültek a gyermekkönyvtár 
megnyitásának, s nagy reményeket fűznek mű-
ködéséhez. 

Hogy hogyan és mivel tudjuk leginkább segí-
teni a befogadó iskola munkáját, a tanév elején 
beszéljük meg részletesen, a tanév végén ugyan-
is nem adódott erre lehetőség. Azt azonban tud-
juk, hogy az uj tanterv bevezetése következté-
ben megnő a könyvtár és szolgáltatásainak jelen-
tősége. Fontosak lesznek - beépítve a tanterv-
be - a könyvtári bemutató, ill. könyvtárhaszná-
lati órák, valamint különböző - főként összefog-

laló jellegű - órák tartása a könyvtárban, s e -
gítségül véve a könyvtár anyagát. Mindezek és 
a tanulók nagy száma miatt könyvállományunkat 
ugy kell fejlesztenünk, hogy képes legyen mind 
az előbbi igények kielégítésére, mind pedig ar-
ra, hogy ellássa egy kerületi közművelődési 
könyvtár funkcióját. 

Várjuk a csoportos látogatókat , foglalkozá-
sokat tervezünk számukra, a kerületi uttörőmun-
ka segítésére pedig kapcsolódunk a következő 
tanév uttörőprogramjához. A konkrét terveket 
a csapattitkárral még a tanév megkezdése előtt 
beszéljük meg. 

A nyári hónapokat használjuk fel arra is, 
hogy a könyvtár állományáról katalógust állítsunk 
fel, s jelentősen bővítsük könyvállományunkat. 

Várakozóan tekintünk a jövő tanév elé, annál 
inkább, mert az számunkra uj feladatokat jelent: 
az, hogy iskolában müködünk, befolyásolja mun-
kánkat, mert természetesen be kell épülnie az 
ott folyó oktatási munkába. Valószínűleg ez szá-
mos, előre nem látható problémát rejt magában. 
Remélhetőleg azonban kialakul egy olyan kapcso-
lat az iskola és a könyvtár között, amelynek 
előnyeit élvezhetik a tanulók. 

Paál Éva 

A Károlyi /ma: Ferenczy István/ utcai épületben 1914 májusától 1931 márciusáig működött a köz-
ponti könyvtár. 
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OKTATÁSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI TERV 
1979/1980 

I. INTÉZETEN KÍVÜLI KÉPZÉS- ÉS TOVÁBBKÉPZÉS Létszám 

Gimnáziumot végez 4 munkatárs 
1979/80-ra javasoltak száma 1 " 
Tanárképző Főiskola /Tárogató ut/ 4 éves 
könyvtár-pedagógiai szakot végzi 17 " 
1979/80-ra javasoltak száma 16 " 
Szombathelyi Tanárképző Főiskola 4 éves 
magyar-könyvtár szakot végzi 2 " 
1979/80-ra javasoltak száma 9 " 
Szegedi Tanárképző Főiskola 4 éves, végzi 1 " 
Nyíregyházi Tanárképző Főiskola 4 éves, végzi 1 " 
1979/80-ra javasoltak száma 1 " 
Nyíregyházi Tanárképző Főiskola 2 éves 
könyvtár kiegészítőt végzi 1 " 
ELTE magyar-népm live lés, magyar-könyvtár, 
történelem-könyvtár szakot végzi 19 " 
1979/80-ra magyar-történelem szakra javasoltak száma 6 " 
ELTE 3 éves könyvtár kiegészítőt végzi 5 " 
1979/80-ra javasoltak száma 3 " 
ELTE magyar kiegészítő szakot végzi 3 " 
ELTE szociológia kiegészítő szakot végzi 1 " 
Az MTA filozófia szakos aspiranturáját végzi a 
kievi Sevcsenko egyetemen 1 " 
Felsőfokú államháztartási tanfolyamot végzi 1 " 
1979/80-ra javasoltak száma 1 " 
Felsőfokú munkaügyi szaktanfolyamot végzi 1 " 
Az MSZMP Marxizmus-leninizmus Esti Egyetemét végzi 3 " 
Az MSZMP Marxizmus-leninizmus Esti Egyetem 
szakosítót végzi 3 " 
Intenzív orosz nyelvtanfolyamot végez 1 " 

II. INTÉZETEN BELÜLI KÉPZÉS- ÉS TOVÁBBKÉPZÉS 
K ö z ö s m ű v e l ő d é s i e l ő a d á s o k 
- Közművelődés és érdekviszonyok a szocializmusban 

/Előadás, konferenciák/ 
- Az MSZMP XII. kongresszusa határozatainak ideológiai és művelődési vonatkozásai. 

A könyvtár 75. évfordulója alkalmából szakmai napokat rendezünk a központi könyvtárban: 
- A szociológiai szakkönyvtári feladatok. /Előadás, szemléltetés./ 
- A Budapest-gyűjtemény tevékenysége. /Előadás, szemléltetés./ 

Szakmai napok a hálózatban: 
- Munkásolvasók a könyvtárban. /Tapasztalatcsere./ 
- Az idős emberek könyvtári ellátása. /Előadás. / 
- Óvodások a könyvtárban. /Előadás, tapasztalatcsere, bemutató foglalkozás./ 
- A bibliobuszok tevékenysége. /Előadás, tapasztalatcsere./ 
- A zenei gyűjtemény munkája, művészeti nevelés, audiovizuális eszközök a könyvtárban. 

/Előadás, bemutató foglalkozás./ 

Könyvtárkezelők képzése 
Az uj könyvtárkezelők részére tanfolyamot szervezünk. 

Nyelvtanfolyamok 
- TIT kihelyezett tagozatú "középhaladó" angol nyelvtanfolyamot indítunk 
- N e m könyvtárszakon végzett diplomások tanfolyama. /A létszám alakulásától függően szervezzük 

m e g . / 



Előkészítő tanfolyam 
- Egyetemi felvételire készülök részére a KISZ szervezettel közösen előkészítőt szervezünk. 

O l v a s ó s z o l g á l a t i o s z t á l y 
Előadások 
- A szociográfia helyzete a két világháború között. Előadó: Huszár Tibor tanszékvezető egyetemi 

tanár 
Könyvismertetések 
- Külön gyűjteményeink, jelentősebb hagyatékok. Előadó: Remete László kandidátus 
- A legfrissebb kézikönyvtári könyvek rendszeres bemutatása. 
- A kialakitott uj szociológiai kézikönyvtár bemutatása. 

Látogatások - tapasztalatcserék 
- Látogatás a Népszabadság archívumában. 
- Tapasztalatcsere a kerületi könyvtárak tájékoztató könyvtárosaival. 

S z o c i o l ó g i a i d o k u m e n t á c i ó s o s z t á l y 
Könyvismertetések 
- Osztályon belüli előadóval szociológiai kézikönyvekről, mint információs források használatáról 

tájékoztatók tartása. 

Látogatások - tapasztalatcserék 
- Az 1979. október 25-27. között megrendezésre kerülő Magyar Szociológiai Társaság pécsi ván-

dorgyűlésén Hiripi Lajosné és Remete László vesz részt. Téma: Egészség és társadalom. 

S z e r z e m é n y e z é s i é s f e l d o l g o z ó o s z t á l y 
Nyelvtanfolyamok 
- Az osztály munkatársai különböző nyelvtanfolyamokon vesznek részt. 

Látogatások - tapasztalatcserék 
- Más osztályok munkájának megismertetése a fiatal munkatársakkal, a társosztályok fiatal dolgo-

zóinak tájékoztatása az osztály munkafolyamatairól. 
- Az osztály folytatja a kerületi könyvtárak munkájának megismerésére szervezett látogatásokat 

/ 3 -as , 35-ös könyvtár/. Ezzel párhuzamosan a könyvtárak dolgozóit megismertetik az osztály 
munkájával. 

- A KSH gépesített feltárását tanulmányozzák. 

Z e n e i g y ű j t e m é n y 
Könyvismertetések 
- Az uj kottákról és szakkönyvekről rendszeres előadásokat és ismertetéseket tartanak. 

B u d a p e s t - g y ű j t e m é n y 
Előadások 
- A HNF helytörténeti mozgalmának ismertetése. Előadó: Molnár István. 
- Budapest társadalma a századforduló idején. Előadó: Práger Miklós. 
- Fotótechnikai eljárások. Előadó: Mészáros Vince. 
- Térképek Budapestről /Előadót a Térképészeti Intézettől kérnek/. 
A Budapest-gyűjtemény munkatársainak előadásai: 
- "Budapest képbibliográfia 1493-1977" c . készülő kiadvány ismertetése. Előadó: Berza László. 
- A részleges felsőfokú könyvtárak helyismereti feladatai. Előadó: Berza László. 

A Budapest-gyűjtemény részlegeinek bemutatása: 
- Fénykép gyűjtemény 
- Plakát- és kisnyomtatvány gyűjtemény - Indali György. 
- Térkép gyűjtemény - Szer Kálmánné. 

B i b l i o g r á f i a i o s z t á l y 
Szakmai megbeszélések 
- Az év során két alkalommal megvitatják az újonnan megjelent bibliográfiákat és kézikönyveket. 
Látogatások - tapasztalatcserék 
- Az osztály munkatársai meglátogatják a Jászberényi Városi Könyvtárat, az Egyetemi Könyvtárat, 



az Állami Gorkij Könyvtárat és a 3. sz . kerületi könyvtárat. 

P r o p a g a n d a o s z t á l y 
Az osztály folytatja a propagandisták tanfolyamát: 
- Kiállitáskészités /gyakorlati foglalkozás/. 
- Önálló feladatok megvalósítása a szemléltető propaganda témáiban. 
- Kiállítás látogatás. 
- Ismerkedés a könyvtár reprográfiai műhelyeivel. 
A négy foglalkozás után kiadják a tanfolyam elvégzéséről szóló igazolást és a tanfolyam anyagának 
jegyzetét. 

K e r ü l e t i k ö n y v t á r h á l ó z a t 
Előadások 
- A természettudományos és műszaki tájékoztatás segédeszközei /négy előadás és két gyakorlati 

foglalkozás/ tájékoztató könyvtárosoknak. 
- Könyvtári feladatok az uj középiskolai Tanterv és Utasitás tükrében. 
- Előadások zenei könyvtárosoknak: zenei formák, zenemüvek befogadása, zenepszichológia. 

Szakmai viták - tapasztalatcserék 
- Az idegen nyelvű állomány tervszerű fejlesztésének kérdései, 
- A fiatalokkal való könyvtári foglalkozás lehetőségei és módszerei. 
- A könyv- és könyvtárhasználat az uj általános iskolai tantervekben. A fővárosi iskolai könyvtáros 

munkaközösséggel közös tapasztalatcsere, esetleg bemutató foglalkozással egybekötve, legalább 
két kerületben. 

V i d é k i t a p a s z t a l a t c s e r é k , MKE r e n d e z v é n y e k 
M KE rendezvény 
A MKE vándorgyűlését 1979. aug. 9-11. között Veszprémben tartja. Téma: A könyvtárak együtt-
működése. A vándorgyűlésen intézményünket: Gujgiczer Imréné, Horváth Györgyné, Kiss Jánosné, 
Maruszky József, Pataki Ferenc, Remete László, Rieth Józsefné, Szemkeő Gáborné, Zachár Zol-
tánné képviseli. 

Külföldi tanulmányutak 
- 1979. Jul. 7-30. között Sándor Ottóné Kazányba utazik, ahol az orosz nyelvtanfolyam részeként 

készül a nyelvvizsgákra. 
- Berza László 1979. októberében a Plovdivi Nemzeti Könyvtár 100. évfordulója alkalmából ren-

dezett ülésén előadást tart a FSZEK helytörténeti munkájáról, 
- Az IFLA Dániában tartandó konferenciáján Remete László vesz részt. 
- Az INT AME L Bécsben tartandó konferenciáján Szőke Tiborné vesz részt. 

AZ A IBM SALZBURGI KONGRESSZUSA 

A Zenei Könyvtárak Nemzetközi Szövetsége 
(Association Internationale des Bibliothèques 
Musicales /AIBM/) 1979-ben Salzburgban rendez-
te kongresszusát. 

Az AIBM 1951-ben alakult. Célja, hogy a ze-
nei könyvtárak nemzetközi együttműködését - a 
tagországokban tevékenykedő nemzeti bizottságok 
közreműködésével - folyamatosan és szervezetten 
biztosítsa. 
Évenként tartott kongresszusait a IASA-val (In-
ternational Association of Sound Archives) közö-
sen szervezi. 
Ausztriába a tagorszáok közül többek között Ang-
lia, Ausztrália, Belgium, Kanada, Csehszlová-

kia, Dánia, Egyesült Államok, Finnország, Fran-
ciaország, Hollandia, Japán, Lengyelország, Ma-
gyarország, Olaszország, Svédország, stb. kül-
dött delegációt. 
Magyarországot Dr. Kárpáti János zenetudós, a 
Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola könyvtárá-
nak igazgatója, az AIBM Magyar Nemzeti Bizott-
ságának elnöke vezetésével hét tagu delegáció 
képviselte. Salzburgban julius 1-től 7-ig tartott 
az AIBM bizottságainak munkája. 

A RISM (Répertoire International des Sources 
Musicales) bizottság 27 éves működésének ered-
ménye a "Zenei források nemzetközi repertóri-
uma", Eddig 22 kötet jelent meg. Az "A" soro-



zat betűrendes rendszerben, a zeneszerzők egye-
di és gyűjteményes munkáit közli. 
A "B" sorozat tematikus szempontok szerint c so -
portosítja a müveket. Pl. Trópusok és szekven-
ciák. - A többszólamú zene kéziratai a 11. s z . -
tól a 16. századig. - Nyomtatott gyűjtemények a 
16. - 18. században. - Zeneelméleti könyvek a 
Karoling időktől 1400-ig. 
A tagországok nemzeti bizottságainak BISM mun-
katársai számára felelősségteljes, nagy szakmai 
felkészültséget kivánó munka az anyaggyűjtés. 
Fel kell kutatni az ország területén található min-
den időtálló kompozíció és zenei tárgyú könyv 
kéziratát, ill. ősnyomtatványát, kb. az 1700-as 
évek végéig. A manuscriptum és az incunabulum 
leírását pontos lelőhely megjelölés követi. 
Zenei könyvtárosok sokéves gyűjtő, leiró és szer-
kesztő tevékenységével jött létre ez a kiváló nem-
zetközi forrásrepertórium, mely a zenei kutató-
munka egyik alapvető segédkönyve. 
A RILM (Répertoire International de Littérature 
Musicale) bizottság az AIBM egyik negyedéven-
ként megjelenő periodikájának, a RILM abstracts-
nek az összeállitását, szerkesztését végzi. 
A RILM szakcsoportokba rendezve közli a vilá-
gon megjelenő zenei szakkönyveket, fontosabb 
cikkeket, tanulmányokat, disszertációkat. A c im-
leirást követő abstract-ek angol nyelvűek. A 
RILM bizottságban működő thesaurus albizottság 
munkája, hogy az abstract-ek helyes megfogal-
mazásához, a nemzetközi igényeknek megfelelő 
szakszókincstárat folyamatosan bővítse. 
A RILM a szerzeményezési és tájékoztató munka 
egyik legjobb forrása. (A kongresszuson külön 
kiemelték a magyar RISM és RILM bizottsági ta-
gok pontos, magasszinvonalu és naprakész köz-
reműködését.) 
A RIdIM (Répertoire International d'Iconographie 
Musicale) bizottság tevékenysége alapvető fontos-
ságú. Az ókori kulturák zenéjéről alig található 
Írásos emlék. A hangrögzítés csak 100 éves. 
Azokról a korszakokról vagy földrajzi területek-
ről, melyekről nem maradt fenn kotta vagy hang-
rögzítés, csak a képek, szobrok, rajzok adnak 
némi tájékoztatást az egyes népek vagy korok 
zenei életéről, hangszereiről. Ezeket a dokumen-
tumokat kutatja és rendszerezi a RIdIM bizottság. 

A MIC (Music Information Centres) feladata, 
hogy az egyes tagországok állandó, folyamatos 
tájékoztatást kapjanak minden ország zenei éle-
téről, koncert- és operabemutatókról, uj kompo-
zíciók keletkezéséről, fontos szakkönyvek és 
hanglemezek megjelenéséről. 
Az AIBM kongresszusokon évek óta rendszeressé 
vált, hogy a munkabizottsági ülések előtt zene-
hallgatást szerveznek, minden alkalommal más 
ország friss, legjobbnak értékelt zenei "termé-
séből". Az egyes országok MIC munkatársai né-
hány szót szólnak a bemutatásra kerülő müvek-

ről, a zeneszerzőkről és szétosztják a bemuta-
tott müvek kottáit is, hogy az egyidejű tanul-
mányozás lehetőségét biztosítsák. A zenei könyv-
tárosok igy lehetőséget kapnak arra, hogy a vi-
lágon legújabban keletkezett zenemüvekkel meg-
ismerkedhessenek, felfigyeljenek a legfiatalabb 
komponisták munkásságára is. A MIC a kong-
resszus ideje alatt kiállítást, bemutatót is ren-
dez, a tagországokban legfrissebben megjelent 
könyv, kotta és hanglemez anyagból. Természe-
tesen mindig rengetegen tolonganak a tárlók e -
lőtt és hosszú "desiderata" listát állítanak ösz -
sze a kiállított anyagból. 

A világon, különösen Európában, Észak-Ame-
rikában és Ausztráliában egyre kevesebb olyan 
könyvtár működik, melynek nincs zenei gyűjte-
ménye. Mind sürgetőbbé válik tehát a zenei 
könyvtárosképzés szervezésének, a zenei könyv-
tárosok megfelelő qualifikálásának kérdése. 
A Commission on Education and Training fela-
data, hogy felmérje az igényeket és továbbfej-
lessze a zenei könyvtárosképzést. 
(Meg kell jegyezni, hogy Magyarország egyike 
az elsőknek, ahol rendszeres továbbképző tan-
folyamokat szerveztek. Szakmai örömmel szá-
moltunk be két tanfolyamunk didaktikájáról és 
eredményeiről. A külföldi kollégák számos kér-
dése bizonyította érdeklődésüket.) 
A jó zenei könyvtárosnak nem elég egy kicsit 
érteni a zenéhez és jó könyvtáros gyakorlattal 
pótolni a zenei ismeretek hiányátjés nem elég 
pályát elhagyó, felkészült muzsikusnak lenni 
könyvtárosi tudás nélkül. A két szakismeret meg-
felelő ötvözése szükséges ahhoz, hogy a könyv-
tárosság fiatal ágának, a zenei könyvtárosságnak 
megfelelő és folyamatos szakember utánpótlása 
legyen. Ez az alapprobléma és az alkalmas kép-
zésformák kialakítása a bizottság egyik legfonto-
sabb feladata. 

A katalogizálási bizottságnak most, 1979-ben, 
Salzburgban ugyancsak megnőtt a gondja, tenni-
valója. Évek óta dolgoznak a kották és hangleme-
zek nemzetközi cimleirási szabványán. A non-
book materials katalogizálásának módjai - szab-
vány hiányában - nemcsak országonként, hanem 
egyes országokon belül is eltérőek 9 különböző 
könyvtárakban. 
A még kialakitatlan, készülőben lévő szabványt 
most módositani kell az ISBD szabályai szerint. 
Az IF LA munkatársainak bevonásával most dol-
gozzák ki az ISBD/NBM cimleirási szabványát, 
egyrészt az ISBD/PM (printed music), vagyis 
a kottákra, és egyidejűleg a hangzó dokumentu-
mokra vonatkozóan is. 

A bibliográfiai kutatások bizottsága hatalmas, 
hézagtöltő munkán dolgozik, a "Uniön catalogues 
of music periodicals" kiadásán. 

Az osztrák vendéglátók kiválóan szervezték 
meg a 7 napos kongresszust, de a program elég 



sűrített volt (reggel 9-től du. 6-ig) , igy sajnos 
a zenetudományi könyvtárak, a konzervatóriumok 
és zeneművészeti főiskolák könyvtárainak és a 
rádió-hangarchivumok hangtárainak bizottsági ülé-
sein nem tudtam részt venni. A magyar delegá-
ció szeptemberben tartja közös beszámolóját, igy 
tájékoztatást nyerünk majd azoknak a bizottságok-
nak a tevékenységéről is, amelyeknek ülésein 
nem tudtunk jelen lenni. 

A zenei könyvtártípusok közül a nyilvános, 
kölcsönző zenei könyvtár a legfiatalabb és ma 
már a legnagyobb számú. Magyarországon e lső-
ként a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár szervezte 
meg nyilvános zenei könyv- és kottatárát. A 
könyvtár 1964-ben nyilt meg. 7 évvel később, 
1971-ben beválasztottak az AIBM Nyilvános Könyv-
tárak bizottságába. 
A nyilvános könyvtárak bizottságának egyik leg-
fontosabb feladata az "International basic list of 
literature on music" további köteteinek kiadása. 
A zenei könyvek alaplistájának az a célja, hogy 
a most megnyiló nyilvános zenei könyvtárak szá-
mára törzsanyagot ajánljon a legfontosabb, alap-
vető zenei könyvekből. Mivel az első kötet anyag-
gyűjtési és szerkesztési munkájában egy angol, 
egy holland, egy amerikai és egy dán kollégával 
együtt magam is részt vettem, alkalmam és f e -
ladatom volt javaslatokat tenni kiegészítésekre 
és módosításokra. (A törzsanyag kijelölésekor a 
FSZEK Zenei Gyűjteményének állományát is f i -
gyelembe vette, beépitette a szerkesztő bizottság, 
kiküldött kiadványaink alapján.) 
Részt vettem a most készülő "International ba-
sic list of música practica" cimü kiadvánnyal 
kapcsolatos megbeszéléseken is. Régen várják 
már a zenei könyvtárosok egy nemzetközi kotta-
alapállomány jegyzékének kiadását. Készületen 
van a második kötet is, mely az egyes nemze-
tek legkiemelkedőbb kompozícióit fogja tartal-
mazni. 

Teljes délelőtti ülésszak foglalkozott a zenei 
gyermekkönyvtárakkal, a gyűjtőkörrel, az olva-
sószolgálati célkitűzésekkel és a rendezvények -
- csoportos foglalkozások - közös zenehallgatá-

sok különböző típusaival, módszereivel. Sok or -
szágban magasszinvonalu és változatos a gyer-
mek zenei könyvtárak munkája, melyre nagyon 
nagy súlyt fektetnek! Hozzáfűzném azt a konklú-
ziót, hogy bár Magyarországon - többek között -
az M KE Zenei Szekciójának is legfontosabb célki-
tűzései közé tartozik a gyermek-zenei könyvtárak 
kialakításának, fejlesztésének segítése, több o r -
szág előnyben van az állomány kialakításában a 
gyermekek számára irt zenei könyvek területén. 
Reméljük, hogy a kiadók hamarosan felfigyelnek 
a könyvkiadásnak erre a hiányosságára. 

Kitűnő előadást hallgattunk Daphne Kennard-
tól a Disabled Living Foundation munkatársától, 
aki a közművelődési könyvtárak egyik legfonto-

sabb és legnemesebb célkitűzéséről beszélt. Is-
mertette azokat a szolgáltatásokat, melyeket a 
hátrányos helyzetben lévő olvasók - hallgatók 
számára nyújtanak az angol zenei könyvtárakban; 
milyen eszközökkel segíthetjük a vakokat, a csök-
kenthall ásuakat, a félkezüeket abban, hogy mód-
juk legyen a zene hallgatására, illetve az aktiv 
zenélésre. 

Nagyon hasznos volt az a megbeszélés, me-
lyen a nyilvános könyvtárak munkatársainak al-
kalma volt találkozni világhírű zeneműkiadók kép-
viselőivel. Elmondhattuk a zeneműkiadással kap-
csolatos könyvtárosi megfigyeléseinket, igényein-
ket, melyek nem minden esetben adekvátak a ze-
neműkiadás szempontjaival. A találkozó meglehe-
tősen élénk légkörben zajlott és reméljük, a 
könyvtárosok számára némi eredménnyel zárult. 

A nyilvános könyvtárak bizottságának ülése 
közül az egyik legtanulságosabb a gyűjtőkörrel 
foglalkozó szabad vita volt. A nemzetközi gyűj-
tőköri albizottságnak évek óta tagja vagyok. A 
KMK zenei könyvtáros továbbképző tanfolyama-
in az egyik szaktárgy, amelyet előadok, a gyűj-
tőkör, szerzeményezés. Érthető, hogy nagyon 
aktivan kapcsolódtam be a vitába, melynek fő -
motivumaként - természetesen - a gyűjtőkör al-
só határának meghatározása és az ezzel kapcso-
latos nézetkülönbségek és azonosságok, felfogá-
sok és célkitűzések domináltak. Hasznos volt 
ez a nap mindannyiunk számára. Megismertük 
a különböző országok gyűjtési szempontjait; a 
jelenleg érlelődő, kiforratlan probléma az egész-
séges szakmai viták és az elkövetkező évek gya-
korlatának tapasztalatai segítségével megnyugta-
tó módon ki fog kristályosodni. 

Szakmai beszélgetésekre fehér asztalnál is 
lehetőségünk nyilt. Ezek a nézetcserék gyakran 
sokkal élőbb, részletesebb tájékoztatást adnak 
kollégáink szakmai tevékenységéről, a könyvtá-
rak miihelymunkájáról, mint egy előadás. 
A kongresszus üléseit a világhírű Mozarteum -
ban tartották és itt adott fogadást a kongresz-
szus résztvevőinek az International Foundation 
Mozarteum és az osztrák rádió. 
A második banketten a Residenz-Palast-ban, 
Salzburg tartományfőnökének és polgármesteré-
nek vendégei voltunk. 

Hasznos és jó, hogy részt vehetünk az AEBM 
munkájában, közvetlenül vagy közvetve t e l j e s 
k é p e t és f r i s s i n f o r m á c i ó k a t kaphatunk 
szűkebb szakterületünk egészéről , a tudomá-
nyos, a zeneoktatási intézmények, és a közmű-
velődési zenei könyvtárak tevékenységéről. 

Az AIBM folyóiratából, a Fontes Artis Mu-
sicae-ből értesülünk a legújabb szakmai ered-
ményekről, eseményekről. Részt veszünk a tu-
dományos kutatók és a nyilvános könyvtárak o l -
vasói számára készülő kiadványok készítésében. 
Figyelemmel kísérhetjük a gyarapítási és feldol-



gozó munkákkal és szabványokkal kapcsolatos 
szakmai problémákat. Tájékoztatást kapunk és 
adunk könyvtári szolgáltatásainkról és a zenei 
életről. 

A magyar zenei könyvtárosok sok éve akti-

van, intenziven vesznek részt az AIBM munká-jában. 

Jelentős esemény és feladat számunkra, hogy 
az AIBM kongresszust 1981-ben - Bartók Béla 
centenáriumának évében - Budapesten rendezzük. 

S zalai Agnes 

Szabó Ervin vezetése alatt az első világháború éveiben az intézmény a békeharc, majd az 
illegális antimilitarista küzdelem egyik szellemi bázisává fejlődött. Szerepével a hazai és 
a külföldi sajtó egyaránt foglalkozott. 



MI VOLT A "PAPAGÁJ-AKCIÓ"? 

Boldogult kutató koromban, a hatvanas évek 
közepén, amikor a Színháztudományi Intézet 
munkatársaként serénykedtem, néhai kiváló igaz-
gatómnak, Hont Ferencnek volt egy kedvenc "mu-
tatványa". Ha messzi külföldi tájakról színházi 
szakember érkezett a Krisztina körúti intézmény-
be, miután szóbeli tájékoztatót kapott széleskö-
rű tevékenységünkről, elvezették a dokumentáció-
ba, ahol három felajzott hölgy várta a látogatót. 
A kölcsönös bemutatkozás után igazgatónk fe l -
kérte a jövevényt, hogy nevezzen meg egy olyan 
hazájabeli vagy netán saját színházi produkciót, 
amely az elmúlt évekből a számára a legkedve-
sebb. Miután ez megtörtént, a három Párka tüs-
ténkedni kezdett, és a terem falain elhelyezett 
polcokat dugig megtöltő dossziékból hipp-hopp 
elővarázsolta az illető kívánságának megfelelő 
bemutatóról megjelent kritikákat és egyéb tájé-
koztatókat. Ez a múltba irányított Sorsmutatás 
különösen akkor aratott sikert, ha vendégünk 
mondjuk Jamaicából érkezett és legutóbb egy 
helyi szerző első drámáját rendezte valamelyik 
vidéki amatőr színtársulatnál. A mutatvány ce -
lebrálását magunk között csak "Papagáj-akció-
nak" neveztük, mert a hölgyek ugy húzták elő 
kis céduláikat irattartóikból, mint azok ama 
bizonyos vásárban mutogatott madárkák a j ö -
vendőmondó cetliket a kikiáltó ládikájából. 

Félre téve a tréfát: ez a dokumentáció ma 

is a Színházi Intézet egyik büszkesége. Joggal. 
Mert honi és külföldi szakembereknek, főleg 
rendezőknek és ujságiróknak nagyon hasznos se -
gítséget tud nyújtani munkájukban. 

Ehhez hasonló és ugyanilyen jelentős gyűjte-
ménnyel rendelkezik a Szabó Ervin Könyvtár. 
Számtalanszor meggyőződhettem róla, hogy akár 
hazai, akár külföldi könyv recenziójához keresek 
"háttér-anyagot", vagy éppenséggél csak egy a -
datot: a bibliográfiai osztálytól mindig kapok va-
lami hasznos utmutatást. Telefonkérésre éppoly 
szívesen és fáradhatatlanul válaszolnak, mint 
ahogy személyes jelentkezésemkor boszorkányos 
gyorsasággal előadják a kül- és belföldi lapok-
ból, folyóiratokból gyűjtött bibliográfiai adatokat 
vagy - ha van - a kivágásokat. 

Vajon tudják-e elegen, és mindazok, akiknek 
hasznára lehet, hogy milyen gazdag és értékes 
gyűjtemény található a Szabó Ervin téri központ 
félemeletén. Ha önző vagyok, azt mondom: ne-
kem elég, hogy én tudom és fel is használom 
ezt a számomra évek óta számos hasznos infor-
mációt nyújtó "munkaeszközt", amelynek fenn-
tartása és rendezése sok és áldozatos munkát 
követel. Ezt onnan is tudom, mert mint már 
emiitettem, vagy másfél évtizede magam is ott 
serénykedtem a Színháztudományi Intézet hason-
ló célú, de más területet felölelő dokumentáció-
ja környékén. 

Barta András 

KIÁLLÍTÁSOK A KÖZPONTI KÖNYVTÁRBAN 
A könyvtár fennállásának hetvenötödik évfor-

dulója alkalmából kiállitás-sorozat nyilt meg a 
központ főlépcsőházában. Az első kiállítás a szo -
ciológiai anyagot, a második a zenei gyűjteményt, 
a nemrég elkészült harmadik a Budapest-gyűjte-
mény anyagát mutatja be. 

Kellékek: 5-6 neobarokk tárló /vitrin/ , 17 
nagy és 12 kis müanyagplexi képkeret. Hangula-
ti ráadás: a tetővilágitás sajátos "effektusa". 
Az első kiállítás az "Antikvitások a szocioló-
gia országos szakkönyvtárában" cimet viselte. 
Igen, a központi könyvtárnak ez is feladata. A 
fő helyre a piros drapériás képkeretekben fel -
vonuló történelmi arcképcsarnok került névvel 
és évszámmal, középütt a bevezető szöveggel 
az "antik" személyiségek munkásságát illusztrá-
ló főművek könyvtárunkban található példányai-
ról készült cimlap-másolatokkal. 
A tárlókban is a témához kapcsolódó régi köny-
vek voltak. Sajnos a bevezető szöveg nem adott 
elégséges eligazítást. Talán jobb lett volna, ha 
nemcsak az antikok kerültek volna kiállításra? 

Ha a magyar érdeklődőhöz közelebb álló problé-
mák nagyobb teret kaptak volna uram bocsá' az 
alapvetcíc és alapművek rovására? Ki tudja? Ta-
lán majd máskor. Mindenesetre egy szűkebb té-
mát jobban kibontakoztathattak volna. 

A második kiállítás a "Bemutatjuk"-sorozat 
első darabja a Fehérhajó utcai zenei gyűjtemény 
sokoldalú munkásságába engedett betekintést. 
A kék drapériás keretekbe partitúrák, kották c ím-
oldalai, könyvborítók, a tárlókba könyvek, szak-
folyóiratok egyes példányai kerültek. Bár a kiál-
lított anyag tekintélyes mennyiségű volt és a szű-
kös hely a zsúfolt elhelyezést kikényszeritette, 
ennek a tömörítésnek a mértéke - az alapos fe j -
töréseknek hála - az elviselhetőség mértékét 
nem lépte tul. Jó összképet kaphattunk a zenei 
gyűjtemény térben és időben is nagy területeket 
átölelő anyagáról. 

A "Bemutatjuk"-sorozat második darabja amely 
most is látható, a Budapest-gyűjtemény anyagából 
ad izelitőt. 

A Budapest-gyűjtemény kiállításának az ösz -



szeállitói jól kiaknázták a lehetőségeket és a há-
lás témát jól rendezték el. Láthatunk régi tér-
képet, ősnyomtatványt, röplapokat, plakátokat, 
szinezett és szinezetlen metszeteket, képes l e -
velezőlapokat, cégkártyákat és számlákat cégjel-
zéssel, régi és budapesti vonatkozású könyveket, 
kerületi, üzemi lapokat, helytörténeti kiadványo-
kat, a Budapest-gyűjtemény saját kiadványait és 
sok fényképet. A kiállítás egyes anyagrészeit a 
város történelmi sorsfordulói köré tömöritették, 
igy Buda 1686-os felszabadulásáról szóló röplap, 
1848-as, 1919-es és a felszabadulás időszakát 
felidéző plakát, röplap is található a bordó-lila 
drapériás képkeretekben. A reformkori Pestet 

Az ellenforradalom időszakában a könyvtár a politikai támadások célpontja lett, fejlődése 
megrekedt. Az uj szervezeti szabályzattal meg akarták fosztania könyvtárat szociológiai 
gyűjtőkörétől. 

mutatják be a színezett metszetek, a századfor-
dulót idézik a képes levelezőlapok, a Klösz-fé-
le fotókból készült válogatás. Fényképek idézik 
fel az 1945-ös romos Budapestet, az újjáépítést 
és a mai építőmunkát, a mindennapi életet. 
Ezen a kiállításon vették először használatba a 
kis képkereteket. Egyszóval sok jó "poént" sü-
töttek el, látszik, hogy szívvel-lélekkel dolgoz-
tak az előkészítésen és a gyűjtemény sokoldalú 
munkásságából alapos izelitőt kaphattunk. 

Külön szólni kell a propaganda osztályon dol-
gozó kollégákról, akik a szakszerű kivitelezés 
mellett hasznos ötletekkel is emelték az amúgy 
is színvonalas kiállítások fényét. 

gerbner 



ZEBEGÉNY '79 

A Fővárosi és a Pest-megyei Tanács kezde-
ményezésére az idén először szerveztek fiatal 
népművelők részére olvasótábort. A zebegényi 
Szőnyi István Emlékmuzeum adott otthont két 
hétre az ötven résztvevőnek. A Fővárosi Szabó 
Ervin Könyvtárat öten képviseltük: Kovács Györ-
gyi /48-as könyvtár/, Varga Judit /HMO/, Pé-
ter Iván Tamásné /12-es könyvtár/, Téchy Tün-
de /22-es könyvtár/, és Hammel Erzsébet 
/44-es könyvtár/. 

A tábort Varga Csaba iró vezette. A kiscso-
portok vezetői Bánlaky Pál szociológus, Czakó 
Gábor iró, Selmeczi György zeneszerző és Dom-
bay Győző képzőművész voltak. 

A tábor célja nem az volt, hogy az olvasás 
szeretetére tanitson, hanem olvasmányaink alap-
ján beszélgessünk helyünkről a világban. Cso-
portonként más-más volt az eszköz a cél e léré-
séhez: hiszen az iró egy-egy irodalmi mü, a 
zeneszerző a zenemű, a képzőművész a művé-
szeti alkotások és a szociológus a különböző tár-
sadalmi szituációk bemutatásával késztetett vitá-
ra bennünket. 

A témák közül érdekesnek Ígérkezett a XX. 
század megfogalmazása, a vizuális szociográ-
fia és az ötvenes évek elemzése. Ehhez kapcso-
lódott a Tanú és az Angi Vera cimü film veti-
tése. 

A kiscsoportos foglalkozások /tiz f ő / általá-
ban szellemi játékkal kezdődtek. Ez jó beveze-
tőnek bizonyult a különböző filozófiai fogalmak 
meghatározásához. Ilyen volt például a hit, a tu-
dás, a meggyőződés, a szerelem, a szabadság, 
stb. 

Mivel egymás mellett négy csoportban dolgoz-
tunk és közös vita ritkán volt, nem alakult ki i -
gazi tábori közösség. Mindenki csak arról a c so -
port-életről tud véleményt mondani, ahova tarto-
zott. 

A mi csoportunkban ketten voltunk könyvtáro-
sok, a többiek népművelők. Itt érzékeltem elő-
ször, hogy a két rokon szakmában dolgozók kö-
zül mennyivel lelkesebbek, optimistábbak a könyv-
tárosok. Beszélgetéseink során az a kép alakult 
ki bennem, hogy a fiatal diplomás népművelők 
nehezebben találják helyűket, főleg azok, akik 
kevés konkrét feladatot kapnak. Ettől néhány vi-
ta pesszimista szinezetet kapott. 

Mivel a viták többnyire elméletieskedésbe 
fulladtak, félbe maradt a XX. század elemzé-
se és a vizuális szociográfia. 

A tábor hiányosságai közé tartozott, hogy 
kevés szó esett a népművelői munkáról és a 
szakmai élet tapasztalatairól. 

A hasznos próbálkozások között a legjobbak 
a gyakorlati munkával összekapcsolt képzőmű-
vészeti foglalkozások voltak. Ezek közelebb 
hozták és érthetőbbé tették számunkra a modern 
művészeteket. Saját fantáziánkat megmozgatva 
mi is "alkotóvá" válhattunk egy rövid időre. 

Tetszettek még a közösségteremtő játékok; 
ezeket a művelődési körökben is tudjuk haszno-
sítani. 

A tábor végleges értékelésére még nem vállal-
kozom, számomra akkor fog lezárulni, amikor 
októberben ismét találkozunk. Miről beszélünk, 
mit tudunk egymásnak mondani . . . ? 

Hammel Erzsébet 

Korabeli metszet az 1886-1891 között Meinig 
Arthur által épitett Wenckheim palotáról, amely 
1931-től a központi könyvtár otthona. 



A KÖNYVÁLLOMÁNY ALAKULÁSA SZAKFELÜGYELETI 
TAPASZTALATOK ALAPJÁN 

A könyvtárak korszerű és színvonalas munká-
jának alapja mindenekelőtt az igényes és körül-
tekintő állományalakitás. Az állománnyal kapcso-
latos tevékenységek minősége mindig attól függ, 
mennyire felel meg a szóban forgó könyvtárral 
szemben támasztott követelményeknek. A fej lesz-
tés során tehát a könyvtárosoknak mindig az e l -
látandó feladatokat kell szem előtt tartaniok. 
A fentiek az elmúlt években megjelent könyvtári 
irányelvek, határozatok megvalósításának fon-
tos követelményei. Ezek figyelembe vételével he-
lyeztük vizsgálataink középpontjába az állomány-
alakulás kérdését mi, a főváros közművelődési 
könyvtári szakfelügyelők. Dolgozatunkat a szer -
zett tapasztalatok alapján állítottuk össze. Nagy 
segítségünkre voltak a korábbi években megje-
lent állományalakitó tevékenységet elemző tanul-
mányok, tapasztalati összegezések. Gyűjtött a -
nyagunk rendszerezéséhez, összeállításához Onó-
dy Miklós és Mándy Gábor tanulmányát vettük 
alapul. A két szerző együtt több mint tízéves 
áttekintést ad a közművelődési könyvtárak állo-
mánygyarapításának jellegzetességeiről. Több 
megállapításuk egyezik az általunk tapasztaltak-
kal is, ami sajnos egyes területeken egyben a 
fejlődés hiányát is jelzi. 

Központi nyilvántartás segítségével 61 tanácsi 
könyvtár szerzeményezését elemezhettük, köz-
tük 18 önálló gyermekkönyvtárét. A szakszerve-
zeti könyvtárak közül 2 körzeti, 2 önálló és 1 
letéti I. tipusu könyvtár beszerzését vizsgáltuk. 
Az Uj Könyvek 1975-ös évfolyamából - a törzs-
anyag AB jelzettel ellátott könyveiből - minta-
jegyzéket állítottunk össze és ezt féléven át a 
vizsgált könyvtárak vásárlásaival egyeztettük. 
A mintajegyzék mellett felhasználtuk a szakfelü-
gyeleti vizsgálatoknak az állományra vonatkozó 
tapasztalatait, megállapításait. 

Az á l l o m á n y g y a r a p í t á s á n a k f o n t o s 
f e l t é t e l e i 

A szakszervezeti könyvtárak a SZOT Elnök-
ségének állásfoglalásában meghatározott állomány-
gyarapítási elveket követik. A dokumentum több 
vonatkozásban meghatározza a szakszervezeti 
könyvtárak szerzeményező munkájának irányvo-
nalát, az "Irányelvek a szakszervezeti könyvtá-
rak állományalakitásához és gyüjtőköráiez" c i -
mü kiadvány pedig az egyes könyvtártípusokra 
vonatkozóan is részletes gyüjtäcöri utasitást ad, 
amelyet mennyiségi mutatók is kiegészítenek. 
Vannak azonban valamennyi hálózatnak olyan sa-
játos szempontjai, amelyek helyi módszertani ki-
munkálást, s ma már ennek megfelelően kiegészí-
tett gyűjtőköri szabályzatokat igényelnek a tudatos 
állományfejlesztési munkában. A tanácsi könyvtá-

rakban 1976-77-ben készült el az uj gyűjtőköri 
szabályzat, amely megfelelő iránymutatást ad a 
különböző tipusu és funkcióju Szabó Ervin könyv-
tárak szerzeményezéséhez. 
Nagyon fontosak az alapelvek, a gyűjtőköri sza-
bályzatok, de a működési feltételek biztosítása 
nélkül gyakran nem érvényesülhetnek megfelelően. 
Az állomány elhelyezésének a helyiségek alapte-
rülete, a polcfolyóméter mennyisége szab határt. 
Ma még ritka kivételnek számit az a könyvtár, 
amely nem küszködik helyiséggondokkal. Vannak 
könyvtárak, ahol minden évben a beszerzéssel 
azonos mennyiségben kénytelenek kivonni köny-
veket, hogy az ujaknak helyet biztosithassanak. 
Az állományfejlesztő munka színvonalának továb-
bi javulása ma már elképzelhetetlen a könyvtá-
rak helyiséggondjainak megoldása nélkül. 

Egyfelől a magas olvasólétszámhoz mindenütt 
szükség lenne sok könyvre, másfelől az olvas-
mány elhelyezésének nehézségei akadályozzák az 
egészséges fejlődést. Elhelyezési gondok miatt 
sok helyen fokozódik a zsúfoltság, nehezebben 
áttekinthető az állomány. 
Az állomány növekedése attól is függ, hogyan 
alakul a könyvbeszerzési keret, milyen gyorsan 
emelkednek a könyvárak, és milyen mértékű a 
könyvtárak állománykivonása. 

A k ö n y v b e s z e r z é s i k e r e t e k a l a k u l á s a 
Az elmúlt években a könyvtárak költségveté-

se nem a követelményeknek megfelelően alakult, 
hanem a mindenkori anyagi lehetőségektől füg-
gött. 
Összességében Budapesten a tanácsi könyvtárak 
könyvbeszerzési kerete évről-évre nő: 

1974-ben 3.477.000 Ft 
197 5-ben 4.600.000 " 
1977-ben 5.350.000 " 
1978-ban 6.250.000 " 

Az egyes könyvtárak részesedésében viszont nem 
ilyen egyértelmű a növekvő tendencia. A létesí-
tendő és már épülő könyvtárak állományának kia-
lakítására fordított nagyobb összegek lényegében 
a meglévő könyvtárak kereteinek stagnálását idé-
zik elő. A szakszervezeti könyvtárakban a SZOT 
alapelvek által előirt dolgozónkénti 8 Ft-ot ma 
már elérik, vagy meg is haladják. 1975-ben a 
hálózatban 7.213.485 Ft-ot, 1976-ban 8.198.112 
Ft-ot fordítottak könyvvásárlásra. Vannak azon-
ban még ma is olyan szakmai hálózatok, ahol 
az elmúlt években csak a korábbi 5 . -Ft-os hoz-
zájárulást tudták felemeltetni a fenntartókkal 
8 . -Ft -ra , holott ez az összeg már az alapelvek 
megjelenésének időpontjában is minimális köve-
telmény volt. 
P l . : a Péterfy kórház körzeti könyvtárában 1971-



76 között több, mint 23.000 Ft-tal nőtt a beszer-
zési keret; a dolgozónkénti 8. -Ft-ot mégsem éri 
el. /1976-ban: 7,93 F t . / A KPVDSZ-ben sem s i -
került az Alapelvek megjelenése óta a dolgozón-
kénti 8 . -Ft -os könyvtárfejlesztési hozzájárulást 
elérni. 
A könyvtárak nem mondhatnak le az egyenletes 
és folyamatos gyarapitásról. A KPVDSZ-ben 
több vállalat nem tette magáévá az "Alapelvek" 
előirásait, önállóságához ragaszkodva nem ve-
szi igénybe a központi könyvtár letéti könyvellá-
tását. Állományfejlesztési gyakorlatuk ezeknek 
a könyvtáraknak az, hogy évente egy alkalommal 
könyvesboltban, vagy könyvbizományosnál vásá-
rolják le a rendelkezésükre álló költségvetési 
összeget. Az egy alkalommal felhasznált nagyobb 
összeg jó lehetőséget teremthet pl. egy induló 
könyvtár alapállományának megvásárlására, vagy 
a drágább kézikönyvek beszerzésére, de nem he-
lyettesitheti az egész évben folyamatosan rendel-
kezésre álló összeg tervszerű felhasználását. 
Csak ennek alapján fejleszthető az állomány a 
könyvkiadás lehetőségeinek figyelembevételével. 
A tanácsi könyvtárakról szóló összefoglaló jelen-
tésekben arról tájékozódhatunk, hogy - jóllehet 
a könyvre forditható keret összegszerűen évről-
évre nő - , az érte vásárolható könyvmennyiség 
állandóan csökken. Az 1975-ben szerzeményezett 
könyvek száma 121.233 kötet, nem éri el az e lő -
ző évit. /122.199. / 
Az év folyamán uj beszerzésekre forditott 
5.240.697 Ft-ért /bár magasabb az előző évi-
nél/ mintegy ezer kötettel kevesebbet vásárol-
hattak. Ez elsősorban a könyvárak emelkedésé-
vel magyarázható. 1965-höz képest a könyvek 
átlagára országosan 107 %-ra, a beszerzési ke-
ret meg csak 103%-ra emelkedett a tanácsi könyv-
tárakban. Ehhez járul még, hogy a hálózat mind 
több könyvtára - a korszerű olvasói igényeknek 
megfelelően - egyre drágább és több kéziköny-
vet vásárol. 

A dolgozónkénti 8.-Ft-ból a szakszervezeti 
könyvtárak is egyre kevesebb könyvet tudnak 
vásárolni. 
A beszerzések évi kötetszáma a tanácsi könyv-
tárakban országosan és Budapesten is csekély 
emelkedést mutat, de még 1975-ben sincs annyi 
/1.945 mill ió/ , mint volt például 1964-ben/2,061 
millió/ , pedig köztudott, hogy az olvasókat az 
uj könyvek vonzzák leginkább a könyvtárakba, s 
az uj könyvekkel való ellátottság hatással van 
az olvasói létszám alakulására. 
A tanácsi könyvtárakban uj könyvekből egy olva-
sóra jutott: 

1 9 7 5 1976 
országosan 1,26 kötet 1,34 kötet 
Budapesten 1,13 " 1,26 " 

Budapesten összességében elmarad az orszá-

gos átlagtól és a 22 kerület közül hétben még 
az egy kötetet sem éri el az egy olvasóra jutó 
kötetszám. A vizsgált könyvtárak között pedig 
van olyan ahol az elmúlt évben visszaesést is 
tapasztaltunk az egy olvasóra jutó uj könyvek 
arányában: a 20-as számú kerületi könyvtárban 
1971-ben 1,05 kötet, 1976-ban 0,82 kötet uj 
könyv jutott egy olvasóra. 

Az 1976-os statisztikák szerint a nagyobb szak-
szervezeti hálózatokban az egy olvasóra jutó uj 
könyvek: 

ÉDOSZ 1,6 kötet 
HVDSZ 0,9 " 
Orvosi 1,3 " 
Textil 1,0 " 

A két hálózat könyvtárai pénzügyi keretük leg-
nagyobb részét a Könyvértékesitő Vállalatnál kö-
tik le. Ezzel tudják biztosítani a folyamatos 
könyvellátást. 
Az állományból egy dolgozóra, egy olvasóra ju-
tó könyvek átlagos száma viszonylag magas. Ez 
részben a csökkenő, vagy stagnáló olvasólétszám-
mal, részben a törlések lassúbb ütemével függ 
össze. 

Pl . : a Vegyész szakszervezet könyvtáraiban 
1971-ben egy dolgozóra 3,6, 1976-ban már 4 ,5 
kötet könyv jutott. Egy olvasóra 12,8, illetve 
14,6 kötet. 

Jártunk viszont olyan szakszervezeti háló-
zatban, ahol rendkivül különböző volt az ellátan-
dó dolgozókhoz viszonyított állomány nagysága. 
Volt ahol 1.150 dolgozónak 8.200 kötetes könyv-
tára volt, mig máshol 1.560-nak alig több, mint 
3.000-es. A letéti II. tipusu könyvtárakban a 
legrosszabb a helyzet. Vannak üzemek, ahol a 
dolgozónkénti minimális két könyvet sem érik 
el a könyvtárak. 
A Textil szakszervezet harmadik kerületi kör-
zeti könyvtárában 1976-ban dolgozónként 9 ,5 , o l -
vasónként 20 kötet könyv jut, ezzel szemben az 
állomány igen elhasznált, sok a selejt és a tar-
talmilag elavult könyv. 
Az állomány tervszerű fejlesztésének lényeges 
feltétele a szerzeményezés és kivonás megfele-
lő egyensúlya. Általános gond, hogy nem törté-
nik meg az inkurrens müvek folyamatos kivoná-
sa. Ez nemcsak az állomány minőségi összeté-
telének árt, hanem tovább növeli a könyvtárak 
raktározási gondjait is. 
Szakszervezeti könyvtárakban tapasztalt problé-
ma, hogy csak igen minimális mennyiségben és 
drágán tudják a könyveket köttetni. A tanácsi 
könyvtáraknak rendszeresen és minden évben 
van ugyan kötészeti kapacitása, de az igények 
itt is meghaladják a lehetőségeket. 

Az á l l o m á n y ö s s z e t é t e l e 
A könyvállományon belül a gyarapodás minő-

ségét jelzi a szép- és szakirodalom aránya, A 
könyvtárak állományának összetétele általában 



megfelel a művelődéspolitikai követelményeknek 
mind a tanácsi, mind a szakszervezeti könyv-
tárakban . 
Az állomány két főcsoportjának arányváltozása 
nagy mértékben a kiadói politika függvénye. Az 
Uj könyvek kínálatában az utóbbi években egyre 
kevesebb a szépirodalom. Pl. az általunk elem-
zett 15 jegyzék törzsanyagában mindössze 41% 
volt a szépirodalom aránya. A tanácsi könyvtá-
rak állományában 1970-75 között több mint 3 
%-al csökkent a szépirodalom és ez számszerű-
leg igen nagy mennyiséget jelent. Az állomány-
rész bővítését csak a példányszám és nem a 
választék növelésével érhetik el a könyvtárak. 
A könyvállomány belső összetételének alakulása 
a szakmai központok iránymutatása alapján tör-
ténik. Mindkét hálózatban az igényekkel és a 
könyvkiadással lépést tartva emelkedett az i s -
meretterjesztő müvek aránya. 

A szakszervezeti hálózat 12 - bontott statisz-
tikát készitő - könyvtárának 1976-os adatait össze-
sítettük. Ennek alapján állapítottuk meg, hogy 
az osszállomány /2.789.329 kötet könyv/31,5 
%-a ismeretterjesztő és szakirodalom. 

Az Alapelvek által előirányzott 35%-ot csak 
a VASAS hálózatban érték el, ill. haladták meg 
/ 36 ,1 / és az Orvosegészségügyi szakszervezet 
könyvtárai közelitették meg / 3 1 , 8 / . 

A politikai irodalom gyarapításában mindenütt 
jelentős az emelkedés. A társadalomtudományi 
müvekből széles választékot biztosítanak a könyv-
tárosok a különböző oktatási formák, politikai és 
kulturális akciók segítésére. 

Az Orvosegészségügyi szakszervezet könyvtá-
raiban az állomány tükrözi a szakma jellegét, a 
természettudományos irodalom aránya / 3 , 4 %/ 
itt a legmagasabb a nagyobb állománnyal rendel-
kező szakmai hálózatok között. 

Az egész főváros szakszervezeti hálózatára 
érvényes igény, hogy fokozni kell a természet-
tudományi és műszaki irodalom beszerzési ará-
nyát. Az állománynak mindössze 3,3 százaléka 
műszaki irodalom, s a természettudományi i ro -
dalom is csak 2,6 százalék. Kétségtelen, hogy 
a könyvkiadás adós maradt mind a mai napig 
az alap- és középszintű szakkönyvek nagyobb 
mértékű megjelentetésével, de a szűkebb szak-
mai irodalmon tul is szükséges lenne a műszaki 

irodalom gyűjtése. Elsősorban a növekvő olvasói 
igények indokolják ezt. A vizsgált hálózatok mind-
egyikében magasabbak a forgalmi adatok - az em-
iitett szakokban - az állományban elfoglalt ará-
nyaiknál. / P . : A Vasasban a műszaki állomány 
3,6, a forgalomban 4.0%/ 

A műszaki irodalom nélkülözhetetlen mind a 
vállalat termelési, mind a dolgozók szakmai fe j -
lődése és továbbképzése szempontjából. Az alap-
fokú műszaki tájékoztatást a műszaki könyvtárak 
többségében nem érzik feladatuknak, állomány -

A vállalati műszaki könyvtárakkal való együtt-
működést, összehangolt állományfejlesztést vala-
mennyi irányelv szorgalmazza. Ennek hatására 
helyenként a két könyvtárat összevonták. A szak-
felügyeletnek is vannak jó tapasztalatai ezen a 
területen, de ma még nem állithatjuk, hogy a 
szakkönyvellátást a műszaki könyvtárak megfele-
lően végzik. Leginkább járható útnak látszik, -
a mai lehetőségek között, - ha a műszaki könyv-
tár letétet ad állományából a szakszervezeti könyv-
tárnak. 

A szakmai hálózatok könyvtáraiban a közérdek-
lődésre számottartó egyéb ismeretterjesztő mü-
vek beszerzését is szükséges tovább növelni. 
A tanácsi könyvtárak állományában is az isme-
retterjesztő irodalom javára mutatkozik lényeges 
emelkedés. Ez alkalmassá teszi az állományt a 
differenciáltabb igények kielégítésére is. 

V á s á r l á s a t ö r z s a n y a g b ó l 
Az Uj Könyvek 1975-ös évfolyamának 15 szá-

mából / l l - 2 5 - i g / készített mintajegyzék segítsé-
gével vizsgáltuk a könyvtárak beszerzését. A 
jegyzéket a törzsanyagból, az AB jelzettel ellá-
tott könyvekből állítottuk össze. Ilyen módon 79 
mü vásárlásáról kaptunk képet. 
A Könyvértékesitő Vállalat kínálata a 15 jegyzék-
ben összesen 1190 kötet könyv, a következő meg-
oszlásban: 
gyarapítási politikájuk főleg a műszaki értelmi-
ség igényeihez igazodik. Nehezítik a helyzetet 
az iparági sajátosságok is, a szétszórt munka-
helyek, a változó telephelyek. 
A munkások szakkönyv, szakirodalmi ellátása 
csak a vállalati vezetés irányítása mellett, a 
műszaki és szakszervezeti könyvtárak megfelelő 
együttműködésével, a továbbképzési feladatokkal 
összhangban oldható meg eredményesen. 

, Összes AB TÖRZSANYAG 
kinálat I. kiadás R. kiadás összesen % 

Szépirodalom 483 35 46 81 40,6 
Ismeretterjesztő 707 46 21 67 59,4 

Összesen: 1190 81 67 148 100,0% 



Megfelelő elhelyezés és feltárás esetén a kézi-
könyvek értékei mindkét hálózatban jobban kiak-
názhatók lennének. 
A tanácsi könyvtárakban a könyvtárközi kölcsön-
zés központi irányítása a jövőben éppen a kézi-
könyvek beszerzésében tesz lehetővé az eddigi-
nél jóval nagyobb differenciálást. 
Enyhíthető lesz a helyhiánnyal küzdő könyvtárak 
zsúfoltsága, több lehetőség nyilik a kézikönyvek 
helyben i használatára. 

Vizsgálati anyagunkhoz kétféle mintajegyzéket 
k é s i tettünk. Elemeztük egyrészt az 1976-ban 
megjelent és az "Uj Könyvek"-ben ajánlott kézi-
könyvek beszerzését Aülönös tekintettel az át-
dolgozott uj kiadásokra/, másrészt az általunk 
legfontosabbnak itélt 44 kézikönyv meglételét az 
állományban. 
Az 1976-ban megjelent kézikönyvek közül 30-at 
vettünk fel a jegyzékre és hasonlítottuk a könyv-
tári beszerzésekkel. 
Tanácsi könyvtárakban; 

10 nagy könyvtár 99 %-át 
25 középkönyvtár 88,3 %-át 
7 kiskönyvtár 71,4 %-át vette meg a 

jegyzék könyveinek. 
P l . : 44 cimből álló jegyzékünk kézikönyv anya-
gát teljes egészében megtaláltuk a körzeti könyv-
tár /Péterfy / állományában. Némelyiket magas 
példányszámban is /Szakszervezeti Kislexikon 
10 pld . / , hogy a letéteknek is jusson egy-egy 
példány. 

G y e r m e k k ö n y v á l l o m á n y 
A könyvkiadáson belül - a felnőttek számára 

megjelentetett müvekhez viszonyítva - lassabban 
fejlődött a gyermekkönyvkiadás. Az olvasók 24,5 
%-a gyermek, az összes állománynak pedig mind-
össze 16,3%-a gyermekeknek szóló könyv. Jelen-
tősebb kiadás a hatvanas évektől indult és ez a 
felfelé ivelő tendencia ma is érvényes. 1975-ben 
28,4%-ban vásároltak gyermekkönyveket a taná-
csi könyvtárakban, ami az előző évinél is két t i -
zeddel magasabb volt. A gyermekkönyvtárak állo-
mánya 1975-ben az előző évhez viszonyitva több 
mint 40 ezerrel nőtt. Emelkedett az egy olvasó-
ra jutó kötetszám is, 10,7-ről 12,3 %-ra. Az 
évek során a könyvállomány nemcsak szám sze-
rint növekedett, és nemcsak összetételében vált 
alkalmasabbá a gyermekek olvasószolgálatának 
színvonalasabb végzésére, hanem a rendszeres 
gondozás, selejtezés következtében esztétikailag 
is emelkedett az értéke. Az állományépitő mun-
kát, a tanácsi könyvtárak szerzeményezését a 
módszertani osztály irányitja. Az Uj Köpyvek 
minden jegyzékéhez utmutatót állit össze, amely-
ben a vásárlásra vonatkozó iránymutatáson kívül 
raktári és szakjelzeteket is közöl. A KÉV kiná-
latából központi javaslatra a könyvtárak az aláb-
bi megoszlásban szerzeményezhettek: 

A táblázat jól érzékelteti, milyen kevés első 
kiadású értékes szépirodalmat kinál a KÉV, jó l -
lehet évvégén a téli könyvvásár ajánlata mindig 
nagjobb, mint az év más időszakaiban. 
Mintajegyzékünk csak töredéke a teljes törzs-
anyagnak, azonban főbb arányait tekintve tükrözi 
a könyvtárak vásárlási szokásait. 
A 79 miiből 49 félét vettek a csak felnőtteknek 
kölcsönző könyvtárak. 
A tanácsi könyvtárak vásárlási aránya az alábbi-
ak szerint alakult: 

db % 

10 nagykönyvtár 437 87,4 
25 középkönyvtár 1032 82,6 
7 kiskönyvtár 241 69,0 

Hasonló arányok alakultak ki a szakszervezeti 
könyvtárakban is, nagyságrend szerint csökken a 
beszerzési arány. A legkisebb letétekben alig ta-
láltunk 1-2 példányt a jegyzék könyveiből. 

Vizsgálataink tapasztalatai szerint különösen 
a szakszervezeti könyvtárak esetében gyakori, 
hogy a megrendelt könyveket kihúzza és nem 
szállitja le a Könyvértékesitő Vállalat. Mivel a 
könyvtáraknak általában nincs szabadkeretük, a 
hiányzó könyveket utólag sem tudják pótolni 
könyvesboltból vagy antikváriumból. 

Az újonnan megjelenő szépirodalmi könyveket 
általában mindkét hálózatban megveszik, csak a 
többes kiadásokból vásárolnak kevesebbet. 
A törzsanyagból többnyire csak olyan profilide-
gen szakkönyveket nem vettek meg, melyeket el -
sősorban egy-egy tudományág speciális szakem-
berei részére adtak ki. 

A k é z i k ö n y v t á r i á l l o m á n y 
A legfontosabb kézikönyvek, lexikonok, szó -

tárak mindkét hálózat könyvtáraiban az olvasók 
rendelkezésére állnak, de egy-egy könyvtár gyűj-
teménye - nagyon különböző. Ennek okai rész -
ben a férőhely, részben a megfelelő anyagi f e -
dezet hiányában keresendők. A tanácsi könyvtá-
rak főleg elhelyezési gondokkal küzdenek. Az 
értékes és szép kézikönyv -gyűjtemények kihasz-
náltsága az olvasótermi férőhely szűkössége mi -
att ma még a legtöbb könyvtárban nem éri el a 
kivánt mértéket. 
Szakszervezeti könyvtárakban általában nincs ké-
zikönyvtári katalógus vagy nyilvántartás és a 
polcokon sem mindig különítik el a kézikönyve-
ket az állomány egyéb csoportjaitól. Elsősorban 
ebben látjuk a gyakran tapasztalt egyenetlen, b i -
zonytalan gyarapítás okát. Több könyvtárban is 
előfordult, hogy egy-egy lexikon-sorozatot hiá-
nyosan szereztek be, éppen emiatt. Gyakori e -
set, hogy léiyeges eltéréseket tartalmazó átdol-
gozott kiadásokból - takarékosságból - nem vá-
sárolnak. 



A törzsanyagból AB jelzettel ellátott - álta-
lunk választott - 30 gyermekkönyv vásárlási a -
ránya: 
18 önálló gyermekkönyvtár a 30 könyvből 492-őt 
vett, 91, 1 %-ot, 
27 részleg és fiók 30 könyvből 684-et vett, 
84,4 %-ot. 

A szakszervezeti könyvtárak közül csak a te-
rületre is kölcsönzőknek vannak beiratkozott gyer-
mekolvasóik. Gyermek- és ifjúsági irodalmat a -
zonban csaknem minden könyvtárban gyűjtenek, 
még a legkisebb letétekben is . Ezeket a könyve-
ket a felnőttek kölcsönzik ki a munkahelyen és 
hazaviszik a gyermekeiknek. 
Pl. nagy segítséget jelent a XIII. kerületi gyer-

mekek könyvtári ellátásában, hogy a Láng Mű-
velődési Központ könyvtára több mint 300 álta-
lános iskolást fogad. 
A könyvtárakban külön polcokon helyezik el ezt 
az állományrészt és a csoportos leltárkönyvben, 
valamint a forgalmi statisztikában is külön tart-
ják nyilván. 

Hálózatonként a legkülönbözőbb arányok ala-
kultak ki ezen a téren. Pl. A Textil szakszer-
vezet könyvtáraiban 13 %, az orvosegészségügyi-
ekben mindössze 6,2 %. 

A szakszervezeti könyvtárakban - a terület-
re kölcsönzőkben is - általában a helyi olvasói 
igényekre épitve és a könyvtárosi tapasztalat 
szerint alakul a gyermek- és ifjúsági állomány-
rész. 

Pásztor Etelka 

A két világháború között a hivatalos politika szándéka ellenére is hozzájutottak az érdeklődik a 
könyvtárban lévő progresszív és forradalmi irodalomhoz. 
József Attila egy könyvkérése a központi könyvtár kivánatkönyvében. 

1 9 7 0 1975 

Szépirodalom 179 mü 48,2 % 292 mü 43,9 % 
Ismeretterjesztő 192 " 51,8 % 373 " 56, 1 % 

Összesen: 371 " 100,0 % 665 mü 100,0 % 



A TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM KÖNYVTÁRÁNAK 
TEVÉKENYSÉGE 

A könyvtár a XII. kerületben mint iskolai 
könyvtár és politéka /információs gyűjtemény/ 
működik. 

A működéséhez szükséges tárgyi és szemé-
lyi feltételek ideálisak, megfelelnek az általános 
k öve te lm ények ne k. 

Elhelyezését tekintve, külön elválasztott, zárt 
folyosó részen található, de hozzáférhető és lá-
togatható mindenki számára, 4 egymásba nyiló 
helyiségből áll, de az ott folyó tevékenységek 
nem zavarják egymást. A legnagyobb helyiség 
az olvasóterem, ahol folyóiratok, újságok olva-
sására, tv nézésre, nyelvleckék valamint egyéb 
magnó- és lemezfelvételek hallgatására /fülhall-
gató segitségével/ és természetesen osztály fog-
lalkozásokra, csoportos munkára, ankétok meg-
rendezésére stb. nyilik lehetőség. Innét tovább 
haladva a kölcsönző-kutató helyiség következik. 
Ez tulajdonképpen a könyvtár legforgalmasabb 
helye, a központja. Magyarázza ezt, hogy itt 
találhatók a kölcsönzéshez, a kutatáshoz legfon-
tosabb segédeszközök: a könyv-, magnószalag-, 
dia-, hanglemez-katalógusok /betű és szakrend-
ben/ , bibliográfiák, kézikönyvek, és néhány szak-
lap, folyóirat. A szabadpolcos könyvválogató he-
lyiségben a tantervben előirt nagyobb példány-
számú kötelező olvasmányokon kivül a szépiro-
dalmi és szakkönyvek közül válogathat az olva-
só. Végül, a könyvtár elnevezése is utal arra 
/politéka/, hogy külön helyiségben /media tár/ 
tárolják a magnó, lemez, dia, fénykép felvéte-
leket, a tanulók által készitett pályamunkákat, 
a pedagógiai, tanári segédkönyveket és a leját-
száshoz, meghallgatáshoz szükséges technikai 
berendezéseket /rádió, magnó, lemezjátszó/. 

A könyvtár helyiségén kivül tantárgyaknak 
megfelelően könyvtári letétekben /kabinetek, 
szaktantermek/ is őriznek a tanításhoz legfonto-
sabb, nagy értékű szakkönyveket, nagyobb példány-
számú munkaeszközöket jelentő segédkönyveket, 
kézikönyveket, és a módszertani szaklapok, fo -
lyóiratok l - l példányát /p l . : Matematika tanitáS) 
Természet világa/. 

A könyvtárosi teendőket egy felsőfokú végzett-
ségű könyvtáros pedagógus látja el. Munkájához 
nagy segitséget nyújtanak a könyvtári aktivák, 
akik önkéntesen jelentkeztek, hogy a különböző 
könyvtári feladatok megoldásában segitsenek 
/p l . : bibliográfiák összeállítása/. 

A könyvtár dokumentum állományát vizsgál-
va a következő adatokat gyűjtöttem össze: a 
könyvtár állománya összesen 29.681 könyvből, 
illetve dokumentumból áll, melynek értéke 
778.074,50.-Ft. 

Az állomány megoszlása és összetétele a kö-
vetkező: 

A kötetek száma 27.330, az állomány mint-
egy 88%-át teszi ki. Ennek 65%-a ismeretter-
jesztő, szakirodalom, 35%-a pedig szépirodalom, 
beleértve a régi értékes könyveket, különböző 
gyűjteményeket /ünnepekről, Budapestről s tb . / . 

A könyvtár összesen 80 folyóiratot, szakla-
pot járat /az állomány 2%-a/ a következő cso -
portosításban: szépirodalmi, humán, ideológiai-
pedagógiai, természettudományos, szaktárgyi, 
idegennyelvü, bibliográfikus, heti- és napilap. 

A magnószalagok és hanglemezek gyűjtemé-
nye /az állomány 2-2%-a/ tantárgyi jellegű, a 
tanításhoz nagy segitséget nyújt mint szemlél-
tető munkaeszköz /pl: nyelvleckék, iskola rá-
dió órái s t b . / . 

A dia-pozitiv felvételek /2%/ a hires muze-
umok, képtárak gyűjteményét /magyar és külföl-
di vonatkozású/ őrzik. 

A fotóarchívum az iskola történetével kapcso-
latos archív felvételeket, irodalmunk nagyjairól 
készült művészi fényképeket tartalmazza. 

Külön érdekesség, hogy a könyvtár gyűjti a 
különböző tanulmányi versenyekre készült pá-
lyamunkákat. /Ez az állomány 2%-át jelenti/. 

Az iskolai könyvtár tevékenysége, részvéte-
le illetve segítsége az oktató-nevelő munkában 
szorosan összefügg az előbb leirt objektiv kö-
rülményekkel, hiszen azok feltételezik, befo-
lyásolják tevékenységét, csak azokra épitve tud-
ja betölteni funkcióját. A könyvtár tevékenysége 
az oktató-nevelő munkában két fő területre oszt-
ható. Az egyik a direkt /tanórákon belüli / mód-
szerekkel, a másik az indirekt /tanórákon kí-
vüli/ módszerekkel való részvétel. A Táncsics 
gimnázium könyvtárában igen szép és követendő 
példákat hallottam ezekre vonatkozóan. 

Heti 3 órás fakultativ rendszerű "Könyvtár-
technikai kollégiumi" órákon könyvtártani isme-
reteket és könyvtári gyakorlatot sajátíthatnak el 
azok a tanulók /a könyvtáros segítségével/, a -
kik a bölcsészettudományi egyetemekre, pedagó-
giai főiskolákra jelentkeznek, illetve az érett-
ségi után a közművelődés területén kivánnak e l -
helyezkedni. Olyan szellemi és gyakorlati mun-
kafogásokat ismernek meg, melyek bármelyik 
tudományág későbbi művelésében, de az élet 
minden területén is felhasználhatók. A gyakor-
lat során a csoport hasznos, uj értéket hozhat 
létre /katalógus, bibliográfia összeállítása, mü-
sorgyüjtemény, ajánló gyűjtemény, kiállitások 
s t b . / , s ezzel az egész iskola közösségi életét 
gazdagítja. 

A gimnázium mind a 4 osztályában az osz-
tályfőnöki órák keretében félévente 1 alkalom-
mal könyvtár és köpyvhasználati Ismereteket, 
gyakorlatot tanítanak ugyancsak a könyvtáros 



irányításával. Ezek az órák szorosan igazodnak 
a tantervhez, az évfolyami tematikához, szem 
előtt tartva a fokozatosság elvét. P l . : a IV. 
osztály I. félévében azokat a legfontosabb szak-
könyveket, segédkönyveket ismerik meg a tanu-
lók, amelyek segítséget nyújtanak az érettségi-
hez és a felvételihez. 

Jó kapcsolatra utal a könyvtár és a szakta-
nárok között az a tény, hogy a szaktárgyi órá-
kat összekapcsolják a könyv és könyvtár haszná-
lattal. Ez azt jelenti, hogy a szaktanár a tanterv-
ben rögzített tananyagot munkáltató formában dol-
gozza fel, támaszkodva a könyvtár adta lehetősé-
gekre. A tanulók az órákon a szaktanári és könyv-
táros tanári segitséggel szakismeretre tesznek 
szert, mely elősegiti a könyvtári munkatechni-
kának megismerését, tájékozódnak a téma irodal-
mában, tapasztalatokat szereznek a jegyzetelés-
ben. Megtanulják az anyaggyűjtés, válogatás-sze-
lektálás-elrendezés munkáját és ezek során a pe-
dagógusok a diákok tanulását a felnőttkori élet 
szellemi gyakorlatához közelitik. 

Az oktatásban uj módszerként alkalmazzák az 
iskolában a komplex-jellegü órák tartását, ahol 
a könyv, a könyvtár használat mellett a könyvtár-
ban található különböző technikai berendezések-
kel, szemléltető eszközökkel / T V , lemezjátszó 
s tb . / segítik a szaktantárgyak tanitását / p l . : 
rendhagyó irodalmi órákon lemezhallgatás, dia-
vetítés/. 

A könyvtár tevékenységének fontos területe 
az órán kivüli nevelő munka. E munkaterületnél 
szinte korlátlanok a könyvtár lehetőségei; igen 
sok bevált módszerről szereztem tudomást. 

Legalapvetőbb és legkézenfekvőbb munkája a 
könyvtárnak ezen a területen a könyvek kölcsön-
zése /összesen heti 28 órában/. A diákok bár-
milyen problémájukra mindig készséges eligazí-
tást, felvilágosítást kapnak a könyvtárostól vagy 
a könyvtári aktívától. 

A szakkörök, diákkörök munkájához nagy se -
gítséget nyújt, hogy a könyvtár bemutatása után 
bevezeti a tagokat a kutatásba, a szakanyag iro-
dalmába, ismerteti a téma bibliográfiáját, folyó-
iratait. A könyvtár saját kiadásában olyan füze-
tet állított össze, melyben konkrét gyakorlati ta-
nácsokat ad a kutató diákok számára. 

Évfordulókhoz, aktuális eseményekhez kapcso-
lódva a könyvtár előadásokat, ankétokat szervez, 
melyek időben és tartalomban szorosan igazod-
nak az oktatási-nevelési feladatokhoz. A szerve-
zésben, az előadók meghívásában sokat segit a 
kerületi Szabó Ervin könyvtár, és mivel az e lő -
adások a kerületi Jókai klub programjaként sze -
repelnek, mindenki számára látogathatók és in-
gyenesek. Nagy népszerűségnek örvendenek az 
előadások közül a helytörténeti előadások, az 
iró-olvasó találkozók, különösen azért, mert az 
érettségizőknek és felvételizőknek hasznos ismere-

teket nyújtanak. / P l . : iró-olvasó találkozót tartot-
tak a mai magyar irodalomról/. 

Ünnepségek, évfordulók alkalmával műsorter-
veket állit össze, ajánló bibliográfiákat, naptára-
kat /p l . : Hegyvidéki eseménynaptár/ készit a 
könyvtár a rendező csoportoknak. Az események-
hez kapcsolódó időszaki kiállításokhoz szaktanács-
adást nyújt, segit az összegyűjtött anyagok feldol-
gozásában, elrendezésében. Ilyen esemény példá-
ul az évente rendszeresen megrendezésre kerülő 
Táncsics napok, ahol előadás, kiállítás, vetélke-
dő keretében emlékeznek meg az iskola névadó-
járól. 

A NOSZF 60. évfordulója és egyéb események 
kapcsán a könyvtár egyéni és csoportos könyvtá-
ri gyűjtőmunkát indított a tanulók között. Ez a 
gyűjtőmunka sok értékes és ritka könyv birtoká-
ba juttatta a könyvtárat, a diákokat pedig gyakor-
lathoz segítette a kutatásban, gyűjtésben. 

Tanulmányi kirándulások tervezésénél, tartal-
mi kimunkálásánál ugyancsak támogatást nyújt a 
felkészülésben a könyvtár: összegyűjti és rendel-
kezésre bocsátja a különböző kézikönyveket, út-
leírásokat, folyóiratokat. 

A könyvtár életében nem ritka a vetélkedők, 
pályázatok rendezése sem. Ottjártamkor a Szov-
jetunió folyóirat által meghirdetett ''Ki tud többet 
a Szovjetunióról" vetélkedőt fejezték be. 

A könyvtárnak kiemelkedő szerepe van a ta-
nulók önművelődésében. Példa erre, hogy az o r -
szágos vagy iskolai pályázatra készülő kutató 
diákoknak segítséget nyújt a téma értelmezésé-
ben, a bibliográfia összeállításában, a folyóirat-
cikkek feltárásában, vagy átirányítja őket olyan 
könyvtárba, ahol nagyobb lehetőségük van a ku-
tatásra, anyaggyűjtésre. Később az elkészült pá-
lyamunkákat a könyvtár állományába veszi és a 
kölcsönzők rendelkezésére bocsátja. 

Összegezve: az iskola könyvtárának működé-
séhez szükséges feltételek kedvezők, az oktató-
nevelő munkában aktivan részt vesz, érdekes 
módszerekkel segiti mind a diákok, mind a ta-
nárok munkáját. Talán nem alaptalan az a véle-
ményem, hogy a könyvtárat a minta könyvtárak 
kategóriájába lehetne sorolni. 

Princzes Katalin 



A MAGYAR KÖNYVTÁROSOK EGYESÜLETÉNEK 
BESZÁMOLÓJA A XI. VÁNDORGYŰLÉSRŐL 

Veszprémben az Egyesület, az Eötvös Károly 
Megyei Könyvtár és a Veszprémi Vegyipari E -
gyetem Központi Könyvtára rendezésében mint-
egy 500 fö részvételével került sor a XI. Ván-
dorgyűlésre, amelyen a hazai résztvevők mel-
lett megjelent G. Rückl, az NDK könyvtáregye-
sület elnöke, dr. D. Schmidmaier, a Bergaka-
demie Freiberg könyvtárának igazgatója, az 
NDK Könyvtáregyesülete Műszaki Könyvtári 
Szekciójának elnöke, valamint az Eötvös Károly 
Megyei Könyvtár vendégeként a finn és bolgár 
közművelődési könyvtárosok delegációja is. 

A Vándorgyűlés, amelynek témája - mint i s -
meretes - a könyvtárközi munkamegosztás és 
együttműködés a hatékonyság és gazdaságosság 
szolgálatában volt, a programnak megfelelően 
zajlott le. A plenáris ülést dr. Radnóti István, 
a megyei tanács elnöke nyitotta meg, majd Vil-
langó István, a Kulturális Minisztérium főosz-
tályvezetője tartott bevezető előadást a könyv-
tárügy időszerű feladatairól, a könyvtárközi mun-
kamegosztás és együttműködés fejlesztésének i -
rányairól. Ezt követően dr. Zsidai József a Ne-
hézipari Műszaki Egyetem Központi Könyvtárá-
nak igazgatója, a MKE elnöke, Vályi Gábor az 
Országgyűlési Könyvtár igazgatója, a MKE Tár-
sadalomtudományi Szekciójának elnöke és Takács 
Miklós a Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár igaz-
gatója, a MKE elnökségének tagja tartott előa-
dást. 

A Vándorgyűlés másnapján a műszaki könyv-
tárosok, az ifjúsági és zenei könyvtárosok kö-
zösen, a társadalomtudományi könyvtárosok, 
valamint a gyermekkönyvtárosok szekcióülésen 
vitatták meg a fő témához kapcsolódva a legfon-
tosabb kérdéseket. A szekció ülések mellett ülést 
tartott az Olvasáskutatási és Pedagógiai Bizott-
ság, valamint a veszprémi Akadémiai Bizottság 
Könyvtártudományi Munkabizottságával közösen 
nemzetközi konferenciára is sor került a kis-
községek központi könyvtári ellátásáról. 

A Vándorgyűlés szakmai része plenáris ülés-
sel zárult, amelyen a szekciók ismertették a vi-
tában elhangzottakat, és számos hasznos ajánlást 
tettek. 

A szervező bizottság az érdeklődők számára 
több veszprémi könyvtár meglátogatását is lehe-
tővé tette. 

A résztvevők jó hangulatu, baráti találkozón 
mélyitették el szakmai és személyes kapcsolatu-
kat és kirándulást tettek Tihanyba, majd meg-
hallgatták Kistétényi Melinda orgonahangverse-
nyét az apátsági templomban. 

Könyvtárunk képviseletében Ecsedi Klára, 
Gujgiczer Imréné, Horváth Györgyné, Dr. Kiss 
Jánosné, Kiss Jenő, Maruszki József, Pataki 
Ferenc, Dr. Remete László, Rieth Józsefné és 
Szemkeő Gáborné vett részt a vándorgyűlésen. 

KÖNYVTARUNK LEVELESLÁDÁJÁBÓL 



FOLYÓIRATSZEMLE 

BÉKE ÉS S Z O C I A L I Z M U S 

PARSONS, Howard L. : A humanista érték problémája a marxizmusban és a kereszténységben. 
= 1979. 7. sz. 51-57. L. 
Ez az irás folytatása a kommunisták és a hivők dialógusával és együttműködésével foglalkozó 
cikksorozatnak. 

F I L M K U L T U R A 

NÁDASY László: "A szabadság kérdéseit próbáljuk körüljárni." Beszélgetés Hernádi Gyulával. 
= 1979. 3. sz . 39-49. I. 

K Ö N Y V T Á R I F I G Y E L Ő 

CSULÁK Mihály: Könyv és könyvtárhasználati ismeretek és az uj általános iskolai tanterv. 
= 1979. 4. sz . 329-340. 1. 

K Ö N Y V T Á R O S 

HAVAS Katalin: Fejlett, vagy fejlődő . . . ? Olvasás és könyvtárügy a francia szaksajtó tükrében. 
= 1979. 7. sz . 409-415. I. 

P Á R T É L E T 

A minisztériumi pártszervezetek feladatai és munkamódszerük. = 1979. 7. sz . 8-17. 1. 
Szerkesztőségi beszélgetés minisztériumi pártbizottságok titkáraival a pártszervezetek szerepéről 
a gazdasági élet mai körülményei között. 

BARINKAI Oszkárné: a cigányság helyzetének javitása társadalmi ügy. = 1979. 8. sz . 31-36. I. 
A Politikai Bizottság 1979. áprilisában hozott határozatának elemzése. 

T Á R S A D A L M I S Z E M L E 

HAVASI Ferenc: Az 1979. évi népgazdasági terv végrehajtásának eddigi tapasztalatai. Az árrendszer 
fejlesztésének szükségessége. = 1979. 7 -8 . sz . 3-13. I. 

SZABÓ András György: "Minden egyén teljes és szabad fejlődése". Napjaink és a kommunizmus. 
= 1979. 7-8 . sz . 29-42. I. 

V A L Ó S Á G 

BEREND T. Iván: A történettudomány társadalmi hasznossága. = 1979. 7. sz . 11-20. 1. 

BORIS János: Rock - a hetvenes évek végén. = 1979. 6. sz . 45-57. 1. 

Csoóri Sándor és a Nomád napló. /Gyurkó László, Huszár Tibor, Orbán Ottó és Sükösd Mihály Írá-
sa/. = 1979. 8. sz . 56-75. 1. 

GERGELY Tamás: Természetes kontra mesterséges intelligencia vagy az intelligens rendszer fogal-
ma. = 1979. 8. sz . 1-11. 1. 
Az intelligenciával rendelkező gépek kialakításáról szól a cikk. 

SIMÁI Mihály: Világstratégia a nyolcvanas évekre. /Első - második rész/ = 1979. 6. sz . 
1 -13 . , - 1979. 7. sz . 1-10. I. 



Junius 28-án Jaroslav Hampla az olomouci 
járási könyvtár igazgatója látogatta meg közpon-
ti könyvtárunkat. 

Julius 10-12-én Zseko Zlatev Sztankov a bol -
gár tolbuhini megyei könyvtár módszertani o sz -
tályának vezetője ismerkedett a központi könyv-
tár és a kerületi hálózat munkájával. 

Julius 27-én Lubica Horakova a Matica Slo-
venska munkatársa kapott tájékoztatást a FSZEK 
s zolgál tatásairól. 

Az IFLA augusztus 2 7 - szeptember 1 között 
Koppenhágában tartott konferenciáján könyvtárunk 
szociológiai dokumentációs osztályának vezetője, 
dr. Remete László vett részt. A könyvtártörté-
neti szekció ülésén elhangzott javaslatát a kon-
ferencia el is fogadta. 

Augusztus 28-án Inger Berset norvég könyv-
táros folytatott tapasztalatcserét könyvtárunkban. 

Szeptember 3-7-e között Szőke Tiborné fői -
gazgató-helyettes részt vett az INT AME L Bécs-
ben tartott konferenciáján. 

Szeptember 11-én Pro f .dr . Robert E. Booth a 
Wayne State University tanára és felesége, a 
detroiti Grosse Pointe Public Library könyvtá-
rosa látogatta meg központi könyvtárunkat. 

Szeptember 19-én a Budapesti Művelődési 
Központban a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár és 
a Könyvértékesitő Vállalat munkatársai közös 
szakmai tanácskozást tartottak, melynek kere-
tében Drucker Tibor igazgató és Ubornyák Lász-
ló főosztályvezető tájékoztattak a Könyvértékesi-
tő Vállalat, a könyvtárellátó munkájáról. 

Szeptember 20-án a hazánkba akkreditált ve-
nezuelai nagykövet, Hernandez ur, látogatta 
meg a központi könyvtárat. 

Szeptember 24-én Bohuslava Miszkiel a len-
gyel Suwalki megyei, Jan Burakowski az o l sz -
tyni megyei és Marian Skudlavek a Slupski m e -
gyei könyvtár igazgatói folytattak tapasztalatcse-
rét könyvtárunkban. 

Szeptember 25 és 27-én Szonya Ivanova Pa-
najotova a Bolgár Kulturális Minisztérium könyv-

tári osztályának munkatársa tett látogatást könyv-
tárunkban. 

Szeptember 26-án Révész Ferenc főigazgató 
sajtótájékoztatót tartott a könyvtár fennállása 
25. évfordulója alkalmából. 

Az Állami Gorkij Könyvtárral való együttmű-
ködés jegyében elsőként bibliográfia készül Mi-
hail Solohov 75. születésnapja alkalmából. A ki -
advány idegen nyelvű anyagát a Gorkij könyvtár 
munkatársa, Kis Pintér Imréné állítja össze. 

A központi könyvtár nyári zárva tartása ide-
jén állították üzembe az olvasószolgálat uj fé l -
automata kölcsönzőgépét. 

X X X 

Julius 3-án a Budapesti Művelődési Központ 
épületében megnyílt a 3-as kelenföldi könyvtár. 

Augusztus 17-én a XXI. kerületi Rákosi End-
re uti általános iskolában megnyílt a 30/2-es 
vegyes fiókkönyvtár. 

Augusztus 29-én megtörtént a 7/2-es Lehel 
uti könyvtár műszaki átadása. 

A 34-es pestújhelyi könyvtár tatarozás mi -
att bezárt. 

X X X 

Szeptember 15-én évadnyitó könyvtárvezetői 
értekezlet volt a Pataky István Művelődési Ház-
ban. 

A VII. kerületi Tanács szeptember 19-i ülé-
sén a kerület könyvtárainak helyzetét tárgyal-
ták meg. 

Szeptember elsejétől a 3-as könyvtárban -
a hálózat könyvtárai közül elsőként - majd szép 
tember második feléban a 48-as József Attila 
telepi könyvtárban megkezdődött a hanglemezek 
kölcsönzése. 

A Hungaroton Hetek alkalmából hanglemez-
bemutatók voltak Zsoldos Péter, Juhász Előd 
és Salánki Hédi közreműködésével a 12-es, a 
48-as, a 3-as és a 25-ös könyvtárban. 

EZ TÖRTÉNT A GYERMEKKÖNYVTÁRAKBAN... 

A legtöbb gyermekkönyvtár változatos progra-
mot készített a vakáció idejére. Több helyen a 
nyári napközis táborokat keresték fel és ott tar-
tottak bábelőadást, játékdélutánt, mesedélelőttöt, 
tréfás vetélkedőt. Még gyakoribb, hogy a tábo-
rozókat a könyvtár látta vendégül egy-egy ver-
ses, mesés, játékos foglalkozáson. Ilyen ren-
dezvényekről számolt be az l - e s gyermekkönyv-
tár, a 24-es, 25-ös könyvtár gyermekrészlege, 
illetve a 26-os ifjúsági könyvtár. Hasonló fog-

lalkozásokon vettek részt a könyvtárak "rendes" 
olvasói is a 6-os gyermekkönyvtárban, valamint 
a 3-as, 24-es, 25-ös, 26-os, 27-es, 27/4-es 
gyermekrészlegekben. 

Az újonnan megnyílt kelenföldi 3-as könyv-
tár zenei részlegében Forrai Magda zenepeda-
gógus Dukas "A bűvész inas "-áról beszélt a több 
nyire 10 éven aluli érdeklődőknek. Közösen éne-
kelve, játékosan magyarázta el a mü tartalmát, 
kompozícióját. 

EZ TÖRTÉNT 



EZ TÖRTÉNT 

A pestlőrinci 24-es könyvtár olvasói látoga-
tást tettek a Petőfi Irodalmi Muzeumban, ahol 
a Móricz Zsigmond emlékkiállítást nézték meg. 
A könyvtár pestimrei fiókja / 2 4 / 1 - e s / a kerü-
let művelődési házában működő "nyári klub" 
tagjai számára szervezett vetélkedőt, melynek 
keretében Budapest nevezetességeivel ismerked-
tek meg a résztvevők. 

Több helyen megemlékeztek Móra Ferenc 
születésének 100. évfordulójáról /3 -as , 24-es, 
25-ös gyermekrészleg/. 

K ö n y v t á r i k ö r ö k b e n , k l u b o k b a n 
t ö r t é n t 

A 3-as könyvtár gyermekrészlegében augusz-
tus elején Vakációs klub alakult, amely hetente 
tartotta összejöveteleit: 

- augusztus 1-én "Barátaink az állatok" 
cimmel volt foglalkozás, majd a klubtagok 
átmentek a fonotékába, ahol Saint-Saens 
"Az állatok farsangja" és Prokofjev "Pé -
ter és a farkas" c . müvével ismerkedtek; 

igyekeztek felismerni az állatokat utánzó 
hangs ze r csoportokat. 

- augusztus 8-án játékdélelőtt, 15-én "Bará-
taink a természetben" cimmel irodalmi, 
zenei és élővilág vetélkedő, 22-én Szász 
Hona az általa összeállitott "Utazás Cook 
kapitánnyal" c . forgatókönyv alapján tar-
tott vetélkedőt, ezt követte 29-én a "Játsz-
szunk együtt szinházat!" cimü szinjátszó 
délelőtt. 

A 7-es gyermekkönyvtár klubja ötnapos ki-
rándulást szervezett Pécsre. A juliusi-augusz-
tusi összejöveteleken erre készülődtek. 

Ez év nyarán ismét megalakult a 27/4-es 
könyvtár nyári klubja, a "Kiváncsiak Klubja." 
Az első foglalkozáson az állatvilág érdekessége-
ire! , az ember és természet kapcsolatáról be -
szélgettek. A könyvtárban elhelyeztek egy "Kér -
dezz - felelek!" ládát, amelybe a kiváncsi gye-
rekek kérdéseket dobhattak be, s ezekre a kö-
vetkező összejöveteleken kerestek és kaptak vá-
laszt a kézikönyvek segitségével. 

IGAZGATÓSÁGI ÜLÉSEK 

Az igazgatóság julius 10-1 ülésén Írásos a -
nyag alapján megvitatta és kiegészítésekkel e l -
fogadta a zenei részlegek kölcsönzési szabály-
zat-tervezetét, amelyben többek között a követ-
kezők szerepelnek: 
- kísérleti jeleggel 1979. szept. 1-től kezdődik 

el a szolgáltatás 
- a szabályzat jelieggel a lemezekre vonatkozik, 

kölcsönzésük ingyenes 
- az ellenőrzésükre alkalmas nagyitókészülékek-

ről a gazdasági főosztály fog gondoskodni 
- a kölcsönzési állomány elhelyezésére és a 

kölcsönzés ügyvitelére a tervezet alternativ 
megoldásokat fogalmazzon meg és egészüljön 
ki a kártérítésre és a selejtezésre vonatkozó * 
utasítással. 

. . . Gujgiczer Imréné személyzeti vezető előter-
jesztésére elfogadta és rangsorolta a külföldi 
ösztöndijas pályázatokra való jelentkezéseket. 
. . . döntött az augusztus 20-i ünnepség helyéről, 
idejéről és programjáról. 
. . . Kiss Jenő főigazgatóhelyettes tájékoztatót 
adott a "World of Learning"-nek küldendő adat-
szolgáltatásról. 
. . . Papp Györgyné gazdasági igazgató beszámolt 
az energiatakarékossági intézkedés elkészültéről. 
Az igazgatóság ugy határozott, hogy ezt a főosz-
tályvezetők és igazgatósági tagok Írásos észre-
vételeivel kiegészitve kell végleges formába ön-
teni. 

- tájékoztatott a 20-as gyermekkönyvtár fe l -
ujitási munkáival kapcsolatos problémákról. 

. . . megtárgyalta a tatarozások alkalmából f iz i -
kai munkát végző könyvtárosok díjazására vo-
natkozó javaslatot. 
. . . Szőke Tiborné főigazgatóhelyettes tájékoz-
tatott a FSZEK fennállása 75. évfordulója meg-
ünneplésének szervezési munkálatairól, ütem-
tervéről. 

Julius 24-én az igazgatóság a H MO irásos 
anyaga, valamint Szabó Jánosné és Tóthné Ta-
más Éva szóbeli kiegészítései alapján megvi-
tatta a 22-es könyvtár prézensz gyűjteménye 
kialakításának elméleti szempontjait és gyakor-
lati kivitelezésének lehetőségeit. Számos kér -
dés, hozzászólás és javaslat után Szőke Tibor-
né főigazgatóhelyettes összegezte az elhangzot-
takat. 

. . . Gujgiczer Imréné Írásbeli anyaga alapján 
foglalkozott az 1973-tól könyvtárunkba került 
30 éven aluli szakalkalmazottak helyzetének ala-
kulásával és megvitatta problémáikat. Javasol-
ta, hogy az anyagot a KISZ vezetőség és az 

'SZB Ifjúsági Bizottsága is tárgyalja meg. 

. . . foglalkozott személyi kérdésekkel. 
Augusztus 2-án igazgatósági tanácsülésen vi -

tatták meg az intézmény 1978/79 évi továbbkép-



zési jelentését és az 1979/80-as tervet. 
Utána Szőke Tiborné tájékoztatott az elmúlt 

negyedév közérdekű témáiról. Az igazgatósági 

tanács tagjai az elhangzottakat csoportos infor-
mációs értekezleteken ismertették a munkatár-
sakkal . 

SZAKSZERVEZETI HÍREK 

A szakszervezeti bizottság junius 21-i ülésén 
Weisz Sándorné és Huszti Jánosné tájékoztatást 
adott a Közalkalmazottak Szakszervezetében e l -
hangzott előadásról, amelynek témája: az egész-
ségügyi és szociális ellátás volt, valamint az 
ezzel kapcsolatos szakszervezeti feladatok. 
Dr. Szabó Sándorné beszámolt a szakszervezeti 
irattár selejtezési kívánalmairól, az uj irattáro-
zási rendről. Az Alkotó Ifjúság pályázat eddigi 
eredményeiről hallottunk tájékoztatást, valamint 
a bizalmiak ezzel kapcsolatos feladatáról. To -
vábbá reszortfeladatokat is megtárgyalt az SZB. 

Julius 2-án Horváth Györgyné SZB-titkár i s -
mertette a főbizalmiakkal a SZOT elnökségének 
állásfoglalását a fogyasztói árak és a szolgálta-
tási dijak emeléséről. 

Julius 26-án az SZB ülésen tájékoztató hang-
zott el a tagdijbesorolás lebonyolításáról, a 
szakszervezeti szeminárium megszervezéséről, 
a nyugdijas találkozó előkészületeiről, a lakás-
építési kölcsönről, amelynek odaítéléséről az in-
tézeti lakásbizottság javaslata alapján a Főváro-
si Tanács dönt. Evvel kapcsolatos részletkérdé-
sekről a főbizalmiak adnak tájékoztatást. 

A könyvtár szakszervezeti bizottsága a bizal-
miak és a segélyügyi albizottság javaslata alap-
ján döntött az évi tanszersegély elosztásáról. 
A 28 dolgozó részére nyújtott segélyre a Köz-
alkalmazottak Szakszervezete Budapesti Bizott-
sága által erre a célra adott 10 000 Ft céltá-
mogatást használtuk fel. A segélyek augusztus 
3-án kerültek kiosztásra. Egy-egy fő - a csa-

lád szociális körülményeitől függően - 300 és 
600 Ft közötti összeget kapott. 

Az augusztus 16-i SZB-Ulésen szociálpoliti-
kai kérdéseket és a reszortfeladatok soron kö-
vetkező feladatait tárgyaltuk. 

Az augusztus 20-i megemlékezést augusztus 
18-án, röpgyülés keretében tartottuk meg. Ün-
nepi megemlékezést mondott Zimáné Lengyel Ve-
ra. 

Közöljük az 1979 aug. 31-én megadott tagdij-
besorolás i táblázat alapján az 1980. évre vonat-
kozó adatokat: 
Állományi fő: 564 Jogfenntartó: 34 Nyudijas: 176 

Az egy főre eső átlag tagdij: 37.35 Ft 
Ezúton mondunk köszönetet azoknak a bizal-

miaknak, akik a határidő betartásával segitették 
munkánkat. 

Szeptember 12-én 1/2 10-kor a 44-es könyv-
tárban szakmai klubnapot tartottunk a KISZ és 
az SZB szervezésében. A klubnapon a könyvtá-
rosi etikáról, hivatásról, képzésről volt szó. 
A vita kiindulópontjául Gerő Gyula Fruskák a 
könyvtárban, még kéziratban lévő cikke szolgált, 
45- en vettünk részt a vitán, az érdeklődők f ő -
leg fiatalok voltak. 

Az 1979/80-as szakszervezeti szeminárium 
első összejövetele október 9-én 1/4 6 órakor 
lesz a titkárságon. A szeminárium vezetője: 
Gáliczky Éva. Feldolgozásra kerül: A szocia-
lista társadalmi viszonyok fejlődése hazánkban 
cimü téma. Minden érdeklődőt szeretettel vá-
runk. 

SZEMÉLYI HÍREK 

K I T Ü N T E T É S 

Augusztus 20-án Meiszner Tamásné az 1. sz. könyvtár vzetője KIVÁLÓ NÉPMŰVELŐ, 
Cziboly Józsefné a mozgókönyvtár vezetője, Lakatos Péterné főkönyvtáros a 12. sz . könyvtár 

munkatársa, Rostás Jenőné a Budapest-gyűjtemény főmunkatársa és Vigh Lajosné a szerzeményezé-
si és feldolgozó osztály vezető helyettese SZOCIALISTA KULTÚRÁÉRT, 

Gulyásné Póka Mária a 25. sz. könyvtár vezető helyettese és Németh Mária a hálózati és mód-
szertani osztály főmunkatársa KIVÁLÓ MUNKÁÉRT kitüntetésben részesült. 

Nyugdíjba vonulása alkalmából Dr. Nagy Emiiné a szerzeményezési és feldolgozó osztály csoport-
vezetője SZOCIALISTA KULTÚRÁÉRT, 

Devecseri Lászlóné a Budapest-gyűjtemény főmunkatársa, Rubinstein Pál a perlési csoport veze-
tője FSZEK KIVÁLÓ DOLGOZÓ kitüntetést kapott. 

xxxxx 



A Fővárosi Tanács Művelődésügyi Főosztályának vezetője Révész Ferenc főigazgató nyugdíjazá-
si kérelmét elfogadta és a munka végzése alól 1979. jul. 1 - 1979. dec. 31-ig felmentette, erre 
az időre Szőke Tiborné főigazgató helyettest bizta meg a főigazgatói teendők ellátásával. 

Kiss Jenő minisztériumi főosztályvezetőt 1979. jul. 1-től főigazgató helyettessé nevezte ki. 

KINE VE Z ÉS 

1979. augusztus 1-től Szemkeő Gábornét a 30. sz. könyvtár megbízott vezetőjét könyvtárvezető-
vé, 1979. szeptember 1-től Badacsonyi Jánosnét a 18. sz. könyvtár munkatársát a 7. sz. könyvtár 
fiókvezetőjévé nevezték ki. 

ME G B Í Z ÁS 

1979. julius 1-től Szabó Józsefné a szerzeményezési és feldolgozó osztály munkatársa á katalo-
gizáló csoport vezetésére, 1979. augusztus 1-től Csorna Mihályné az 5. sz. könyvtár vezetője a 
34. sz . könyvtár vezetésére, Kulányi Ferencné belső ellenőr a gazdasági igazgató helyettesi teen-
dők ellátására és Répási Jánosné a 34. sz . könyvtár munkatársa az 5. sz . könyvtár vezetésére ka-
pott megbízást. 

V É G L E G E S Í T É S 

1979. julius 1-től Piller Éva könyvtárost és Rácz Csaba könyvtárost /feldolgozó osztály/ 1979. 
augusztus 1-től Fazekas Csongor könyvtárost /Budapest-gyűjtemény/ és Uray Gáspár könyvtárkeze-
lőt /szociológiai dokumentációs osztály/, 1979. szeptember 1-től Botyánszki Ilona raktárkezelőt 
véglegesítették. 

ÁTHE LYE ZÉS 

Báder Györgyné raktárkezelőt a 44-es könyvtárból a gazdasági főosztályra, Deáki Károly raktár-
kezelőt a központi olvasószolgálatból a 3-as könyvtárba, Gyertyános Marietta könyvtárkezelőt a 34-
es könyvtárból a 10-es könyvtárba, Kocsis Istvánné könyvtárkezelőt a 20-as gyermekkönyvtárból a 
3-as könyvtárba, Major Ildikó könyvtárkezelőt a 3-as könyvtárból a 43-as könyvtárba és Molnár 
Gyuláné könyvtárkezelőt a 28-as könyvtárból a 3-as könyvtárba helyezték át. 

ÚJ M U N K A T Á R S A K 

Bárczi Tamásné raktárkezelő /3 -as könyvtár/, Berta Erzsébet könyvtárkezelő /25-ös könyvtár/, 
Blaskó Sarolta könyvtárkezelő /37-es könyvtár/, Bölcs István raktárkezelő /központi olvasószolgá-
lat/ , Budai Benjáminné könyvtáros /28-as könyvtár/, Devich Jánosné könyvtáros /Budapest-gyűjte-
mény/, Erdős Katalin könyvtárkezelő /3-as könyvtár/, Farkas János könyvtáros /szociológiai doku-
mentációs osztály/, Farkas Tünde könyvkötő szakmunkás /könyvkötészet/, Fodor Zoltánné könyvtá-
ros /14-es könyvtár/, Fogarasi Erzsébet könyvtárkezelő /12-es könyvtár/, Gecse Gabriella könyv-
tárkezelő /28-as könyvtár/, Gillich Mária könyvtárkezelő / 12 - e s könyvtár/, Hegedűs Zsuzsa könyv-
tárkezelő /központi olvasószolgálat/, Hodunov Edvárd raktárkezelő /központi olvasószolgálat/, 
Inczédy Jadviga könyvtáros /központi olvasószolgálat/, Katona Szidónia könyvtárkezelő /43-as könyv-
tár/ , Dr. Keresztesné Vilmányi Zita könyvtáros /központi olvasószolgálat/,Kiss Katalin könyvtárke-
zelő /12-es könyvtár/, Kojanitz László könyvtárkezelő /központi olvasószolgálat/, Kondor Gábor 
tüzrendészeti előadó /műszaki osztály/, Kovács Beatrix könyvtárkezelő / l - e s gyermekkönyvtár/, 
Lakatos Lajos könyvtárkezelő /8-as könyvtár/, Láng Tiborné könyvtáros /48-as könyvtár/, Manzel 
Györgyi raktárkezelő /3 -as könyvtár/, Marcsányné Szalai Ottilia könyvtáros /21-es könyvtár/, Mol-
nár István raktárkezelő /Budapest-gyűjtemény/, Dr. Müller Pálné könyvtáros /3 -as könyvtár/, Né-
meth Kálmán könyvtáros /34-es könyvtár/, Nóvák Éva könyvtárkezelő /8 -as gyermekkönyvtár/, Ort 
Endre könyvtárkezelő /3 -as könyvtár/, Pecze Márta könyvtárkezelő /30-as könyvtár/, Perneki Já-
nosné könyvtáros /29-es könyvtár/, Pogány Ferencné könyvkötő szakmunkás /könyvkötészet/, Simon 
Ágnes könyvtáros /28-as könyvtár/, Simon László könyvtárkezelő /központi olvasószolgálat/, Staeng-
ler Ferencné előadó /per lés / , Stauróczky Zsuzsanna könyvtárkezelő /10-es könyvtár/, Szanka Fe -
renc könyvtáros /30-as könyvtár/, Szőgyi Szilvia könyvtáros /10-es könyvtár/, Takács Cecilia 
könyvtáros /37-es könyvtár/, Újvári Mária könyvtáros /35-ös könyvtár/, Varga Miklós szakmunkás 
/műhely/, Viczián Györgyné könyvtáros /6 -os könyvtár/ és Zubek Gabriella könyvtárkezelő /6 -os 
könyvtár/. 



K I L É P T E K 

Sajnos nincs szines mozgófilm technikánk -
igy majdnem lehetetlen érzékeltetni Hont Márta 
búcsúztatását. S mostanában, ha valami lehetet-
len, vagy utópisztikus: megbizzák a feladattal 
e sorok Íróját. 

Irodáinkban és a folyosókon már hetekkel e -
löbb suttogtuk: 

Ilyen sótlan társaságot. Nem lesz ebből sem-
mi. Nincs itt egy ember akinek humora lenne. 
Pedig Márta kérése egyértelmű; semmi komoly-
ság, semmi giccs - csak sok humor. 

Ez tehát lehetetlennek látszott, de az u t ó -
p i a m é g i s v a l ó r a v á l t . Szóval volt "utó-
pia" amit e sorok irója előre megivott-hogy e l -
viselje a többieket, meg a szervezés fáradalma-
it. Mint utóbb kiderült:kár volt, mert a bucsu-
délután fenomenálisan sikerült. Bebizonyítottuk, 
hogy majdnem profi szinten gyakoroljuk a kaba-
rét. Nagyszerű színészi teljesítmények, ötletes 
jelmezek és kosztümök, döbbenetes zenei beté-
tek és hangeffektusok. 

Sejteni már az elején lehetett, amikor Ré-
vész elvtárs karján megjelent Hont Márta s mö-
göttük Révészné karján Hont Márta férje - mi -
közben harsogott a Gladiátorok bevonulási indu-
lója. /Sztereó technikával és jó teremhangosi-
tással, amit még egy szakmai előadáson sem 
sikerült produkálnunk!/ 

Antal Gabriella /30-as könyvtár/, Bacsu Gizella /43-as gyermekkönyvtár/, Balázs Katalin /8-as 
gyermekkönyvtár/, Bogye János /12-es könyvtár/, Derkits Zsuzsanna /21-es könyvtár/, Hájos Anna 
/38-as könyvtár/, Imecs Zoltánné /2 -es könyvtár/, Kaiser László /37-es könyvtár/, Katona Péter 
Aözponti olvasószolgálat/, Lakner Andrásné /43-as könyvtár/, Patyi Ferencné /37-es könyvtár/, 
Pusztai Ágnes /3-as könyvtár/, Radocsai Erzsébet /28-as könyvtár/, Szitás Ildikó /10-es könyvtár/, 
Varga Éva /3-as könyvtár/ és Wilde Andrea Aözponti olvasószolgálat/. 

N Y U G D Í J A Z ÁS 

Devecseri Lászlóné főmunkatárs /Budapest-gyűjtemény/, Handl Jenőné raktárkezelő /7 -es könyv-
tár / , Dr. Nagy Emiiné csoportvezető /szerzeményezési és feldolgozó osztály/, Schneider Andrásné 
raktárkezelő /25-ös könyvtár/ és Szilágyi Zoltánné könyvtárvezető /34-es könyvtár/ nyugdijba vonul-
tak. 

Egészséget és jó pihenést kivánunk mindannyiuknak. 

S Z Ü L E T É S 

Adorján Györgynének /37-es könyvtár/ Csilla nevli kislánya, Khoor Katalinnak /43-as könyvtár/ 
Dávid nevli kisfia, Liber Juditnak /44-es könyvtár/ Dániel nevü kisfia, Polonszky Erikának /3 -as 
könyvtár/ Kinga nevü kislánya, Regőcziné Lendvai Klárának /11-es könyvtár/ Gyöngyvér nevü kis-
lánya és Tóthné Rajnai Mária /29-es könyvtár/ Veronika nevü kislánya született. A szülőknek és a 
kisbabáknak jó egészséget kivánunk. 

A miisorok közül alig-alig lehet kiemelni va-
lamit. Egymást multák fölül. Hacsak a H MO lá-
nyait, asszonyait nem tesszük első helyre, akik 
is bizonyították - hogy bár jelentős volumenű 
módszertani munkáról nehéz lenne beszámolni, 
de együttesük bármikor felléphetne a párizsi 
Olympia színpadán. 

Megtudhattuk, hogy Patakiék /mármint a bib-
liográfiai osztály/ másfél évtizede - energiata-
karékosságra hivatkozva - ugyanazt a kétszáz 
müvet tárják fel ajánló bibliográfiáikban, ez e -
setben nem takarékoskodtak az energiával: 

Felhajszoltak Budapesten egy üveg eredeti 
Ferenc József vizet. Egy egész osztály, egy 
üveggel. S ez még mindig kiemelkedő teljesít-
mény önmagukhoz viszonyítva, hiszen szépiro-
dalomban még ma is a Rozsdatemetőt ajánlják, 
mint a legújabb magyar regényt! 
Bár botladozunk, ha a szakkönyvtárak együttmű-
ködéséről van szó, de szociológiai osztályunk 
jobban ismeri Habsburg Ottót, mint saját édes-
anyja. Most már csak azt árulnák el: ki közöt-
tük a royalista? 

Angyalok mennybemenetele transzparensekkel 
- a propagandaosztály előadásában, de hogy! 
Először produkáltak szines, audió-vizuális pro-
pagandát létezésük óta. 

Külön sorokban emlékezünk Natasáról, az o -

BÚCSÚ VOLT A JAVÁBÓL 



rosz babáról, aki szamovárral a fején ugy vo-
nult, hogy még az ünnepelt sem ismerte fel. 
Mikor kitudódott, hogy a személyzeti vezető volt, 
többen megjegyzéseket tettek: 
- Minek ide uj munkaerő? Irénke - az osztály-
vezetők igényei szerint - naponta öltözzék át. 

Remete Laci utolérhetetlen volt. Eddig csak 
azt tudtuk, hogy verhetetlen a könyvtártörténet-
ben és kevés beszédű! De, hogy egyetlen szó 
nélkül, mint egy boy adja át a központi dolgo-
zók ajándékát?! 
Közel sem értem végére az ismertetésnek, de 
rájöttem: 
Lehetetlen érzékeltetni a vidámságot és meleg-
séget, amit e délutánon átéltünk. 
Volt még házimuzsikálás, versmondás, másfél-
száz, nevetéstől guruló kollega, rengeteg virág, 

pezsgő és zsiroskenyér a rogyásig. 
Szerény egyszerűséggel zárom e néhánysoros 

tudósitást: 
Szakmánkon kivül /nem tévedés!/ egy egész sor 
területen suroljuk a zsenialitás határát. Átlagon 
felül tehetségesek vagyunk! 
Éppen ezért lenne bün, ha könyvtárossággal fog-
lalkoznánk, parlagon hagyva egyéb képességein-
ket. 
Művészileg pedig oly hitelességgel tudjuk átélni 
azt, amit csinálunk, hogy előre tudom: 
Ha engem búcsúztatnak, még gyönyörűbb lesz. 
Érzem, hogy e tudósitásban mindenről beszá-
moltam, éppen csak az ünnepeltről nem irtam. 
Vigasza az lehet, hogy a bucsudélutánon minden 
róla és neki szólt. 

Maruszki József 

AZ ÉVFORDULÓRA MEGJELENT KIADVÁNYAINKBÓL 





A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest 
közművelődési rendszerében 
Könyvtárunk 75 éves 
A ESZEK mint szellemi kisugárzó központ 
Aki főnökének mondhatta Szabó Ervint 
Az 1. sz . mintakönyvtár 1915-ös jegyzéke 
Numerus kurrensben a Sziiry gyűjtemény 
32 év a Szabó Ervin könyvtárban 
Emlékek a (időskorból 
Együttműködés... jó kapcsolat! 
A 1IVDSZ hálózata és a ESZEK együttműködése 
Új gyermekkönyvtárfiók 
Oktatási és továbbképzési terv 1979/1980 
Az A IBM salzburgi kongresszusa 
Mi volt a "Papagáj-akció" ? 
Kiállítások a központi könyvtárban 
Zebegény '79 
A könyvállomány alakulása szakfelügyeleti 
tapasztalatok alapján 
A Táncsics Mihály Gimnázium könyvtárának 
tevékenysége 
A Magyar Könyvtárosok Egyesületének beszá-
molója a XI. váralorgyülésről 
Folyóiratszemle 
Ez történt. . . 
igazgatósági ülések 
Szakszervezeti hirek 
Személyi hirek 
Buesu volt a javából 
Az évfordulóra megjelent kiadványainkból 

Szerkesztőbizottság: Bárány Éva, Berki Imre (SzOT Közp. Isk. Kvt.) , Dobos Piroska, 
dr . Ecsedy Andorné, Farkas Józsefné, Cáliczky Éva, Sz. Riehl ich Ilona, Márffy István, 
Mihalovits Ervin (Szakszervezetek Budapesti Tanácsa), Miké Zoltán és Sándor Ottóné 
Felelős szerkesztő: Pataki Ferenc Főszerkesztő: Szőke Tiborné 

Felelős kiadó a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár főigazgatója 
Készült a FSZEK sokszorosítójában 

Engedélyszám: 1II/Ü1IB/30/1976. Műszaki szerk. : Gosztola Gábor 
Terjedelem: 6 ,5 A /5 ív Táskaszám: 79/478 Példányszám: 650 

ISSN 01 39-1917 

Dr. Mezey Gyula 1 
Révész Ferenc 4 
Remete László 8 
Zimáné Lengyel Vera 12 
Klein Judit 16 
Forgács Zsuzsanna 18 
Erdődi Ferencné 19 
Ecsedy Andorné 21 
Hoffmann Józsefné 23 
Szabó Béláné 25 
Paál Éva 26 

28 

Szalai Ágnes 30 
Barta András 34 
Cerbner Mihály 34 
Hammel Erzsébet 36 

Pásztor Etelka 37 

Prinezes Katalin 42 

44 
45 
46 
47 
48 
48 

Maruszki József 50 
51 

tartalom 




