AMERIKAI KÖNYVTÁRI BENYOMÁSOK

SÜMEGHY Vera

Annyi regényt Írtak már hasonló címmel: "Két olasz Párizsban"

— vagy

amerikai Rómában". Ami itt következik az csak egyszerű könyvtárosi be
számoló, de lehetne regény is az emberi gondolkodás fejlődésének fejezetéből
egy jótoILu Író érzékeny lelkivilágán

átrezdülve.

Középeurópában a budakalászi kocsi az első
k erekes alkotmány

Detroit, d ’étroit, Narrows szorultam "önhibámon kívül"

tavak, folyók közé szorult földkeskenyület, Ide

mint családtag, mint tanuló egy régen íródó régésze

ti disszertációval, ide, az irokéz indiánok egykori földjére, az indiánregényekből
ismert Húron-tó vidékére.
Detroit a nyugati vüág Konstantinápolya. Szinte egyedülálló csodáik földraj
zi párhuzam : Vizei jól behelyettesithetők: a Pekete-tenger a Huron-tó, — a Bosporus a St. Cladr folyó, -

a Márvány-tenger a St. Clair-tó, -

a Dardanellák a

Detroit-folyó és a Pöldkozi—tenger az Erié—tó* Nem hiába tetszett meg a fran
ciáknak és az angoloknak, az akkor még kályhanélküli Európa innen kapta

a

prémet.
Az

őskori indiánoknak volt reze, a mostani lakosoknak van autója* A

kül nem is ember az ember, Detroit " r a k t a
ják ott. Középeurópában még a

kerekekre

budakalászi

kocsi

nél

a v i l á g o t " , igy- mond

az első kerekes alkot

mány.
Ezzel, meg

Kökénydombi Vénusz őskori problémáival kerültem a forgó

ke

rék városába*
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Madártávlat -

esti fényekkel

A z apró zöld pázsit os, nyirfás, magnoiiás kertszőnyegre Helyezett kis vö
rös vagy fehér családiházakkal teli felvégtől az alvég! belváros esti fényben
óriás ékszerdobozként ható felhökarcolós üzletnegyedéig s még tovább az egye
tem- muzeum-könyvtár alkotta kulturközpontig körülbelül annyi az ut, mint Buda
pesttől Vácig* A középen elkülönített 5 jövő- 5 menősávos csodálatos express—
utjain, ahol a gyorsforgalmat helikopter irányítja a magasból, európai szemnek
szokatlanul hatalmas személy és óriás teherkocsik nyelik az irdatlanul nagy tá
volságokat* Mást sem látni, mint sebesen és még sebesebben forgó kereket, —
közeledő fehér é s távolodó Jvörös fényeket*

A

kulturközpont

Állami egyeteme, a W a y n e

State

University

30 0Q0 diákot számlál ha

talmas háromemeletes k ö n y v t á r r a l . Kiegészíti, betetőzi a jól szervezett háló
zattal rendelkező városi könyvtár, a M a i n
Detroit

Art

I nsti tute

L i b r a r y , valamint a muzeum,

a

most kialakuló tudományos szakkönyvtára. E három

könyvtár területileg is közel van egymáshoz* Egymás előtt emelkednek egy-egy
hatalmas ut válaszvonalain szinte hivogatóiag. Katalógusuk is kiegészíti egymást,
feltünteti, hogy melyik mii, melyik könyvtárban van*
Múzeumi könyvtár
A

E>etroit A r t

Institute, azaz a muzeum k ö n y v t á r a

művészeti Főiskola könyvtárához hasonló anyagában. A

a Magyar Ipar

muzeum látogatása in

gyenes. Aki oda belép, beléphet a könyvtárba is, de csak délután 2 -5-ig, hét
fő -

szombat kivételével* Nevét beírja az ajtónál elhelyezett nagy könyvbe s

máris mehet a katalógushoz, a polcokhoz. A z aránylag kis teremben a könyvek
szakcsoportok szerint találhatók. A polcokról leemelt könyvet -mint a többi sza
badpolcos könyvtárban-

itt sem szabad visszatenni, ez a könyvtáros feladata.

Külön részben, az ablak előtt vannak -szintén szabadpolcon-

a művészeti fo

lyóiratok legújabb számai. A könyvtárnak jól nyilvántartott gazdag diapozitív és
reprodukciós

anyaga is van.

A z olvasók zöme egyetemi hallgató, az egyetem müvésznövendékei. A z
egyetem Amerikában valóban Universitás, felölel mindent a testneveléstől a köz
gazdaságon, iparon, kereskedelmen, természettudományokon és humán tárgyakon
át a művészet minden ágáig, beleértve a zenét is* Mert mi n d e n
mindennel!
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összefügg

Minden szakágazat vagy összetartozó csoportja külön-külön álló épületben
helyezkedik el. A

campus, az egyetem területe hatalmas kiterjedésű. Utak, gye

pes, virágos terek, autóparkolók adják sajátos ritmusát. Épületeinek egy részét
írun J amasaki , a híres japán származású épitész tervezte. Érződik is moderni
zált japán hatás a gyógyszerészek épületén, valamint a művészeti fakultás tavacskás, hidas,
falai és a
A

bokros, kavicsos kis kertjén, melyre a tervező osztályok üveg

kiállítási csarnok nyílik.

müvésznövendékék második otthona a muzeum. Nemcsak a könyvtárát

ülik tele, de rendületlenül rajzolgatjak a muzeum műtárgyait is. Amerika, Európa,
Á zsia, Afrika művészettörténetének minden jelentősebb korszaka képviselve van,
pénzt, időt nem kímélő igen előnyös kiállításban.
Mindehhez a kiállított anyaghoz tájékozódásul könyvet a múzeumi va?v az
átellenben lévő városi könyvtár ad. Kiállítási katalógusokat, művészi levelezőla
pokat, a legfrissebb

könyveket a muzeum

előcsarnokaiban működő boltokban

lehet vásárolni, fít különféle műtárgyak, festmények, szobrok, kerámiák, ékszerek
másolatain kivüí a legújabb könyvek kiállítása fogadja a múzeumlátogatót, aki ked
vére nézegetheti, kezébe veheti, meg is vásárolhatja azokat,
A

muzeum élénk társadalmi művészeti megmozdulások színhelye is. Művé

szeti előadások, művészeti filmek, hangversenyek, megbeszélések egymást követik.
A

muzeum barátok társasága gyakran rendez ebédet, vacsorát ama ünnepi csar

nokban, melynek falai Diego Rivera ecsetje nyomán Detroitot mint a gépek váro
sát, a maga lenyűgöző dinamikus életével mutatják be. A

muzeum általában ele

gáns dámáik, urak gyülekező helye.
A high soclety, a milliomosok előkelő társaságbeli asszonyai gvakran tel
jesítenek ott Önkéntes szolgálatot, leggyakrabban a muzeum nevelési osztálván.
Ez az egész muzeum legmozgalmasabb része. Itt szervezik, irányítják a látogató
iskolások és felnőttek vezetését. Reggelenként hosszú sorban állnak a sárga
iskolabuszok a főbejárat előtt. A

sok gyerek kis csoportokra osztva egy-egy

gyűjteményben foglal helyet. A vezető magyaráz, kérdez, bevonja őket is a be
szélgetésbe, vitára, önálló gondolkodásra serkentvén a gyermekeket.
A látogatók természetesen nem kerülik el a

könyvtárat

sem. A z

előkelő

társaság asszonyai itt is feltűnnek szorgalmas önkéntes munkájukkal, de rendkí
vül elegáms öltözetükkel, kisebb gyémánttal, briliánssal a fülükben. Bíbelődnek a
régebbi folyóiratokkal, katalógus kartonokat rendeznek. A z önkéntes munka az
ő

kiváltságuk, de még ők fizetnek is érte múzeumi tagsági dijat.
Akaratlanul is egy itthoni kép jut eszembe : a budapesti X IL kerületi H áz-

kezelőség kö nyvtára, ahová a pártbizottság egy alkalommal társadalmi munkára
hivott; ragyogó rend, egyetlen könyvtáros. Ha a munka ö s s z e g ű ik ,
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fonáija” a. környék házfelügyelőit s azok örömmel jönnek, kalákában feldolgozzák
az anyagot.
Meg kell mondanom őszintén, hogy a detroiti muzeum könyvtárában nagyon
sovány régészeti szakanyagot találtam* Viszont megkapó ötletességgel és életsze
rűen rendezik el a múlt és jelen képzőművészeti alkotásait* É s még egy
keli

kihangsúlyoznom* A

dolgot

látogató minden igényét igyekeznek kielégíteni. Például:

h a elfárad, olyan pám ás székekben pihenhet, melyeket a legnagyobb művészek
terveztek*
Uyen művészi— - é s kényelmes— székek vannak a muzeum könyvtárában is*
Nem egyszer láttam ezekben a székekben békésen szundikáló Molvasókat1
' . Ez
a látvány azonban ott különösebben senkit sem rendit meg. Majd felébred — vé
lik- és folytatja művelődését. H a éhes megkeresheti az étkezőt; de csakis ott
ehet* Dohányozni is csak az arra kijelölt helyen szabad. Ragyogó mosdókban
hideg-meleg vízzel, szappannal, papírtörülközővel tisztálkodhat s felüdülve tovább
élvezheti a látni-, olvasnivalókat. És mindez az "Idő pénz" hazájában! . A

mű

velődés egyre központibb kérdés.
Városi Könyvtár
A

Központi Városi Könyvtárnak (Main Library)

két homlokzata, illetve be

járata van* Egyikkel, a klasszicista homlokzatával, melyre a görög bölcsek ne
veit vésték, - é s kissé tisztelettudóan- néz szembe a Múzeummal. A lépcsőin
felvonuló előtt magától nyűik a bejárati ajtó, miként mellette a kijárati ajtó is,
az ellenőr előtt eltávozó léptei nyomán*
A

másik, az Egyetemi Könyvtárra néző homlokzatán szines modem mozai

kok, a művelődés szükségességét hangoztató felirattal. Ide érkeznek az autós
olvasók s hozzák v issza a kikölcsönzött
esetén busás dijakat fizetnek* A

könyvek tömegét, melyekért késedelem

két bejárat közrefogja a nagy katalógus-csar

nokot a bibliográfiákkal. Közepén a tájékoztató könyvtáros félköralaku emelvé
nye. Egyik előcsarnokában kis kiállítás ,középen az egyiptomi írást szóra bíró
Rosetti-kŐ másolatával, a másik előcsarnokban, ahol a kölcsönzés működik, ha
talmas táblák mutatják a könyvtári részlegek elhelyezését, gombnyomásra kivilá
gosodó szines lámpás tájékoztatóvad, akárcsak a párisi földalatti állomásain az
útjelző térkép. Bt közük a sűrűn rendezett előadások idejét is. A
csarnokból két oldalt a külőngyüjtömények helységei nyílnak. A z

katalógus
egyikben ké

zikönyvek, enciklopédiák, szótárak, folytatásként a földrajzi gyűjtemény nagy
mappákkal, térképekkel, útikönyvek rengetegével kisebb csoportokba helyezett
cisztalokkad és székekkel. Minden gyűjteménynek ott van a részkatadógusa. Ott
vannak a szakterület folyóiratai is, szembetűnően kiállítva a legfrissebb számok.
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Keskeny benyílóban írógépek sorakoznak, ha valaki a szükséges szöveget
ki óhajtja gépelni* A

nevelés,

vallás, társadalomtanulmányok

nyét sok diák és tanár látogatja* A

legsüppedőbb karosszékekkel, szőnyegek

kel és alacsony asztalkákkal uotthonositott,f
ifjú sági

részlegben találhatók* A

olvasóhelyek a

természettudományi

s z é p ! r odaírni

zenei

kereskedelm i

legfelső emeleten mintegy ünnepélyesen megkoronázza az

könyvtárat a köralaku csarnokból nyíló m ű v é s z e t i ,
könyvek

gyűjteménye

és

gyújteménynez mozgó

lépcső visz fék Rendkívül nagy a forgalom a k ö z g a z d a s á g i ,
részlegben, A

gyűjtemé

egész

művészettörténeti

és

kottákkal, hanglemezekkel fej hall gatós fülkék

kel.
A z előcsarnokban sűrűn váltogatják egymást a könyv és műtárggyal gaz
dagított művészettörténeti kiállítások*
A

könyvtár reggel 9 órától

este 10-ig működik, vasárnap délután is nyit

va van. Diákok és tanárok, ifjak és öregek, fehérek és feketék

tömegei látó- -

gatják. Ki lobogó hajjal, ki csingilingis flitteres színes sapkában üldögél a föld
szinti üvegfolyosó délszaki növényei alatt, forgatja a könyveket, folyóiratokat.
A

könyvtárnak

rangja

van

a

P o r dók

v á r o s á b a n . Vasárnap délután a

dolgozók találkozó helye, akárcsak a muzeum a milliomosoké.
A z egész könyvtár zajtalanul, mint egy jól megolajozott kerék, úgy mlködik, úgy gördül a munka. A tájékoztató könyvtáros irányit, a szakkönyvtáros
szobájában fogadja a szakkérdésben hozzáfordulókat.
Disszertációmhoz jóval több anyagot találtam a Városi Könyvtár polcain, _
mint a muzeum könyvtárában. Különösen a zenei könyvek voltak hasznosak
számomra, néprajzi vonatkozásaikban.
Egyetemi Könyvtár
A

W a y ne

egyetem

k ö n y v t á r a modern épületben van. Három emeletes,

illetve, ahogy az amerikaiak mondják, négy szintes, mivel a földszint az első
szint. Két nagyjából elkülönülő csak keskeny folyosóval összekötött részből áll.
A z egyik a
Science

General

L i b r a r y , az általános könyvtár, a másik a

L i b r a r y , vagyis a Kresge alapitványu " tudomány-os"

Kresge

könyvtár.

( MScience*1 alatt elsősorban a természettudományt, matematikát és a műszaki tu
dományokat é rtve.)
A z általános könyvtár magját a humán-, a társadalomtudomány'ok, a neve
léstudomány alkotja* Pöldszintjén, az első szinten a hangsúlyt a katalógus szek
rények hosszú párhuzamos sorai adják. Közöttük magas asztalok kérőlapokkal,
j egyz étlap okkal, hosszú láncra erősített ironokkai. A z olvasó csomag alt, kabát
ját is ráteheti az asztalra. Mert mindent be lehet vinni a könyvtárba. Aki az ele—
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csarnok forgó korlátos ajtaján

bement,, az

már. csak középen távozhat elvonulva

az ellenőr előtt. Mindenki természetesnek találja, hogy megmutatja a magánál lé
vő könyveket, holmikat. Fennakadás, kellemetlenség sosem volt a távozásnál. A
biztonsági szelep"
A

mindenkor jól és udvariasan működött.

katalógus teremből nyílnak az igazgatósági irodák, gyarapítási, katalogi

zálási osztályok, az átelleni oldalon a kölcsönző sok sok kartonnal, pénzváltó
val. A visszahozott könyveket a kölcsönző hely "keritésfalába" -levélszekrény
módjára- lévő nyilasokba kell helyezni. Mindenütt időt és erőt kímélő gyakortatiasság.
A

tájékoztató könyvtáros félkör alakú medvéddel elbástyázva ül, hátamögött

egy sor kézikönyvvel. Előtte és a kölcsönző könyvtáros asztalán japán módra
elhelyezett pár szál virág színes kerámia tálban. A

szakkönyvtárosok szobáikban

tartózkodnak,
Egyenköperryt serikin sem látni* Egyszerű, de elegáns utcai ruhában szépen
fésülve rendszerint szemüvegesen jelennek meg a hölgyek az olvasószolgálatnál.
A tartalmi feladatokkal járó nagy mennyiségű technikai és egyszerű ügyintéző
munka szigorúan arra képesitettek kezében van. így ez sosem megy a tartalmi
munka minőségének rovására* Eredmény? egy hatalmas gúla, melynek csúcsa a
haladás, fejlődés végtelenjébe fúródik*
A

földszinten, a katalógusszekrények mögött találhatók a bibliográfiák. Kü

lönféle nemzetek különféle nyelvű alkotásai* Külön csoportosulnak a keleteurópai
nemzetek bibliográfiái rövid angol kivonattal. Köztük a magyaroké és nagy terje
delemben a Szovjetunióé.
A második szinten, az első emeleten találhatók a humán tárgyak: szépiroda
lom, szépmüvészet, zene, sport, színház, ^llástörténet, filozófia* A

zenei gyűjte

ményben kották, hanglemezek lehallgatási lehetőséggel.
A harmadik szinten, vagyis a második emeleten a

társadalomtudományok:

lélektan, szociológiai, statisztika, politikai tudományok, kereskedelem, jog, közgaz
daság, földrajz, életrajz, hírközlés, népszokások, folklór, antropológiai, kormányza
ti é s EN SZ dokumentumok gyűjteménye. A
szik az amerikaiaknál. A z

" Social studies"

nagy szerepet ját

egyetemi oktatásban is egyre nagyobb teret foglal el

e kérdés tanulmányozása, tudományosan feldolgozott eredményeinek alkalmazása,
továbbadása* A

társadalmi élet fejlődésének vizsgálata nélkül el sem képzelhetik

jövőjük építését*
A könyvtárépület legfelső emeletén, a gúla csúcsán van a neveléstudo
mány, auz " Educatíon" irodalma*
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ftt láttam meséskörryvelcet |lapozgató, disszertációkat böngésző szakállas
öregeket egyaránt*

A

felvonók szűntél énül hozzák-viszik garmadával a fehér

és fekete, sudár és kövér, kisportolt és rokkant, olykor tolókocsis diákokat*
Kerek asztaloknál vagy egyszemélyes fülkékben magába mélyedve olvas, tanul
az ifjúság* Serki sem zavarja* j "Milliók egy miatt’1. Milliók ezért az egyért, aki
odaléphet bármelyik könyvespolchoz s pillanatok alatt belenézhet bármelyik
könyvbe. Elviheti asztalához, tanulmányozhatja nyugodtan nevelő, kutató vagy
egyéb munkájához* Ha akarja egész napon át reggel 8—tói este 10 óráig* Kincs
Áronja, papírja? Vehet az automatában pár centért* Kitört a ceruzájának hegye?
Meghegyezheti a felszerelt hegyezőgépeken. Van valami ötlete, kívánsága? Be
dobhatja cédulára Írva a kívánság-dobozba. Ha belefárad a jegyzetelésbe vagy
szüksége van fényképmásolatra, 10 cent bedobással pár perc alatt megkapja az
önműködő gépből* Minden emeleten vannak telefonfülkék és ragyogó tisztaságú
mosdók* Enni nem szabad a könyvtárban. Kutatni annál inkább lehet*
Kökénydombi Vénuszomhoz, antik és rönaszansz survival-

é s revivai-já-

hoz hiányzott a legújabb régészeti irodalom. -Azonban az Afroditéken, Vénuszo
kon és a Pannóniái C eres-en át Michelangelóig tovagyűrűző,

tovaforgó

élet ta

nulmányozására soha nem sejtett bőségben kínálkozott a folklór, a kelta, ir

ős

kor ötfokú muzsikájával, művészetének görögökéhez hasonló testi-lelki kiválóság
ra törő, ma is élő hagyományaival. Kínálkozott a primitív társadalmak művészete,
köztük Amerika földjéé meglepő európai gondoiatpárhuzamaival* Bőven nyújtott
számomra kiegészítő anyagot az antik és

reneszánsz irodalom, a vallástörténet,

a különböző népek enciklopédiái, lexikonjai.
A z angol, olasz, német, francia,

spanyol gyűjtemények mellett megvan a

Révai lexikon is. A Magyar 'Tudományos Akadémia Népzenei kiadványai két-két
vaskos példányban* Otthon nem volt időm beletekinteni, ott az idegen k ö v e z e t 
ben annál jobban esett.

Megvannak az Akadémia 1902- 1906-os közleményei is.

Hazánk szülöttei: Moholy Nagy és Kepes György amerikai kiadványai a vizuális
nevelésről, a mozgás természetéről és művészetéről, valamint a tudomány és mű
vészet szerkezetéről szóló könyvei mind ott sorakoznak a polcokon.
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