
Könyvtár és bevándorló. Egy történeti modell 

(A Cleveland Public Library szerepe a közép-európai bevándorlók 
társadalmi beilleszkedésében a 20. sz. első évtizedeiben) 

KOVÁCS ILONA 

1. Az amerikai közkönyvtár, mint a bevándorlók társadalmi beil-
leszkedésének színtere 

A századforduló amerikai közkönyvtárának fontos jellemzője egy-
részt, hogy mindenkor alapvető feladatának tekintette a teljes lakosság 
igényeinek ellátását, másrészt, hogy a vizsgált periódusban, a századfor-
dulón tevékenységének jellegét befolyásolta az a korabeli meggyőződés, 
hogy a társadalmi problémák az oktatás és nevelés útján megoldhatók.1 

A széleskörű ellátás programjának a kiteljesedése a 19. és a 20. sz. 
fordulójától az első világháborúig terjed. Ekkor ismerték fel, hogy a köz-
könyvtárnak az igényeket a helyszínen, az adott környezetben kell szol-
gálnia. És ennek eredményeként szervezték meg a fiókkönyvtár hálóza-
totjelentős számban a Carnegie adományokból. 

Erre az időre azonban az amerikai közkönyvtár egy új problémával is 
szembesült. A tömeges újbevándorlás eredményeként ugyanis az iparvi-
dékek településeinek jó részén olyan demográfiai változások következtek 
be, amely az eredetileg angol nyelvű olvasóréteg számára megtervezett 
szolgáltatások újragondolását és átalakítását tették szükségessé. 

A könyvtárosoknak az a törekvése, hogy az új helyzetnek megfelelően 
vegyék számításba az olvasók között megjelent bevándorlók - általuk 
külföldieknek nevezett könyvtárhasználók - nyelvi igényeit, nem keltett 
egyöntetű helyeslést. 1894-től a Library Journal és más szaklapok ha-
sábjain széleskörű vita bontakozott ki az idegen nyelvű anyag beszerzését 

tt r r r 2 • r r • r rr ellenzők és pártolók között." A vitában valójában a kor különböző — tü-

1 Ditzion, Sidney: Arsenals of a democratic culture: a social history of the American 
public library movement in New England the Middle States from 1850-1900. (Chi-
cago: ALA, 1947) 263 p.; Lee, Robert: The peoples university: the educational 
objective of the public library. In: Reader in American library history. Ed. Michael H. 
Harris. Washington, D. C: NCR Microcard Editions, 1971. 117-124. p. 

2 Editorial = Library Journal. Vol. 19. No. 9. (November 1894), p. 364. Vö. még a 
Bibliograhy of library economy és a Library literature vonatkozó köteteivel. 
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relmes és kevésbé türelmes - amerikai asszimilációs irányzatai ütköztek; 
A vita egyik sarkalatos pontja az volt, hogy milyen szerepet töltsön be a 
könyvtár a bevándorló beilleszkedésében, milyen mértékig és milyen 
módszerekkel szolgálja azt. Ragaszkodjék-e a könyvtár az angol nyelvű 
olvasmányanyaghoz és szolgáltatásokhoz, s ezzel kényszerítse-e az al-
kalmazkodásra, illetve kockáztassa-e meg a teljes kirekesztését. Vagy 
hozzásegítvén a bevándorlót saját eredeti kultúrájának megőrzéséhez, 
tulajdonképpen lojálisabb állampolgárrá nevelhető-e az újonnan jött ide-
gen. A könyvtárosok többsége igennel válaszolt. Szakmai indítékaik 
alapján az amerikanizációs irányzatok közül a lehető leghumánusabb, 
legmegértőbb vonulathoz csatlakoztak, az ún. settlement mozgalom el-
veit tették magukévá. 

Úgy gondolták, hogy a bevándorlók kultúrája értékes kontribúció, és 
ha a bevándorló lehetőséget kap saját kultúrájának megbecsülésére, az 
arra készteti, hogy másokét is, s így az amerikaiakét is megbecsülje.4 

Megfontolásaik között szerepelt, hogy a bevándorló csak akkor válhat 
az amerikai társadalom értékes tagjává, ha egyrészt a saját identitásának 
önérzetes vállalása révén megőrzi önbecsülését, másrészt, ha fordításban 
és közérthető angolsággal megírt művek közvetítésével megismerheti 
Amerika múltját és az amerikai társadalom értékeit. Ez utóbbi cél a tízes 
évek közepére egész sor ilyen kiadvány közreadását eredményezte és be-
szerzésük a könyvtárak gyűjteményépítő munkájában fontos szemponttá 
vált.5 

Mindennek nyomában az 1900-as évek elején az idegenek vagy kül-
földiek, azaz bevándorlók könyvtári ellátása programmá formálódott. E 
program végrehajtására sajátos módszereket dolgoztak ki, amelynek 
eredményeként a bevándorlók számára idegen nyelvű gyűjteményeket 
szerveztek. 

3 Higham, John: Strangers in the land, patterns of American nativism 1860-1925 
(New York: Athenaeum, 1973), 431 p. 

4 Poray, Aneila: The foreign child and the books = The library Journal. Vol. 40. No. 
4. (April 1915), p. 239. 

5 Countryman, Gratia: Shall public library buy foreign literature for the benefit of 
the foreign population = The library Journal. Vol. 23. No. 6. (June 1898), p. 229-
231; Campbell, Jane Maud: Supplying books in foreign languages in public 
libraries = The library Journal. Vol. 29. No. 1. (February 1904), p. 65-67; 
Canfield, James Hulme: Books for foreign population = The library Journal. Vol. 
31. No. 8. (August 1906), p. 65-67; Bostwick, Arthur E.: Books for the foreign 
population = uo. p. 67-70; Cleveland Public Library. Annual reports. (A 
továbbiakban CPL. AR) (1911), p. 95; (1912), p. 40; (1914), p. 69; (1915), p. 40. 
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2. A Cleveland Public Library és a környezetében lejátszódó de-
mográfiai változások 

Cleveland a népszámlálási adatok szerint 1870 és 1910 között hatszo-
rosára nőtt. 1900-ban Cleveland lakossága már 75%-ban a bevándorló 
népesség köréből került ki. Ennek 32%-a tartozott az első generációba és 
42%-a bevándorló szülők gyermekeként a második generációba. 1910-re 
ez az arány 35 és 40%-ra módosult.6 

A Cleveland Public Library az igényváltozásokra mindenkor gyorsan 
reagált. A korai bevándorlók (a németül, franciául és jiddis ill. héber 
nyelven olvasók) ellátásában már a századforduló előtt tapasztalatot szer-
zett. Az 1900-as évek elején azonban az igénylők sorában megjelentek az 
újbevándorlók, közöttük a közép-európaiak, a vizsgálatunk tárgyát képe-
ző csoportok közül elsőként a csehek, majd a lengyelek, magyarok, szlo-
vének, horvátok és a szlovákok. A mindennapi munkában ez azt jelen-
tette, hogy nap, mint nap fogytak az amerikai olvasók és új, számukra 
ismeretlen kultúrák képviselői lépték át a könyvtárak küszöbét. Egyre 
több angol nyelvű könyv hevert használatlanul a polcokon. Az elvándor-
lás és a város lakosságának belső migrációja folyamatos készenlétet és 
alkalmazkodást kívánt meg a könyvtáraktól. 

A könyvtárak évi jelentései megteltek ezeknek, a nem egyszer sok-
koló hatású demográfiai változásoknak a leírásával. 1907-ben például az 
egyik fiókkönyvtár, a Saint Clair Branch így értékelte az Erie-tó partján 
szaporodó új ipari üzemek hatását a népesség átalakulására: 

Ez elöl menekülve az amerikaiak és nagyon sokan a németek közül 
kelet felé húzódnak. Helyükbe jönnek a szlovének, a szlávok (szlová-
kok), lengyelek, magyarok, és egyéb más nemzetből valók, akik a kör-
nyező gyárakban dolgoznak, s egy gyalogútnyira akarnak lakni a mun-
kájuktól. A fiókkönyvtár - a közvetlen környezet szolgálatára kialakí-
tott könyvtár - milyen politikát válasszon, hogy céljának megfeleljen? 
Ha a könyvtár helyben akar maradni, akkor kénytelen lesz könyvet 
venni ezeknek az embereknek, hogy olvashassanak, ha nem, akkor 
jobb, ha keletre vagy délre költözik, hogy utolérje az amerikaiakat, a 
németeket...7 

Ugyanebben az évben a Carnegie West Branch azt jelenti, hogy: 

...ennek a fiókkönyvtárnak a környezetében egy negyed mérföldön 
belül a körzet lakossága teljesen kicserélődött. A több, mint 3 000 lel-
ket számláló közösségben alig lehet találni egy angolul beszélő csalá-

6 US. Bureau of Census. Census of the United States. Population 1910. Cleveland. 
7CPL. AR. (1907), p. 55-56. 
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dot. Egy gyár, amelynek a tulajdonosa magyar és az üzemeltetését ma-
gyarok végzik, egymagában 900 embernek ad munkát. Ezek az újon-
nan érkezők, akik többnyire magyarok, problémát okoznak...8 

1912-ben a Broadway Branch számol be a lakosság átrendeződéséről: 

A lengyel kolónia, amely korábban a Broadway-től jobbra helyezke-
dett el, átterjed ezen a főútvonalon túlra az Aetna Street és a Union 
Avenue közé eső számozott utcák irányába. Ugyanakkor a szlovén 
kolónia délre terjeszkedik a 77-dik és 78-dik utcák mentén... Sok cseh 
viszont költözik ki Corlett irányába, Newburgh City-be és Mt. 
Pleasant-be.9 

A folyamatos változásokra és a lakosság fluktuációjára vonatkozó ész-
revételek a következő évtizedekben a könyvtári jelentések állandó kísérői.10 

Mindennek hatására óriási nyomás nehezedett a könyvtárosokra, a meg-
oldandó feladat sürgőssé vált és óriási méreteket öltött. Ők maguk tisztá-
ban voltak azzal, hogy a külföldiek ellátásának könyvtári programja a 
bevándorlók integrációja szempontjából rendkívül fontos kérdés. 1913-
ban az évi jelentés így összegezi az idegen nyelvű gyűjtemények jelentő-
ségét: 

Ezek a gyűjtemények válaszként jöttek létre az állandó és folyamatos 
igényre. Hisszük, hogy a beömlő külföldiek körében a régi és az új 
élet, valamint a nyelv között összekötő híddá válnak és elősegítik ame-
rikanizációjukat.11 

Az első világháborút követően, a felerősödő amerikanizáció éveiben a 
külföldiek ellátása még nagyobb hangsúlyt kapott: 

Elégedettségünk egyik legnagyobb forrása a fiókkönyvtárakban vég-
zett munka területén az a segítség, amit az ajtónkon bebocsátott sok 
különféle nemzetiségű ember asszimilációjában nyújtottunk, és hogy 
tanúi lehettünk amerikai polgárrá válásuknak.12 

3. A bevándorlók könyvtári ellátásának módszerei 
Az amerikai könyvtárosok módszereik kialakításánál két szempontot 

tartottak szem előtt. Fel kellett mérjék a bevándorló idegenek igényét és 
meg kellett találják annak a módját, hogy ezt az igényt megfelelően ellás-

8 Uo. 60. p. 
9 Uo. (1912), p. 76. 

10 Uo. (1908), p. 74-76; (1914), p. 107, p. 109; (1915), p. 70-71; (1921/22), p. 8. 
11 Uo. (1913), p. 47. 
12 Uo. (1921/22), p. 22. 
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sák. Ehhez tudni kellett, hogy a könyvtár körzetében kik és milyen szám-
ban laknak, milyen életmódot folytatnak, hogyan szervezik saját közös-
ségeiket, kulturális életüket. Tehát a könyvtárosoknak meg kellett ismer-
ni a környezetüket. 

À settlement mozgalom társadalmi munkásaihoz hasonlóan felderítő 
útra indultak a bevándorló negyedekben. Szabályos családlátogatási 
programba kezdtek. Általában örömmel fogadták őket, mert a „library 
teacher" - a bevándorlók számára a falusi tanító funkcióját betöltő 
könyvtáros - megbízható információ-forrásnak bizonyult, akihez bármi-
lyen ügyben nyugodtan lehetett fordulni tájékoztatásért. 

A könyvtárosok utcáról utcára szisztematikusan végiglátogatták a be-
vándorló negyedeket, s a népszámlálási adatokat saját tapasztalataikkal 
kiegészítve megrajzolták a város etnikai térképét, amelyet évi jelentése-
ikben közzé is tették. így történt ez Clevelandban 1906-ban és 1910-
ben.13 

A látogatásokat kiterjesztették az etnikus szervezetekre, intézmé-
nyekre - azaz egyesületekre, klubokra, egyházakra, iskolákra - is. Nem-
csak azért, hogy megismerjék ezeket, hanem hogy ismertessék a könyvtár 
tevékenységét. Tájékoztatókat, előadásokat tartottak és a bevándorlók 
nyelvére lefordított plakátokat, röplapokat osztottak szét. 1910-ben er-
ről így számolnak be: 

Körleveleket nyomtattunk angolul, németül és magyarul a Carnegie 
West Branch, továbbá angolul és lengyelül a Miles Park Branch, és 
horvátul, valamint szlovénül a St. Clair Branch számára.14 

Ezeket elhelyezték a bevándorló negyedek üzleteiben, közjegyzői iro-
dáiban, bankjaiban is, a gyárakban csatolták a fizetési borítékokhoz és 
műszak végén a kijáratnál osztogatták a távozó munkások között.15 

Erről a módszerről ad tájékoztatást 1909-ben a Saint Clair Branch: 

Bár a könyvtár a bevándorló negyedek közepén helyezkedik el (kb. 12 
nyelvet beszélnek egy mérföld átmérőjű körzetben), mégis úgy talál-
juk, hogy a szomszédunkban élő külföldiek többsége nem tud róla. 
Azért, hogy szélesebb körben ismertté tegyük a könyvtárat, három 
nyelven - németül, szlovénül, és lengyelül - szórólapokat nyomtat-

13 Uo. (1906), 1 térk., (1910), 1 térk. 
14 Uo. (1910), p. 29 és (1908), p. 62, p. 79; (1909), p. 28-29; p. 59; p. 64; (1910), p. 

72; (1911), p. 75-76; (1912), p. 79; (1915), p. 65. 
15 Uo. (1912), p. 77. 
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tunk. Klubokban, templomokban, nyilvános és egyházi esti iskolákban 
osztottuk szét azokat. Sokat kitettünk a beiratkozási pultra és amikor a 
bevándorlóknak állítunk ki egy új kölcsönzőkártyát, akkor átadunk ne-
kik egy adagot és megkérjük őket, hogy osszák szét baráti körben. So-
kan az esti iskolások közül ... e szórólapok alapján találtak rá a 
könyvtárra.16 

A könyvtár népszerűsítésében nagy szerepet játszottak az egyes ide-
gen nyelvű gyűjteményekről készült könyvjegyzékek: 

A cseh lelőhelyjegyzék, amelyet 1909 decemberében jelentettünk meg, 
nagyban hozzájárult a cseh gyűjtemény népszerűsítéséhez. A szülők, 
akik maguk ritkán vagy egyáltalán nem jöttek el a könyvtárba, kijelöl-
ték a listában, amit szeretnének, és úgy küldték vissza. így biztosítani 
tudjuk, hogy a számukra kiválasztott könyvek jobban megfeleljenek az 
igényeiknek. A lengyel lista éppen ilyen hasznos lenne, ezért hamaro-
san el kell készítenünk.17 

- írja a Broadway Branch évi beszámolója, s 1913-ra a lengyel könyv-
jegyzék el is készült: 

A lengyel könyvjegyzék előállítása és szétosztása ennek az évnek 
egyedülálló eseménye volt. Minden lengyel olvasónknak - valamint 
olyan templomok és egyesületek tagjainak, ahonnan címlistát kaptunk 
- borítékokat címeztünk. A könyvjegyzékeket borítékoltuk, majd ut-
cák szerint összerendeztük és személyesen széthordtuk azokat.18 

A könyvállomány bemutatását a bevándorlók újságjai is szívesen 
vállalták a könyvtárak kérésére, így jegyzékek, hírek és ismertetések lát-
tak napvilágot a clevelandi cseh, lengyel, horvát, szlovén újságokban és a 
magyar Szabadságban.19 Ennek hatásáról számol be a Brodway Branch 
jelentésében 1910-ben: 

Az űj könyveknek a cseh és lengyel újságokban közölt listája és is-
mertetése szinte azonnali választ eredményezett. A The American c. 
cseh napilap számára rendszeresen készültek ismertetések - ezeket a 
szerkesztő fordította cseh nyelvre - ezek az ismertetések a szerdai új-
ságbanjelentek meg, s a hét vége előtt rendszerint valamennyi könyvet 
kikölcsönözték, s számos előjegyzés gyűlt össze. Sok új olvasó azért 
iratkozott be, mert azokat a Csehországról szóló könyveket akarták el-

16 Uo. (1909), p. 59. 
17 Uo. (1910), p. 59. 
18 Uo. (1913), p. 92-93. 
19 Uo. (1906), p. 63; (1907), p. 50; (1911), p. 63; (1913), p. 95; (1915), p. 65. 
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olvasni, amelyekről látták az ismertetést a The American c. lapban. 
Valamennyi könyv állandóan kint van...20 

A korszakban épült kerületi fiókkönyvtárak jól felszerelt, tágas, deko-
ratív épületek voltak, amelyek mindegyikében volt egy nagy színházte-
rem, ún. auditórium, s gyakran több kisebb klubhelyiség. A könyvtárak 
felajánlották ezeket a helyiségeket a bevándorlók rendezvényei, tanfo-
lyamai számára. Céljuk az volt, hogy behozzák a külföldieket a könyv-
tárba, hogy azok megismerjék a helyszínt. Ha tehették,a tanfolyamot 
vagy rendezvényt követően bemutatták a könyvtárat. Sokan később olva-
sóként visszatértek. Ilyen magyar rendezvényről számol be a Carnegie 
West Branch 1911-ben: 

Külön ki kell emelni a Liszt Ferenc születésének századik évfordulójá-
ra a magyar kultúregyesület által rendezett koncertet. A kitűnő zenei 
program mellett Liszt Ferenc emlékére beszédek hangzottak el magya-
rul, németül és angolul. A terem minden ülőhelye megtelt, és a közön-
ségben sokan voltak olyanok, akik még sohasem jártak a könyvtárban. 
Az eseményt követően jelentősen megnőtt a magyar könyvek haszná-
lata.21 

1927-ben a Saint Clair Branch a könyvtár és a bevándorló közösségek 
ilyen sok szálon futó kapcsolatáról ad hírt: 

A korábbi évekhez hasonlóan a St. Clair Branch számos alkalommal 
adott helyet a különböző népcsoportok vasárnapi koncertjeinek. Ezek 
a dalegyletek tulajdonképpen olyanok, mint egy klub, és igen fontos 
részét képezik e csoportok kulturális életének... A koncertet követően 
szélesre tártuk a könyvtár kapuját és felkértük az embereket, hogy te-
kintsék meg. A könyvtár e rendezvények révén széles nyilvánosságot 
kapott és barátságos atmoszférát létesített maga körül. A szlovén, a 
lengyel és a szlovák újságok nyomtatásban bejelentették, és a koncer-
tek napján, vasárnap reggel a templomokban gyermekek osztották szét 

22 a programot. 

A nyelvi nehézségek leküzdésére a különböző bevándorló csoportok-
ból ún. asszisztenseket vontak be a munkába, és igyekeztek a bevándor-
lók nyelvét ismerő munkatársakat alkalmazni. 1909-ben a Saint Clair 
Branch-ben például összesen kilenc ilyen segítség működött: egy len-
gyelül, egy csehül, két szlovénül és öt németül tudó. 1913-ban már a 
Carnegie Westnek is volt egy magyarul tudó munkatársa. Ezek a kollé-

20 Uo. (1910), p. 59. 
21 Uo. (1911), p. 65. 
22 Uo. (1927), p. 53-54. 
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gák fontos szerepet játszottak a beiratkozáskor, a könyvkölcsönzés és tá-
jékoztatás során, a gyermek olvasók szüleivel folytatott kommunikáció-
ban. Erről a szerepről a lengyel asszisztens munkájának értékelésekor így 
nyilatkoznak: 

...a kellemes légkörhöz jelentősen hozzájárult a lengyel asszisztens 
munkája, széles körű ismeretsége a lengyelek körében, tájékozottsága 
a helyi viszonyok terén; a szláv nyelvek tolmácsolásában megnyilvá-
nuló ügyessége rendkívül eredményessé tette a munkáját.23 

Azért, hogy az olvasókat a legszélesebb körben elérjék, a könyvtárak 
nemcsak arra törekedtek, hogy bevigyék az olvasókat a könyvtárba, ha-
nem megkeresték őket a gyárakban, oktatási intézményekben, klubokban, 
templomokban, ahol könyvtári állomáshelyeket ún. station-okat létesí-
tettek. Pl. az ilyen állomáshelyek között a gyárak, iskolák neve mellett 
említik 1911-ben a Magyar Social Club és 1915-ben a First Hungarian 
Baptist Church nevét. Ezek a letéti könyvtárak az angol könyveken kívül 
forgalmaztak idegen nyelvű könyveket is.24 

Az indirekt amerikanizációs eszközök mellett a közkönyvtárak együtt-
működtek a kor direkt amerikanizációs programjaival is. Mint láttuk, 
kapcsolatot tartottak fenn a bevándorlók számára szervezett tanfolyam-
okkal és esti iskolákkal. Nemegyszer helyet adtak az angol nyelvtanfo-
lyamoknak és az állampolgársági ismereteket oktató kurzusoknak. Ezek 
főként a Young Man Christian Association amerikanizációs programjá-
nak részeként és felügyelete alatt folytak. A könyvtár évi jelentése 1912-
ben így összegezi ezeket a típusú erőfeszítéseket: 

Első alkalommal ebben az évben indítottuk el azt a programot, amely a 
nyilvános esti iskolák és az egyéb keretben szervezett tanfolyamok 
sajátos igényét szeretné kielégíteni. Az egyik váratlan eredménye en-
nek a lépésnek, a Young Man Christian Assotiation Educational De-
partment-jétől kapott bátorítás, mivel igyekeznek bővíteni az angol és 
polgárosodási tanfolyamot igénylő külföldieknek szervezett tanfo-
lyamok körét. Számos ilyen, a múlt ősszel indított csoport találkozik 
hetente kétszer a mi fiókkönyvtáraink klubtermeiben és auditóriumai-
ban. A Young Man Christian Association felügyelője kijelentette, azt 
reméli, hogy a tanfolyamok minden résztvevője a könyvtár rendszeres 
használójává válik, építve a továbbképzésnek erre az igen fontos esz-
közére.25 

23 Uo. (1912), p. 75-76 és 79; (1909), p. 49, p. 59-60; (1913), p. 93. 
24 Uo. (1911), p. 95; (1913), p. 95; (1915), p. 78-79. 
25 Uo. (1912), p. 30-31. 
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Az együttműködés meghozta az angol nyelvhasználat terén is a remélt 
eredményt, megnőtt az igény az ún. egyszerű angolsággal megírt köny-
vekre. 1915-ben már erről készült beszámoló: 

Az esti iskolák résztvevői nem az ő nyelvükön kiadott könyveket kere-
sik. Nekik a könnyen érthető angol könyvek kellenek, olyanok mint 
Roberts: English for coming Americans, Chancellar: Standard short 
course for evening schools és Faustine és Wagner: New reader for 
evening schools.26 

4. A könyvtári gyűjtemények az identitás megőrzésének szolgála-
tában 

Az első közép-európaiakat szolgáló könyvtári gyűjtemények a szá-
zadfordulóval jelentek meg a clevelandi közkönyvtárban. A hat vizsgált 
nemzetiségi csoport adatai az idegen nyelvű könyvek összesített statiszti-
kai táblázatai alapján vethetők össze. Legkorábbi a cseh gyűjtemény, 
amely 1900-ban 703 kötettel jelenik meg a nyilvántartásban. Követi a 
lengyel 1906-ban 734 kötettel. A magyar gyűjteményt 1909-ban regiszt-
rálják 1480 kötettel. Szinte vele egy időben jelentkeznek a szlovén köny-
vek, először 1908-ban 102 kötettel, ez a szám 1909-re megháromszoro-
zódik. Végül a horvát gyűjtemény 1910-ben 93 kötettel. A szlovák önálló 
gyűjteményről nem közöltek adatot, de a könyvforgalmi statisztikákban 
1908-tól már szórványosan megjelennek a szlovák könyvek is. 

191 l-ben a cseh könyvek száma már 3181a lengyeleké 2563 a magyaro-
ké 1811 a szlovéneké 861, s a horvátoké 173 kötet (ld. az 1. sz. táblázatot).27 

Ezeknek a gyűjteményeknek a fejlesztése nem volt könnyű feladat. A 
könyvtárak költségvetésében a külföldi könyvek beszerzésére nem állt 
nagy összeg rendelkezésre, és nem volt könnyű megtalálni a beszerzési 
forrásokat. Fel kellett kutatni a bevándorlók könyveit importáló kereske-
dőket, sőt gyakran Európából kellett beszerezzék az anyagot. Igyekeztek 
támaszra lelni a bevándorló közösségeken belül, olyan hozzáértő partne-
rekre találni, akik - ismervén közösségük irodalmát - segíteni tudtak a 
könyvek kiválasztásában. 

A Carnegie West Branch így számol be 1912-ben a magyar könyvek 
beszerzésének fáradságos munkájáról: 

Sok órát töltöttünk el a 979 magyar könyv megrendelésével, amit so-
hasem tudtunk volna elvégezni azok közreműködése nélkül, akik azért, 

26 Uo. (1912), p. 94. 
27 Uo. (1900-1911), Appendix „Books on hand..." c. táblázatok. 
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hogy az övéik javára kamatoztassák tudásukat, szívesen segítettek ne-
künk.28 

A St. Clair Branch ugyanabban az évben a szlovén és a horvát köny-
vek vásárlása során hasonló gondokkal küzdött: 

Ez sok többletmunkát jelent, különösen, hogy a megrendelések elké-
szítése mellett a képzett emberek véleményét is igyekszünk kikérni. A 
legjobb és legnépszerűbb könyveket szeretnénk beszerezni ezeken a 
nyelveken, ezért ezeket a listákat újra és újra revideálnunk kell ahhoz, 
hogy elégedettek legyünk velük.29 

•V 

Örömmel elfogadták a könyvajándékokat, vagy a kölcsönbe adott 
gyűjteményeket. Ilyen eseményekről számolnak be a jelentések a ma-
gyar, cseh és lengyel bevándorlók részéről. 1906-ban ilyen könyvado-
mányt juttatott a Szabadság szerkesztője a West Side Branch gyűjtemé-
nyének, 1908-ban a The American c. cseh lap szerkesztője a Broadway 
Branchnek, s 1914-ben a Polski National Alliance a Sowinski School 
Branch-nek.30 

A folyamatosan növekvő igényekről tanúskodó könyvforgalom azon-
ban erősen motiválta a szakembereket a nehézségek leküzdésére. Az 
újonnan érkező könyvek mindig megtöbbszörözték az olvasóforgalmat. 
Az első világháborúig szinte minden vizsgált bevándorló csoport köl-
csönzési statisztikája állandóan nőtt. 1914-ben a cseh könyvek forgalma 
44 423 kötet kölcsönzés volt, a magyaroké 34 595 kötet, a lengyeleké 33 
210 kötet a szlovéneké 14 235 kötet, a horvátoké 3192 kötet, a szlováko-
ké pedig 920 kötet (Id. a 2. sz. táblázatot).31 

A különbségeket alapvetően meghatározta a gyűjtemények nagysága 
és frissítésének üteme, valamint a bevándorló csoportok létszáma. Ter-
mészetesen hozzájárult ehhez kulturális társadalmi hátterük különbsége, 
az életmód és az etnikus közösségen belül folyó kulturális élet, a kiala-
kult intézményrendszer valamennyi sajátossága is. 

A kölcsönzés nagyságát mutató abszolút értékek mellett az egyes 
gyűjtemények forgalmának aránya fejezi ki legjobban azok népszerűség-
ét saját közösségükön belül. A legnagyobb forgalmi arányt a szlovének 
érték el 191 l-ben, amikor is az egy könyvre eső forgalom szinte elérte az 
évi 18-at. A második legnépszerűbb gyűjtemény volt a cseh, amelynek 

28 Uo. (1912), p. 79-80. 
29 Uo. (1912), p. 93. 
30 Uo. (1906), p. 64; (1908), p. 63; (1910), p. 31; (1914), p. 47; p. 82. 
31 Uo. (1900-1915), Appendix „Books issued..." c. táblázatok. 
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kötetei 1910-ben tízszer kerültek kézbe az év folyamán. Nagyságrendben 
ezt követték a lengyelek a kilenc kötetet meghaladó forgalommal 1908-
ban, majd a magyarok az egy kötetre eső hatszori kölcsönzéssel 1911-
ben, ugyanebben az évben a horvátok forgalma kötetenként öt kölcsönzés 
volt. A szlovák könyvek jelentősebb számban csak az 1910-es évek kö-
zepén jelentek meg a könyvtárban, s mivel csak a forgalmi statisztikájuk 
ismert, a kölcsönzési arányuk nem adható meg (ld. az 1. és 2. sz. táblá-
zatokat.) Tudjuk azt, hogy a közölt kölcsönzési adatok ennél szélesebb 
körű használatot takarnak minden csoportban, mert a kikölcsönzött 
könyveket nemcsak egy személy olvasta el, hanem rendszerint kézről 
kézre járt a környezetben. Tudni kell továbbá, hogy az Osztrák-Magyar 
Monarchiából kivándorolt egyes csoportok tagjai esetenként olvastak a 
régió más nyelvén is, pl. a magyarok, a szlovákok németül, de ugyanők 
csehül és magyarul, a szlovének, horvátok a németen kívül olaszul, s a 
lengyelek németül és oroszul. A könyvtárosok regisztrálták ezt a jelensé-

. • 32 get is. 
Az olvasási igény mértékének meghatározásakor nem szabad megfe-

ledkeznünk egy további tényezőről, az újságolvasásról. Erre vonatkozó 
statisztikák nem állnak rendelkezésre, de ismert tény, hogy minden be-
vándorló csoport, így a vizsgált közép-európai csoportok is több anya-
nyelvű lapot adtak ki, s ezek egy része hozzáférhető volt a könyvtárak-
ig 33 
ban. 

A város különböző negyedeiben az egyes nyelvek könyvanyagának 
forgalma más-más arányokat mutatott, attól függően, hogy kik népesí-
tették be a negyedet (Id. a 3-8. sz. táblázatokat).34 1912-re már világos 
képet lehetett alkotni arról, hogy melyik fiókkönyvtár környezetében is-
merhető fel az egyes bevándorló etnikumok legnagyobb demográfiai 
koncentrációja. így döntés született arról, hogy ezekben a fiókkönyvtá-
rakban helyezik el az egyes gyűjteményeket. Ezzel együtt itt alakították 
ki a szakértelmet, a kapcsolatrendszert és a speciálisan az adott beván-

32 Uo. (1909), p. 60;. (1911), p. 63; (1914), p. 83. 
33 Bonutti, Karl-Prpic, George: Selected ethnic communities of Cleveland. A se-

lected socio-economic study for the Cleveland Urban Observatory City of Cleve-
land. Cleveland: State University, Ethnic Heritage Studies, 1977. 278 p.; Harvard 
encyclopedia of American ethnic groups. Ed. Stephan Thernstrom, Ann Orlov 
managing director, Oscar Handlin consulting editor. Cambridge, Mass. Etc.: Har-
vard University Press, 1980. 1076 p.; CPL AR (1907), p. 37; (1908), p. 39; 
(1909), p. 36; (1912), p. 79. 

34 CPL. AR (1904-1915) Appendix „Books issued..." c. táblázatok. 
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dorló csoportra szabott szolgáltatást. Szükség szerint innen kölcsönözték 
át más fiókkönyvtárakba az igényelt könyveket letét vagy napi külde-
mény formájában. Ezekről az intézkedésekről és az új centrumokról szá-
mol be az év jelentése: 

Számos probléma megoldását reméljük attól, hogy minden egyes nyelv 
könyvanyagát annak a negyednek a könyvtárában vonjuk össze, ahol 
azt a nyelvet beszélő legnagyobb számú olvasóközönség él. Függetle-
nül attól, hogy ez a könyvtár a központi könyvtár, vagy egy fiók, eset-
leg egy alkönyvtári fiók, az a könyvtár válik annak a nyelvi gyűjte-
ménynek a központjává és felelőssé a könyvtárak közötti kölcsönzé-
sért, a csoportok nyelvének ismeretéért, a könyvek kiválasztásáért, és 
általában minden feladatért, kivéve a könyvek beszerzését és karban-
tartását. Ezen kívül olyan gyorsan, amilyen gyorsan csak lehet, az 
egyes nyelveket, azok irodalmát, történelmét ismerő asszisztensek ki-
választása vagy képzése a feladata, akiket annak a könyvtárnak fognak 
a rendelkezésére bocsátani, ahol az adott nyelv gyűjteményét elhe-
lyezték. E szerint a terv szerint júliusban az alább felsorolt könyvgyűj-
temények az itt megjelölt fiókkönyvtárakba kerültek: cseh: Broadway, 
horvát: St. Clair, héber: Alliance, magyar: Carnegie West, lengyel: 
Broadway, orosz: Woodland, szlovén: St. Clair, jiddis: Alliance. 

így tehát a közép-európai bevándorló csoportok környezetében a kö-
vetkező centrumok alakultak ki: a cseh és lengyel könyvek a Broadway-
be (Broadway & East 55th Sreet), a horvát és szlovén könyvek a St. 
Clairbe (St. Clair& East 55th Street), a magyarok a Carnegie West-be 
(Fulton Road 1900) kerültek.35 

5. A második generáció integrációja a könyvtár közreműködésével 
Az amerikai közkönyvtárak szolgáltatási rendszerében igen fontos 

helyet foglalt el a gyermekek könyvtári ellátása. A Cleveland Public 
Library pedig különösen nagy gondot fordított erre. 1887-ben bevezették 
a speciális gyermekkönyvtári szolgálatot, s 1901-től megkezdték a gyer-
mekkönyvtárosok képzését a szakemberek és társadalmi munkások köré-
ben. Pedagógiát, pszichológiát és társadalmi kérdéseket, köztük a beván-

36 
dorlás problémáinak ismeretét oktatták. 1904-ben létrehozták az önálló 
gyermekkönyvtári szolgálatot, élén külön igazgatóval. A cél minden 
gyermek - amerikai és bevándorló családokból származók egyaránt - be-

35 Uo. (1911), 31-32. 
36 Catalog of the Cleveland training class for library work with children 1909-1917. 

Cleveland 1910. 20 p. 
37 CPL. AR (1904), p. 42-46. 
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vonása volt a programokba. Elérni azokat is, akik nem keresik fel a 
könyvtárat. 1908-ban büszkén adott tájékoztatást a könyvtár arról, hogy: 

A szolgáltatás teljes rendszerének kiépülésével a város minden gyer-
meke elérhetővé válik, nemcsak azok a gyermekek, amelyek bevon-
hatók a könyvtárban folyó munkába, hanem azok is, akik a távolság 
vagy nehézkesség miatt nem jutnak el a könyvtárba.38 

Caroline Burnite a gyermekkönyvtári program igazgatója 1913-ban 
már arról ad számot, hogy a városban élő gyermekek 60%-a a könyvtár 
beiratkozott olvasója.39 

A Cleveland Public Library könyvtárosai meglehetősen tájékozottak 
voltak ennek az olvasórétegnek az összetételéről. A nagy demográfiai 
változás közepette nemcsak a felnőtt olvasóréteg átalakulását, hanem a 
gyermekolvasók átrétegeződését is megfigyelték. Gondos statisztikáikból 
kiderült, hogy egyes körzetekben a külföldi szülőktől származó, vagy a 
külföldön született gyermekolvasók aránya 1907-ben már 74% és 1908-
ban 76% volt. A közép-európaiak által sűrűn lakott Woodland negyed 
könyvtárában 1907-ben például ez az arány 19 nemzetből valókat takart, 
akik közül 30%-t tettek ki a németek, 26%-t az oroszok, 19%-t a magya-
rok és 8%-t a csehek.40 1908-ban a központi gyermekkönyvtár, a Perkins 
Library a következő megfigyelést tette: 

A beiratkozási napló statisztikái mutatják, hogy a szülök közül a kül-
földön születettek Németországból, Oroszországból, Írországból, Gö-
rögországból, Lengyelországból, Franciaországból, Ausztriából, Ma-
gyarországról, Litvániából, Romániából, Angliából, Skóciából, Kana-
dából, Olaszországból, és Svédországból jöttek, a külföldön született 
gyermekek pedig Németországból, Oroszországból, Olaszországból, 
Ausztriából, Magyarországról, Romániából, Angliából és Lengyelor-
szágból érkeztek 41 

Bár a gyermekolvasók ellátását elkötelezetten és szakmai elvek alap-
ján végezték, és ebben egyformán részesülhetett valamennyi gyermekol-
vasó, ezek a programok nem voltak tekintettel a bevándorló gyermek sa-
játos igényeire. Alapvetően az amerikai gyermekkönyvtári szolgáltatás 
általános jegyeit viselték magukon. Tudatosan törekedtek ezeknek a szol-

38 Uo. (1908), p. 45. 
39 Burnite, Caroline: Values in library work with children. Read before the Section 

on library work with children of the American Library Association. Kaaterskill 
Conference, June 1913. Separatum 1. p. 

40 CPL. AR (1907), 63. p; (1908), 75-76. p. 
41 Uo. (1908), 51-52. p. 
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gáltatásoknak a révén mind tartalom, mind módszer tekintetében az ame-
rikai gondolkodás és attitűd közvetítésére. 

Melyek voltak ezek a sajátos szolgáltatásformák? A meseórák, a 
home library-k és a különböző gyermekklubok. 

A mesemondás pedagógiai etikai és esztétikai nevelő hatását nagyra 
értékelték.42 Clevelandban 1906-ban 42 000 résztvevővel, 1914-ben már 
több mint 100 000 gyermek részvételével tartották meg a meseórákat. 
Ezek fele, ill. kétharmada a könyvtárakban, bő harmada az iskolákban és 
néhány ezer a játszótereken folyt le. A meseórák hallgatóságának száma 
és helyszín szerinti megoszlása a következőképpen alakult: 

Év Fiókkönyv-
tárban 

Iskolában Játszótéren Összesen 

1906 26 409 16 161 — 42 570 
1907 35 275 26 150 2 067 63 492 
1908 40 040 30 014 1 375 71 429 
1909 49 048 30 448 1 500 80 996 
1910 47 231 27 097 4 696 79 024 
1911 71 759 23 014 3 706 98 513 
1912 73 876 28 584 6 725 114 884 
1913 84 431 34 587 3 224 128 718 
1914 77 806 16 466 6 303 102 741 43 

Voltak gyermekek, akik hetente rendszeresen részt vettek ezeken a 
meseórákon, mások csak alkalomszerűen. Bár a statisztikák nem regiszt-
rálják külön a külföldi gyermekek jelenlétét, de a beszámolók számon 
tartják a részvételüket és eleven érdeklődésüket. Mindenesetre igen haté-
kony eszköz volt a gyermekek ellátásában. 

Bár vannak feljegyzések arról, hogy a bevándorlók nyelvén is tartottak 
egy-egy meseórát,44 valójában ezeket angol anyanyelvű, képzett amerikai 
könyvtárosok vagy társadalmi munkás fiatalok tartották az angolszász és 
a világirodalom mesekincséből (pl. görög mondavilág, északi legendák, 
Arthur legendakör stb.).45 

42 Andrews, Siri: Caroline Burnite Walker. A pioneer in library work with children. 
Cleveland 1950. [11-12. p.] 

43 CPL. AR (1906), p. 49; (1907), p. 43; (1908), p. 49 (1909), p. 43; (1910), p. 46; 
(1911), p. 50-51; (1912), p. 62; (1913), p. 78; (1914), p. 84. 

44 Uo. (1911), p. 49. 
45 Uo. (1906), p. 55; (1907), p. 44; (1909), p. 43. 
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A home library, azaz az otthonokba kihelyezett letéti gyermekkönyv-
tár szisztéma szintén arra törekedet, hogy minél közelebb hozza a beván-
dorolt gyermekek környezetébe az olvasnivalót. 

A 20-30 kötetnyi kis könyvtárak behatoltak a külföldiek lakta negye-
dek szívébe. Egy-egy családnál hetente egyszer egy meghatározott délu-
tán egy fiatal könyvtáros várta a könyvtárhoz tartozó gyermekcsoportot 
mesére, játékra és egyúttal könyvkölcsönzésre. 

Legtöbb esetben a könyvtár olvasói nemcsak a gyermekek voltak, ha-
nem a környezetben élö felnőttek is, akik igényelték az idegen nyelvű anyagot: 

Annak köszönhetően, hogy a könyvtár külföldi gyűjteményei nem 
megfelelőek, nem lehet kielégíteni a home library-kban a családok fel-
nőtt tagjainak a magyar és cseh könyvek iránt jelentkező igényét. Ha 
egy gyermek egy ilyen könyvet hoz vissza, rendszerint vele jön egy 
másik, aki kéri azt a könyvet. Teljesen ronggyá olvassák azokat, mi-
előtt végleg leselejtezzük.46 

Ott, ahol homogén külföldi negyedben működött a könyvtár, a köré 
szervezett gyermekcsoportok azonos nemzetiségű gyermekekből verbu-
válódtak. Jól mutatja ezt a Clevelandban 1906 és 1914 között működő 
home library-k és a közép-európai gyermekcsoportok adatainak áttekin-
tése: 

Év Könyvtá- Csoport Gyerme- Könyv-
rak száma kek száma forgalom 

1905 20 3 cseh 250 4 061 
1906 27 cseh gyermekek 457 6 508 
1907 32 3 cseh, 1 szlovén, 1 lengyel 509 11 075 
1908 37 8 magyar, 4 cseh 613 14 227 
1909 55 17 magyar és szláv, 6 cseh, 985 16915 

2 lengyel 
1910 62 10 magyar, 2 lengyel, 6 szlovén 1 164 20 433 
1911 53 9 cseh, 8 magyar, 7 szlovén, 1 403 24 820 

2 lengyel 
1912 56 9 cseh, 9 szlovén, 5 magyar, 1 421 25 596 

1 lengyel és orosz 
1913 57 10 lengyel és cseh, 11 ma- 1 525 26 166 

gyar, 6 szlovák 
1914 38 — 1 465 22 119 

46 Uo. (1915), 57. p. 
47 Uo. (1905), p. 29, p. 49; (1906), p. 54-55; (1907), p. 48; (1908), p. 59; (1909), p. 

50; (1910), p. 55; (1911), p. 60; (1912), p. 72; (1913), p. 90; (1914), p. 85. 
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Az első világháborúig meglehetősen népszerű volt ez a szolgáltatás-
forma, és bár nem a bevándorlók számára tervezték, mint látható igen 
nagy számban szolgálták a bevándorló gyermekek ellátását. 

A nagyobb gyermekek számára tervezett foglalkozásokat klubok ke-
retében a könyvtár épületében tartották. Játékkal vagy sporttal kezdték, 
és fokozatosan olvasó- és vitaklubokká formálták azokat, hogy előkészít-

48 
sék a gyermekeket a felnőtt társadalom életében való részvételre. 
Évente 50-60 ilyen klub működött a clevelandi fiókkönyvtárakban 700-
900 taggal, 6-8000 jelenlevővel.49 Bár a klubokat saját megfogalmazásuk 
szerint jobb módú gyermekek számára szervezett elit programnak szán-
ták, érezvén annak szükségét, ezt a formát a bevándorlók gyermekeire is 
kiterjesztették. A jelen helyzetben - írják - a St. Clair Branch jelentésében: 

...a mi célunk az, hogy elérjük azokat, akiknek szükségük van rá, mert 
otthonról nem kapnak elegendő bátorítást...50 

Ezek a klubok megpróbáltak versenyre kelni a mozik, a játéktermek 
és az utca vonzásával, amelyeknek a bevándorlók gyermekei az átlagos-
nál is jobban ki voltak téve. A fiókkönyvtárak közül éppen ezért a beván-
dorló negyedekben működő Woodland, St. Clair és Miles Park volt a legaktí-
vabb a klubok szervezése terén. Amíg a többi könyvtár évente 1-2 klubot mű-
ködtetett, addig ezek 7-10, sőt esetenként több, mint 20 klubot szerveztek.51 

A gyermekkönyvtári programok amerikai jellegének és integráló hatá-
sának eredménye nem maradt el. A külföldi gyermekkönyvek forgalmá-
nak áttekintő statisztikája meggyőzően mutatja az asszimiláció folyamatát: 

Év Beiratkozottak Teljes forgalom Idegen nyelvű 
forgalom 

% 

1907 699 075 4 656 0,6 
1908 858 981 5 857 0,7 
1909 46 017 922 909 6 574 0,7 
1910 49 608 967 108 12 965 1,3 
1911 51 632 1 034 123 15 442 1,5 
1912 54 041 1 092 301 15 583 1,4 
1913 56 963 1 151 369 17718 1,5 
1914 61 180 1 323 391 23 4/53 1,5 

48 Uo. (1907), p. 64; (1908), p. 70; (1914), p. 105. 
49 Uo. (1909), p. 51; (1910), p. 56-57; (1911), p. 53. 
50 Uo. (1908), p. 70. 
51 Uo. (1909), p. 51; (1910), p. 57; (1911), p. 53. 
52 Uo. (1907), p. 102; (1908), p. 114; (1909), p. 41, p. 103; (1910), p. 43, p. 116.; 
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Az idegen nyelvű könyvek forgalma az első világháborúig terjedő pe-
riódusban soha sem érte el a teljes gyermekkönyv-forgalom 2%-át. Ter-
mészetesen ennek fontos oka, hogy nem volt elegendő idegen nyelvű 
gyermekkönyv a teljes könyvtári rendszerben. Ugyanakkor a többszázez-
res, majd milliós nagyságrendű angol nyelvű gyermekkönyv-forgalom 
jelzi, hogy nehézségeik ellenére a bevándorló gyermekek - akik igen 
magas arányban képviseltették magukat a gyermekolvasók között - vi-
tathatatlanul jelentősen hozzájárultak ehhez az angol nyelvű könyvfor-
galomhoz. 

A motivációt ehhez a részvételhez nagymértékben az iskola és az is-
kolai feladatok adták, de kétségtelen, hogy már ennek a generációnak az 
egyéni érdeklődése, mohó tudásvágya és képessége is meghatározta ezt 

. . 53 
az aranyt. 

Ezt a jelenséget a könyvtárosok pozitívumként, a kívánt beilleszkedés 
jeleként regisztrálták: az ő esetükben az asszimiláció és az integráció fo-
lyamatának felgyorsulását természetszerűnek és célnak tekintették. 1905-
ben a Saint Clair Branch jelentése megállapítja: 

Az ifjúsági irodalom nagy forgalma a külföldiek negyedében, az egyik 
legreménytkeltőbb jele annak a lehetőségnek, hogy a külföldiek asszi-
milálódnak, mivel ez a forgalom mutatja, hogy milyen gyorsan reagál 
a külföldi gyermek a mi népünk életének és iskoláinknak a hatására.54 

6. Összegezés 
Hogyan értékelhető a folyamat: az igény és a szakmai erőfeszítés, va-

lamint az eredmény egyensúlya? 
A statisztikai adatok azt mutatják, hogy az idegen nyelvű gyűjtemé-

nyek nagysága és aránya az angol nyelvű állományhoz képest minden 
erőfeszítés ellenére csekély volt A kelet-európai gyűjtemények haszná-
lata azonban a friss igény hatására igen intenzív volt. Példa erre az 1911. 
év statisztikája. A kelet-európai anyag forgalma elérte a teljes gyűjte-
mény használatának intenzitását, és felülmúlta a korábbi bevándorlók 
igényét is magában foglaló idegen könyvforgalom átlagos szintjét. 

(1911), p. 48, p. 126; (1912), p. 55, p. 145; (1913), p. 73, p. 169; (1914), p. 74, p. 157. 
A külföldi gyermekek beiratkozásáról számszerű statisztikát nem közöltek. 

53 Uo. (1910), p. 47. 
54 Uo. (1905), p. 47. 
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teljes állomány 

könyvek könyvek forgalma 

354 476 2 395 888 

egy könyvre 
eső forgalom 

6,7 

külföldi állomány 41 609 156 186 3,3 

cseh, horvát, lengyel, 
magyar, szlovén, 8 589 56 446 
szlovák állomány 

Ugyanakkor az összforgalom arányai világosan mutatják a folyamat 
tendenciáját. Az idegen nyelvű könyvforgalom a vizsgált periódusban a 
könyvtár egész forgalmának mintegy 5-8%-át tette, holott a bevándorlók 
50-70%-ban voltak jelen a város lakosságában. A statisztikák jelzik, hogy 
kivették részarányukat az angol nyelvű könyvek forgalmából is. A nyelvi 
asszimiláció révén fokozatosan bekapcsolódtak azok használatába. A 
könyvtárosok megfigyelése szerint ezek az olvasók elsősorban a férfiak 
voltak, akik nyelvtanfolyamokon vettek részt az esti iskolákban, valamint 
az új világ új feladataihoz szükséges ismereteket próbálták megszerezni a 
könyvekből, azaz az egyes szakmák alapjait, matematikát, elektromossá-
got, mechanikát. Majd bekapcsolódtak az asszonyok, akik a kézimunka, 
szabás, varrás, díszítés, gyermekgondozás, higiénia témakörében tájéko-
zódtak szívesen. A második generáció pedig már elsősorban az iskolai 
feladatok nyomán, de jelentős mértékben önálló érdeklődése és nyelvtu-
dása alapján fokozatosan bármilyen területen partnerré vált.56 

A nyelvi asszimiláción kívül miért volt fontos a könyvtárak részéről 
kifejtett erőfeszítés az amerikai társadalom szempontjából? 

A könyvtárosok arra törekedtek, hogy az idegenek integrációját előse-
gítsék, és így hozzájáruljanak az amerikai társadalom egyik alapvető 
konfliktusának feloldásához. 

Bár ennek kapcsán az idegenek igényeinek ellátására törekedtek, ez 
hosszú távon kétségtelenül az asszimilációt segítette elő. Mindezt azon-
ban szakszerű és elfogulatlan megközelítéssel, végezték, amely nyomán 
mindkét fél nyert. Az idegen nyelvű könyvanyag megjelenése a könyvtá-
rakban az egyes csoportok méltányos bánásmódját biztosította. Hozzájá-
rult identitásuk fenntartásához. Ugyanakkor attól függetlenül azonban, 

55 Uo. (1911), p. 115, p. 125. 
56 Uo. (1906), p. 56. 
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hogy angol vagy idegen, azaz saját anyanyelvén kiadott könyvet használt-
e a bevándorló, részvétele az amerikai közkönyvtár szolgáltatásaiban 
amerikai szempontból önmagában fontos volt, mert az a bevándorló, aki 
az amerikai közkönyvtár rendszeres látogatójává vált, az amerikai élet 
egy pozitív szegmensébe kapcsolódott be. A befogadás és a fogadtatás-
nak az a módja, amelyet mint olvasó és használó tapasztalt a könyvtáros-
ok részéről, a partnerségnek egy olyan szintje volt, amely a beilleszke-
dést és az asszimilációt készítette elő, s annak egy lépcsőfokát jelentette. 
A közkönyvtári szolgáltatáson keresztül személyes tapasztalatot szerzett 
az „American ideal", az „amerikai ideál" gyakorlati megvalósulásáról, a 
demokrácia valódi jelentéséről. 
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1. sz. táblázat 

KÖNYVEK SZÁMA 

cseh1 horvát magyar lengyel szlovák2 szlovén3 összesen 

1904 684 , 684 

1905 660 3 663 

1906 1601 734 2335 

1907 2156 1038 3194 

1908 2351 3 1037 102 3493 

1909 1480 1805 314 5982 

1910 93 1275 1910 506 7037 

1911 173 1811 2563 861 8589 

1 1900 703 
1901 692 
1902 736 
1903 714 

2 1913-ig a könyvtárosok számára nehézséget okozott a szlovák nemzetiségűek azo-
nosítása. A szláv terminust használták, amely szlovák, orosz és szlovén értelem-
ben is előfordulhatott. 

3 1908-ig a szlovéneket krajner név alatt regisztrálták, később áttértek a Slovenian 
megnevezésre. 
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2. sz. táblázat 

KÖNYVKÖLCSÖNZÉSEK SZÁMA 

cseh1 horvát magyar lengyel szlovák2 
• szlovén3 összesen 

1904 3026 3026 

1905 3157 3157 

1906 11786 4049 15835 

1907 18215 5 5206 23426 

1908 23869 9933 8 301 34111 

1909 20898 3886 12535 10 5648 42957 

1910 21436 240 5710 12916 10 7668 47957 

1911 24535 883 11390 11741 4 7913 56466 

1912 27717 1116 18172 15539 9 9587 71960 

1913 32276 1612 25999 21172 125 10687 91871 

1914 44423 3192 34595 33210 920 14235 130575 

1915 42009 3083 37058 30447 1226 16492 130315 

1 1900 4037 
1901 3563 
1902 3131 
1903 3159 

2 1913-ig a könyvtárosok számára nehézséget okozott a szlovák nemzetiségűek azo-
nosítása. A szláv terminust használták, amely szlovák, orosz és szlovén értelem-
ben is előfordulhatott. 

3 1908-ig a szlovéneket krajner név alatt regisztrálták, később áttértek a Slovenian 
megnevezésre. 
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3. sz. táblázat 

CSEH KÖNYVEK FORGALMA (1904-1909) 

1904 1905 1906 1907 1908 1909 
Main 344 272 226 225 323 211 
Children 
Broadway 9087 15154 20776 19086 
Carnegie West 15 22 124 93 22 
East Tird 
Hough 2 5 6 1 8 
Miles Park 4 16 8 18 24 18 
Quincy 
St. Clair 27 54 117 78 
South Side 578 478 749 1046 824 728 
Sterling 
Woodland 839 1193 1250 1092 981 329 
Alliance 32 8 
Alta 
Brooklyn 30 8 46 96 87 74 
Collinwood 
Detroit 
East 
East 79th 

Edgewater 
Glenwille 
Hiram 
Lorain 69 160 111 178 262 118 
Lorain Clark 2 
Perkins 
Pilgrim 
Prospect 
South Brooklyn 19 24 7 7 
Superior 3 2 4 
Temple 5 10 43 16 
Worthington 
Home Library 79 12 
Stations 1127 1002 155 173 329 
Schools 199 
összesen 3026 3157 11786 18219 23869 20898 
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CSEH KÖNYVEK FORGALMA (1910-1915) 

1910 1911 1912 1913 1914 1915 
210 152 85 77 58 104 Main 

Children 
19103 20756 21813 25794 33315 31188 Broadway 

134 274 269 304 310 246 Carnegie West 
1 26 46 East Tird 

12 16 12 13 17 33 Hough 
10 13 35 66 134 425 Miles Park 

2852 3296 Quincy 
60 70 92 135 155 172 St. Clair 

1365 2093 1899 1007 1165 721 South Side 
9 3 Sterling 

12 116 75 2 50 Woodland 
6 22 4 7 129 177 Alliance 
2 1 1 Alta 

47 107 18 16 24 71 Brooklyn 
5 61 74 Collinwood 

2 10 Detroit 
East 

East 79th 

2 6 Edgewater 
9 6 44 23 19 Glenwille 

1 38 8 Hiram 
65 8 4 7 60 Lorain 

5 1232 3026 3677 3633 Lorain Clark 
1 4 4 27 Perkins 

Pilgrim 
Prospect 

3 2 33 48 54 120 South Brooklyn 
1 7 1 Superior 

12 2 43 28 Temple 
Worthington 

146 123 27 105 40 Home Library 
156 210 315 490 646 528 Stations 
169 615 1612 1144 1543 985 Schools 

21372 24535 27717 32276 44423 42009 összesen 
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4. sz. táblázat 

HORVÁT KÖNYVEK FORGALMA (1904-1909) 

1904 1905 1906 1907 1908 1909 
Main 
Children 
Broadway 
Carnegie West 
East Tird 
Hough 
Miles Park 
Quincy 
St. Clair 
South Side 
Sterling 
Woodland 
Alliance 
Alta 
Brooklyn 
Collinwood 
Detroit 
East 
East 79th 

Edgewater 
Glenwille 
Hiram 
Lorain 
Lorain Clark 
Perkins 
Pilgrim 
Prospect 
South Brooklyn 
Superior 
Temple 
Worthington 
Home Library 
Stations 
Schools 
összesen 
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HORVÁT KÖNYVEK FORGALMA (1910-1915) 

1910 1911 1912 1913 1914 1915 
11 Main 

Children 
14 7 3 Broadway 

2 7 9 4 6 27 10 Carnegie West 
5 East Tird 

Hough 
67 106 Miles Park 

2 4 Quincy 
2 7 3 875 874 1366 2 2 9 8 2 0 0 1 St. Clair 

South Side 
Sterling 

1 Woodland 
Alliance 

Alta 
Brooklyn 

14 4 0 2 1 3 183 Collinwood 
Detroit 

East 
East 79th 

Edgewater 
12 Glenwille 

Hiram 
Lorain 

4 Lorain Clark 
5 122 149 5 6 9 5 6 6 Perkins 

Pilgrim 
Prospect 

South Brooklyn 
Superior 
Temple 

Worthington 
Home Library 

6 1 124 Stations 
Schools 

273 883 1116 1612 3192 3083 összesen 
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5. sz. táblázat 

MAGYAR KÖNYVEK FORGALMA (1904-1909) 

1904 1905 1906 1907 1908 1909 
Main 127 
Children 
Broadway 
Carnegie West 1914 
East Tird 
Hough 2 
Miles Park 
Quincy 
St. Clair 293 
South Side 5 
Sterling 
Woodland 1450 
Alliance 29 
Alta 
Brooklyn 
Collinwood 
Detroit 5 
East 
East 79th 

Edgewater 
Glenwille 
Hiram 
Lorain 
Lorain Clark 
Perkins 2 
Pilgrim 
Prospect 
South Brooklyn 4 
Superior 
Temple 34 
Worthington 
Home Library 
Stations 
Schools 6 
összesen 5 3866 

178 



KÖNYVTÁR ÉS BEVÁNDORLÓ 

MAGYAR KÖNYVEK FORGALMA (1910-1915) 

1910 1911 1912 1913 1914 1915 
451 496 418 469 345 372 Main 

Children 
16 155 144 233 150 112 Broadway 

2406 5310 11212 15814 20736 22023 Carnegie West 
1 8 47 East Tird 

7 8 20 16 29 27 Hough 
2 24 13 11 93 Miles Park 

848 2695 Quincy 
295 200 145 368 793 745 St. Clair 

11 35 83 120 198 South Side 
8 59 30 Sterling 

1968 4570 4677 5936 6624 6095 Woodland 
274 287 204 1099 1303 828 Alliance 

8 Alta 
11 16 Brooklyn 

103 402 398 Collinwood 
15 21 Detroit 

East 
East 79th 

5 19 9 Edgewater 
16 8 5 Glenwille 
11 137 250 88 Hiram 

141 192 235 168 Lorain 
33 62 66 223 266 364 Lorain Clark 
13 12 48 116 296 244 Perkins 

Pilgrim 
2 16 Prospect 

5 45 89 384 400 South Brooklyn 
3 49 13 45 109 Superior 

48 20 45 49 126 55 Temple 
Worthington 

45 311 620 Home Library 
73 112 487 430 530 789 Stations 
88 65 407 549 697 559 Schools 

5705 11390 18172 25999 34595 37056 összesen 
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6. sz. táblázat 

LENGYEL KÖNYVEK FORGALMA (1904-1909) 

1904 1905 1906 1907 1908 1909 
Main 1 14 80 74 
Children 
Broadway 3896 4330 6498 8935 
Carnegie West 33 
East Tird 
Hough 
Miles Park 
Quincy 
St. Clair 119 409 2369 2411 
South Side 30 42 4 2 
Sterling 
Woodland 
Alliance 5 2 
Alta 
Brooklyn 
Collinwood 
Detroit 6 
East 
East 79th 

Edgewater 
Glenwille 
Hiram 
Lorain 
Lorain Clark 
Perkins 37 
Pilgrim 
Prospect 
South Brooklyn 11 2 
Superior 
Temple 
Worthington 
Home Library 1 
Stations 2 360 726 
Schools 35 223 1066 
összesen 4049 5206 9933 12535 
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LENGYEL KÖNYVEK FORGALMA (1910-1915) 

1910 1911 1912 1913 1914 1915 
118 72 30 94 67 147 Main 

Children 
7773 7252 10124 14134 19507 17219 Broadway 

9 25 60 89 179 230 Carnegie West 
59 285 East Tird 

1 19 Hough 
9 52 163 133 163 352 Miles Park 

62 87 Quincy 
1648 1346 1027 1265 1292 848 St. Clair 

21 32 41 38 25 37 South Side 
2 299 207 Sterling 

2 12 30 74 36 Woodland 
23 9 31 28 18 72 Alliance 

» Alta 
3 2 104 Brooklyn 

7 155 281 171 Collinwood 
59 8 Detroit 

East 
3862 East 79th 

Edgewater 
Glenwille 

7 24 218 56 Hiram 
1 Lorain 

6 2 Lorain Clark 
227 173 242 269 585 508 Perkins 

1 2 6 Pilgrim 
4 Prospect 

21 52 97 South Brooklyn 
2 15 28 Superior 

18 30 4 52 14 Temple 
Worthington 

93 15 Home Library 
92 222 566 561 907 Stations 

2025 2653 3346 4244 9676 5153 Schools 
12916 11741 15359 21172 33210 30447 összesen 

181 



KOVÁCS ILONA 

7. sz. táblázat 

SZLOVÁK KÖNYVEK FORGALMA (1904-1909) 

1904 1905 1906 1907 1908 1909 
Main 2 
Children 
Broadway 
Carnegie West 1 
East Tird 
Hough 
Miles Park 
Quincy 
St. Clair 2 
South Side 
Sterling 
Woodland 
Alliance 
Alta * 

Brooklyn 
Collinwood 
Detroit 
East 
East 79th 

Edgewater 
Glenwille 
Hiram 
Lorain 
Lorain Clark 
Perkins 7 
Pilgrim 
Prospect 
South Brooklyn 
Superior 
Temple 
Worthington 
Home Library 
Stations 6 
Schools 
összesen 8 10 
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SZLOVÁK KÖNYVEK FORGALMA (1910-1915) 

1910 1911 1912 1913 1914 1915 
6 2 2 4 Main 

Children 
3 13 3 Broadway 

22 30 Carnegie West 
8 East Tird 

2 Hough 
30 44 Miles Park 

Quincy 
5 56 705 789 St. Clair 
1 4 4 South Side 

61 114 Sterling 
1 3 4 Woodland 

Alliance 
Alta 

Brooklyn 
Collinwood 

Detroit 
East 

East 79th 

Edgewater 
1 Glenwille 

1 12 59 61 Hiram 
2 Lorain 

1 2 4 Lorain Clark 
6 Perkins 

2 Pilgrim 
Prospect 

South Brooklyn 
2 Superior 

Temple 
Worthington 

21 4 3 Home Library 
29 1 11 Stations 

1 16 26 Schools 
13 4 9 125 920 1110 összesen 
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8. sz. táblázat 

SZLOVÉN KÖNYVEK FORGALMA (1904-1909) 

1904 1905 1906 1907 1908 1909 
Main 6 
Children 
Broadway 
Carnegie West 
East Tird 
Hough 
Miles Park 
Quincy 
St. Clair 301 5642 
South Side 
Sterling 
Woodland 
Alliance 
Alta 
Brooklyn 
Collinwood 
Detroit 
East 
East 79th 

Edgewater 
Glenwille 
Hiram 
Lorain 
Lorain Clark 
Perkins 
Pilgrim 
Prospect 
South Brooklyn 
Superior 
Temple 
Worthington 
Home Library 
Stations 
Schools 
összesen 301 5648 
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KÖNYVTÁR ÉS BEVÁNDORLÓ 

SZLOVÉN KÖNYVEK FORGALMA (1910-1915) 

1910 1911 1912 1913 1914 1915 
6 3 11 Main 

Children 
18 857 879 786 351 Broadway 

7 13 6 3 Carnegie West 
8 13 East Tird 
4 Hough 

13 5 Miles Park 
4 6 Quincy 

7659 7867 8297 9160 11540 13273 St. Clair 
1 2 4 2 South Side 

2 27 10 Sterling 
13 5 Woodland 

Alliance 
1 Alta 

16 Brooklyn 
134 435 1405 1866 Collinwood 

Detroit 
East 

East 79th 

Edgewater 
2 5 Glenwille 

1 4 5 Hiram 
2 50 Lorain 

1 8 Lorain Clark 
1 18 31 35 189 350 Perkins 

2 Pilgrim 
Prospect 

4 South Brooklyn 
Superior 
Temple 

Worthington 
20 Home Library 

4 222 145 237 525 Stations 
1 4 Schools 

7668 7913 9587 10687 14235 16492 összesen 
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