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A központi szolgáltatások fejlesztése 
—  könyvtárügyi vállalkozások támogatása
A  III. országos könyvtárügyi konferenciáról az utóbbi időben mintha méltatlanul 

kevesebb szó esnék. Holott — és alighanem ez volt a legnagyobb eredménye — őszinte 
számvetésre, eredményeink és tennivalóink számbavételére kényszerített valameny- 
nyiünket. A konferencia és az előkészítése során tett fontosabb megállapítások nyo
mán pedig több — lényeges és eredményes — intézkedés született.

A könyvtárügy intenzív fejlesztésének követelése jogos igény volt, megvalósításá
hoz azonban új eszközök, módszerek, tevékenységi formák kellettek: a gazdaságirányí
tás új rendszerének bevezetése ugyanis a hangsúlyt a jogszabályok felől a könyvtár- 
típusok fejlődését meghatározó követelményrendszerek kialakítása és elfogadtatása, a 
fejlődést operatív módon befolyásoló szervezési-fejlesztési intézkedések és vállalkozá
sok felé tolta el. Az eredmények egyik része közismert: a tanácsi és a szakszervezeti 
könyvtárakra, a 18 éven aluli ifjúsági könyvtári ellátásra, a nemzetiségi könyvtári ellá
tásra vonatkozó követelményrendszerek összeállítása megtörtént, az irányelvek katali
záló hatása széles körben ismert. A dolgok természeténél fogva kevesebbet tudhat 
azonban a könyvtáros közvélemény a központi fejlesztési tevékenységhez kötődő prob
lémacsoport dolgairól.

„Minőségi változásra van szükség a dokumentum- és információáramlás te ré n .. ” 
hangsúlyozták a konferencia tézisei a központi szolgáltatások korszerűsítésének szüksé
gességét. Sajnos, az e téren jelentkező és a könyvtári rendszer egészének működését 
nehezítő gondoknak csak kisebb része olyan természetű, hogy puszta ésszerűsítéssel je
lentékeny mértékben enyhíthető vagy éppen kiküszöbölhető volna. Többségük pénzt, 
sok pénzt és nem kevés munkát követel.

Minthogy azonban a legfontosabból — a pénzből — a konferencia után sem lett 
több (nem nyíltak új pénzforrások), a választás kétféle lehetett: vagy lemondunk 
m indenfajta fejlesztési elképzelésről, vagy adott lehetőségeinkre támaszkodva próbá
lunk kiutat találni a zsákutcának látszó helyzetből. Az utóbbit — úgy tűnik, legalább
is — megleltük: nem varázsszerről van szó, hanem a rendelkezésre álló pénzeszközök 
koncentráltabb felhasználásáról, a fontosságuk és sürgősségük szerint rangsorolt fej
lesztési célokra való fordításukról. Százmilliókat természetesen nem lehetett ezen 
az úton előteremteni, de annyit mindeddig sikerült összekuporgatni, ami a legszük
ségesebb feladatok pénzügyi fedezetére elegendőnek bizonyult.

A tennivalók sokaságából következett, hogy mindenekelőtt saját elképzeléseinket 
kellett tisztáznunk, tennivalóinkat rangsorolnunk.

Ez meg is történt, s eredményeként kialakult a legfontosabbnak vélt feladatok 
elsőbbségére épített, lényegében a következő ötéves terv időszakáig tartó (bizonyos 
esetekben — m int ez a későbbiekben kitűnik — az ötödik ötéves terv időszakába is 
szükségszerűen átnyúló) fejlesztési programunk.

Kezdemények és eredmények a számítógépek alkalmazásában
Első és egyik legfontosabb feladatnak a számítógépesítés ügyének dűlőre ju tta

tását minősítettük, nem divatossága vagy látványossága, hanem nemzetközi kötele
zettségeink s nem utolsósorban szemléletformáló jelentősége miatt. Mivel a központi 
kurrens és kumulatív bibliográfiai rendszerek számítógépesítése különféle szervezeti 
és szemléleti nehézségek m iatt m ár évek óta csigalassúsággal haladt előre, a körülötte 
kibontakozó viták pedig a könyvtári számítógépesítési célkitűzések kompromittálódá- 
sával fenyegettek, rendkívül fontossá vált a gyorsabb előrehaladás.

Az Országos Széchényi Könyvtár minisztériumi felkérésre 10 éves fejlesztési és 
gépesítési programot dolgozott ki, amit megvitatott és némi módosításokkal elfogadott 
a minisztérium közművelődési revíziós területének főosztályvezetői értekezlete, s egy
úttal felhatalmazta a könyvtárügyi osztályt, hogy a különféle részterületeken szük
ségessé váló vizsgálatokat elvégezze. Ezek keretében került sor — külső szakértők 
bevonásával — a Magyar Nemzeti Bibliográfia gépesítési munkálatainak elemzésére, 
majd — a vizsgálati jelentés alapján — az OSZK-val közös intézkedési terv készült, 
amelynek megvalósítása tervszerűen halad előre. Az elmondottak mögött rengeteg 
szellemi és anyagi ráfordítás rejlik, hiszen — szinte csak járulékos munkaként — 
országosan be kellett vezetni a könyvek nemzetközi szabványos számozását (ISBN), 
új szabványokat kellett kidolgozni (ISBN; a betűrendbe sorolási szabvány), új munka
társakat kellett betanítani, kidolgoztatni az egész folyamat rendszerterveit, gépi prog
ram jait stb. Az előkészítő munkák m ár eddig is több millió forintba kerültek (csak
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nem 2 millió forint összegű megállapodást kötött az OSZK a gépi programokat ki
dolgozó Számítástechnikai Koordinációs Intézettel), gondoskodni kellett a szükséges 
in- és output berendezések beszerzéséről. A végeredmény: reményeink és az SZKI 
szerződésben vállalt kötelezettsége szerint 1975. második félévében  megkezdődik 
a Magyar Nemzeti Bibliográfia próbafüzeteinek gépi úton való előállítása.

Ezzel párhuzamosan, újabb programként megindult a Külföldi Folyóiratok Köz
ponti Címjegyzékének számítógépes előállításával összefüggő vizsgálódás és — a gépe
sítést megelőző szervezési feladatként — az Országos Gyarapodási Jegyzék raciona
lizálási lehetőségeinek a kutatása. A programlánc legutolsó elemeként a Magyar 
Folyóiratok Repertóriumanak meglehetősen bonyolult problematikáját tűztük napi
rendre. A megoldásig még kétségtelenül sok víz folyik le a Dunán, de az erőltetettebb 
ütemű előrehaladásnak nem csupán pénzügyi akadályai vannak (valószínűleg azok 
is): a számítógépesítés bevezetésével kapcsolatos feladatok terhe az OSZK IV. főosz
tályára hárul, amelynek m unkatársait az új feladatok teljesen lekötik (különösen, ha 
figyelembe vesszük, hogy az új, gépi szolgáltatás megbízható működéséig a hagyo
mányos, manuális módon kell gondoskodniuk szolgáltatásaik rendelkezésre bocsátá
sáról.)

Számítógépesítési programunk másik — véleményünk szerint ugyancsak fontos — 
része szakterületi jellegű: feladatunk, hogy megvizsgáljuk a különféle mágnesszalagos 
információhordozók figyelőszolgálati és visszakeresési célokra való bevezetésének le
hetőségeit. Mint ismeretes (a Könyvtáros is többször megemlékezett róla) a számító- 
gépes kémiai-vegyipari figyelőszolgálatot a Veszprémi Vegyipari Egyetem Könyvtára 
(jelentékeny minisztériumi támogatással) néhány évvel ezelőtt m ár megvalósította. 
Azóta a VVEK által tört „csapáson” haladva a Központi Fizikai Kutatóintézet könyv
tára  bevezette a külföldi INSPEC szolgáltatás adaptálására felépített fizikai-eléktro- 
nikai figyelőszolgálatát. A harmadik — a kohászati — számítógépes figyelőszolgálati 
rendszert — ugyancsak anyagi támogatásunkkal — a miskolci Nehézipari Műszaki 
Egyetem Könyvtára 1975-ben indítja meg. A VVEK figyelőszolgálata — a köré épített 
komplex szolgáltatási rendszerrel együtt (főbb részei: korszerű és gyors információ
szolgáltatás, amely nyomán a használó a szükséges dokumentumot eredetiben vagy 
másolatban, illetve fordításban is megkaphatja, mégpedig figyelemre méltóan rövid 
időn belül!) olyan modell, amely jellegzetesen könyvtári bázisra építhető és építendő 
fel. További szakterületekre (nem utolsósorban a társadalomtudományi területekre) 
való kiterjesztését a könyvtárügyön belül kifejlődő információs tevékenység egyik 
feltétlenül kiaknázandó lehetőségének tartjuk. A módszeresebb továbbhaladás érde
kében ezért most a világszerte előállított ilyen típusú szolgáltatások összetételét, 
beszerezhetőségét és alkalmazásuk tartalmi, valamint gépi feltételeit, lehetőségeit 
vizsgáljuk.

Számítógépesítési programunk harmadik — legfiatalabb — hajtása egyelőre a köz- 
művelődési könyvtárügy szemszögéből „izgalmas” : idén adott megbízásunk alapján, 
a Szombathelyi Megyei Könyvtár áldozatkész együttműködésével a Számítástechnikai 
és Ügyvitelgépesítési Vállalat szombathelyi igazgatósága megkezdte a könyvkölcsönzés 
számítógépes nyilvántartási rendszerének kidolgozását. A helyzetkép és a rendszerterv 
vázlata elkészült, a programok kidolgozására a jövő évben kerül sor. A rendszer 
kísérleti bevezetésének időpontja a szükséges berendezés felkutatásának és beszerzé
sének a függvénye.

Könyvtárközi kölcsönzés — fölöspéldányok — központi tárolóraktár
Hosszú évek óta gondot okoz a dokumentumáramlás csatornáinak (könyvtárközi 

kölcsönzés, fölöspéldány-kivonás és -elosztás stb.) nehézkes működése. Voltaképpen 
a könyvtári rendszer egészének működési feltételeiről van szó, amelyek — mint erre 
a könyvtárügyi konferencia rám utatott — „nem járulnak hozzá az egész rendszer 
teljesítőképességének a fokozásához”.

A megoldások keresése közben kitűnt, hogy nem egyszerű jogi problémáról (kor
szerűtlenné vált utasítások puszta megváltoztatásáról), hanem az egész infrastruktúra 
átalakításáról van szó, amelynek egymással összefüggő főbb részei csak egymással 
összhangban változtathatók meg. E felismerés jegyében került sor az OSZK könyv
elosztó tevékenységének, a kötelespéldány-elosztásnak, a könyvtárközi kölcsönzésnek, 
az OSZK nemzetközi cseretevékenységének megvizsgálására. Ennek eredményeit majd 
vitára szeretnénk bocsátani, ezért most csak a nagyobb fejlesztést igénylő vonatko
zásaikról szólok. Kisebb létszám- és költségigényektől eltekintve csak a könyvelosztás, 
illetve a könyvtárközi kölcsönzési bázis tekintetében merült fel jelentős igény: a köz
ponti tárolóraktár vagy tárolókönyvtár formájában. Á létesítmény telephelyének ki
választásában az adottságok meghatározó szerepet játszottak: amikor ugyanis bizo
nyossá vált, hogy a Központi Statisztikai Hivatal Könyvtára, majd sorra egymás után
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a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára és az Országos Műszaki Könyvtár és 
Dokumentációs Központ Budapest környékén, a törökbálinti raktárvárosban helyezi 
el ritkán használt állományrészeit, nyilvánvalóvá vált, hogy az azonos telephely 
előnyeiről nem mondhatunk le: 1974 nyarán az OSZK a minisztérium megbízásából 
„belépett” a raktárváros-társulásba. A beruházási költséget (csaknem 20 millió forint 
az építési költség) a Kulturális Minisztérium fedezi, a kb. egymillió kötet befogadá
sára alkalmas, munkaszobákat is tartalmazó épület 1977 végére készül el. Használatba 
adásával a fölöspéldányok kivonása és elosztása, illetve az országos kölcsönzési alap 
kettős gondját szeretnénk egyidejűleg megoldani. A tárolókönyvtár részletesebb mű
ködési elvének kidolgozása most van folyamatban, a részletekről a Könyvtáros a ké
sőbbiekben még bizonyosan tájékoztatja olvasóit.

Vizsgálatok, fejlesztési akciók, olvasómozgalmak támogatása
A Kulturális Minisztérium könyvtárügyi osztályának fejlesztési tevékenysége egy

oldalú lenne, ha — korlátozott lehetőségei ellenére is — nem igyekeznék a könyv
tárügy egyéb területeit felölelni. Épp ezért, az adott lehetőségektől és a kutatási témák 
fontosságától függő mértékben külön támogatást nyújt a Könyvtártudományi és Mód
szertani Központ olvasáskutatási vizsgálataihoz és egyéb vállalkozásaihoz, támogatja 
(jelentékeny összegekkel) a különféle könyv>tárfejlesztési és olvasómozgalmakat, az 
Üj Könyvek kibővítését, a fontosabb hazai és nemzetközi rendezvényeket s az év
közben felmerülő egyéb kisebb, de az egész könyvtárügy szempontjából fontos igé
nyeket. Néhány nagyobb fejlesztési kötelezettségünkről külön is kell szólnom.

A társadalomtudományi információs rendszer problematikájáról a közelmúltban 
tájékoztatta olvasóit a Könyvtáros. A rendszer létrehozása nem képzelhető el az infor
mációs szakközponti funkciókkal megbízott könj'vtárak technológiai korszerűsítése 
nélkül. E célra a legutóbbi két év során (a rendszer létrehozását 1974 januárjában 
határozta el a kormány tudománypolitikai bizottsága) több millió forint értékben 
szereztünk be, illetve rendeltünk meg reprográfiai berendezéseket, lyukszalag-írógé
peket a társadalomtudományi nágykönyvtárak számára. Reményeink szerint ezt a tá 
mogatást a jövőben is folytatni tudjuk.

A hatvanas évek legelején késhegyig menő viták folytak a könyv- és könyvtár- 
történeti kutatások helyes arányainak kialakításáról, hányaduk csökkentéséről. A vita 
m ár régen eldőlt: mind nagyobb hangsúlyt és támogatást kapnak, a könyvtárak mai 
problémáinak megoldására irányuló kutatások és vállalkozások. Egyoldalúságnak 
azonban itt sem lehet helye: m últunk tudományos és művelődéstörténeti értékeinek 
számbavétele, feltárása és megőrzése közös felelősségünk. E felismerés jegyében három 
nagyobb szabású vállalkozás támogatása mellett döntöttünk.

A lappangó kódextöredékek szervezett, tudományos irányítással végzett feltárására 
az ELTE Régi Magyar Irodalom Tanszékével állapodtunk meg. Az eredmények (a rész
letekről Mezey László akadémiai felolvasó ülésen számolt be) önmagukért szólnak: 
nem egészen egy év alatt csaknem 300 darab, a VIII—XVI. század között keletkezett, 
nagy tudományos értékű kódextöredék került elő az Egyetemi Könyvtár nagyszombati 
állományrészeinek kötéstábláiból.

Már eddig is (alig két év alatt) beváltotta reményeinket az OSZK keretében ki
bontakoztatott, a XVIII. századi magyarországi nyomtatványok országos katalógusá
nak  létrehozására szervezett program, amelynek eredményei azzal biztatnak, hogy 
a XVIII. század előtt keletkezett s m ár nyilvántartott — vagy addigra regisztrálásra 
kerülő — dokumentumokkal együtt 1980-ra a teljességet megközelítő központi nyil
vántartásunk lesz az 1801 előtti, a mindenkori államhatárok között keletkezett magyar- 
országi nyomtatványokról.

A könyv- és könyvtártörténeti munkák egyik — számunkra kiemelkedő fontos
ságú — részének gondozására az ELTE Könyvtártudományi Tanszéke vállalkozott. 
A tanszék a legújabbkori könyvtár- és informatika-történet levél- és irattári doku
mentumainak  felkutatásával és regisztrálásával szinte az utolsó pillanatban vállalt 
magára egy, az 1945. előtti és a felszabadulás utáni könyvtártörténet kutatói számára 
alapvető fontosságú munkát.

Cikkem a tájékoztatás szándékával, nem a teljesség igényével íródott. Nem szá
molhattam be mindenről, még kevésbé további terveinkről, csírájukban levő vállal
kozásainkról, az érlelődő elhatározásokról. Nem szólhattam vállalkozásaink sokféle 
„járulékos” mozzanatáról, nemzetközi együttműködésünk, a KGST információs rend
szerében való közreműködésünk témánkhoz is tartozó vetületeiről. Annyit azonban 
mindenképpen meg kell jegyeznem, hogy vállalkozásaink szinte kivétel nélkül ered
ményesnek bizonyulnak. Ez mindenekelőtt a bennük részt vevő könyvtárosok, s más 
szakemberek érdeme. Köszönet illeti őket érte.

Z i r c z  P é t e r
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A szovjet könyvtárügy „új hulláma” 
a könyvtári párthatározatot követően 

hivatalos fejlesztési program lett
Tanulmányúti beszámolóm — mint ahogy erre címe is utal — a Könyvtáros két 

fontos korábbi közleményéhez kapcsolódik. Az egyik Zircz Péter cikke (1974. 3. sz.), 
amely a hazai szakirodalomban elsőként informált összefüggően a szovjet könyvtár
ügy „új hullámáról”, azaz az állami (mi úgy mondanánk: a tanácsi) közművelődési 
könyvtárak központosításáról, centralizálásáról. A másik az SZKP Központi Bizott
ságának az a könyvtári határozata (1974. 10. sz.), amelynek nyomán a központosítás 
1980-ig végrehajtandó hivatalos programmá lett.

össz-szövetségi, illetve szövetségi köztársasági szinten — a mintegy 100 kísér
leti hely, járás és város tapasztalatait hasznosítva — most készülnek, a szakmai ki
dolgozás stádiumában vannak a vállalkozás menetét szabályozni hivatott utasítások, 
irányelvek és módszertani instrukciók. Az elvégzendő feladat nagyságát hadd érzé
keltessem három számadattal. Míg jelenleg 70 ezernél is több, módszertanilag lazán 
összefogott önálló állami közművelődési könyvtár működik az országban, addig a 
központosítás után mindössze kb. 3000 járási és 1000 városi ellátó rendszer áll majd 
az egész lakosság szolgálatára.

Az átszervezés természetesen nem öncélú, hanem csak kerete a legnyilvánosabb 
könyvtári szolgálat funkció- és teljesítménybővítésének; ezzel egyidejűleg a szovjet 
könyvtárügy új munkamegosztásának. Azt hiszem, hogy a központosításnak éppen 
ezek a lényegi kérdései a legizgalmasabbak, s az ezekkel való beható megismerke
dés nyújt számunkra igazi útmutatást, illetve megerősítést saját hazai törekvéseink
ben. Ezért beszámolóm is főleg ezekre a kérdésekre kíván koncentrálni.

Miért van szükség központosításra?

Nagyon tömören fogalmazva azért, mivel az állami közművelődési könyvtárak 
fejlődése elmaradt a szovjet társadalom általános fejlődésétől, s parancsoló szüksé
gesség a kettő összhangjának újból való megteremtése. Azok a korszakalkotó vál
tozások, amelyek a lakosság képzettségében, emberi kiteljesedésében, területi elhe
lyezkedésében a kommunista építőmunka, a termelőerők fejlődésének és decentrali
zálásának hatására Szovjetunió-szerte végbementek, m indenütt megnövelték a 
könyvtári ellátással szemben támasztott igényeket. Számos, egyebek között a falvak
ban és kisvárosokban végzett reprezentatív hitelű felmérés bizonyítja, hogy az álla
mi közművelődési könyvtárak jelenlegi állományválasztékuk és szolgáltatóképes
ségük mellett vesztenek népszerűségükből és tömegvonzásukból. ,Elsősorban azok 
nincsenek velük megelégedve, akik a szovjet társadalom jelene és jövője szempont
jából a legfontosabbak, azaz a tanuló fiatalok, valamint a közép- és felsőfokú szak
emberek. S ez annál is inkább megengedhetetlen, mert a nagyvárosokon, a nagyüze
meken és a nagy kutatóintézeteken túl a könyvtári ellátás meghatározó letétemé
nyesei az állami közművelődési könyvtárak volnának.

A központosítás melletti érvelést a szovjet könyvtárosok — igen dialektikusán 
— ott kezdik, hogy az állami közművelődési könyvtárak a szakirodalmi ellátó funk
ció egyértelmű vállalása nélkül a változott körülmények közepette nem tudják ed
digi — politikai-nevelő és általánosan művelő — funkcióikat sem ellátni. A mai 
„tömegolvasó” (mi így mondanánk: közművelődési olvasó) túlnyomórészt szakember 
vagy szakembernek készülő fiatal, s így teljes képtelenség, hogy igényeiket csak, vagy 
leginkább csak szép- és ismeretterjesztő irodalommal lehessen kielégíteni. Ha az ál
lami közművelődési könyvtárak — mint mondják — továbbra is megmaradnának ed
digi beállítottságuknál, ha továbbra is csak valamiféle elm aradt „tömegolvasó” le
begne a szemük előtt, 5—10 év múlva m ár nem lenne kit ellátniuk.

A funkcióbővítés és a színvonalemelés végrehajtásához az egységes állománnyal, 
személyzettel és költségvetéssel működő „központi könyvtár -f- fiókkönyvtár”-mo
dellt tartották a legalkalmasabbnak. Az e modell alapján szervezett megyei és já 
rási jogú városi, nagyvárosi kerületi, valam int járási ellátó rendszerek a tapasztala
tok szerint már eredményesen meg tudnak birkózni a ma és a közeljövő feladatai
val. (A kísérleti ellátó rendszerekben negyedével-harmadával nőtt az olvasótábor,
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legalábbis megkétszereződött az évenként beáramló címek száma, megközelítőleg 
kétszer annyi szakirodalmat kölcsönöznek ki, m int korábban, a kielégítetlen kérések 
50—60 százalékkal csökkentek, miközben mindenütt tetemesen alacsonyabbak lettek 
a  feldolgozási és az olvasószolgálati költségek is.)

Maga a modell önmagában véve nem új. A városokban nálunk is megvan, és 
működik. Ezzel szemben szakmai szempontból is imponáló, ahogy ezt a modellt a 
világ egyik legnagyobb országában általánosan kötelező ellátási formává teszik, il
letve amilyen gondossággal és következetességgel kezdik kiaknázni a benne levő 
kétségtelenül hatalmas lehetőségeket.

A szovjet könyvtárosokat nagy megtiszteltetés és elismerés érte azzal, hogy a 
könyvtári párthatározat maradéktalanul egyet értett mind az állami közművelődési 
könyvtárak jelenlegi helyzetét leíró „diagnózisukkal”, mind pedig azzal a szervezeti 
formával, amelyet a viszonylag gyors javulás „terápiájaként” ajánlottak.

A központosított ellátó rendszerekre való áttérés elfogadása egyben a nyilvános 
könyvtárügy szervezeti önállóságának elismerése is. Nevezetesen annak elismerése, 
hogy csak az egységes könyvtári rendszerhez kapcsolt nyilvános könyvtár képes az 
egyes településeken és lakókörzetekben megfelelni a reá háruló sokféle feladatnak, 
jelentkezzenek ezek akár egyéni igényként, akár a különféle társadalmi tevékeny
ségek (közművelődés, oktatás, termelés) igényeként. Az ellátó rendszerek létrejötte 
után nemcsak a központi könyvtár és a fiókkönyvtárak, hanem — a központi könyv
tá r  közvetítésével — a közművelődési, illetve a tudományos és szakkönyvtárak kö
zött is felerősödik a szolgáltatási „párbeszéd” és együttműködés. Ez utóbbi azáltal 
válik lehetővé, hogy a központi könyvtárakban rendelkezésre áll majd a „mi hol ta
lálható, mi hogyan elérhető” apparátusa, illetve az e lehetőség hasznosításához fel
tétlenül szükséges távközlő és reprográfiai technika. (A Lett SzSzK-ban szerzett ta
pasztalat: jól funkcionáló állami könyvtárak mellett lassan-lassan szükségtelenné 
válnak — az igazi nagyüzemektől eltekintve — az egyéb közművelődési könyvtárak, 
azaz a termelőszövetkezetiek, az állami gazdaságiak és a szakszervezetiek.)

Megalapozottan és fokozatosan

Nagyon rokonszenves volt számomra az a higgadtság és felelősségtudat, amelyet 
a  központosítás végrehajtásával és különféle, elvileg még nem egészen tisztázott 
kérdéseivel kapcsolatban tapasztaltam. Az áttérést, a vitás kérdéseket megalapozottan 
és fokozatosan kívánják dűlőre vinni. El akarnak kerülni minden sietséget, minden 
formális megoldást. Érdemes hát a nagy vállalkozásnak ezekről a vonatkozásairól 
is szót ejteni.

Az ellátó rendszereket elsősorban az „ugyanannyi ráfordítással sokkal többet 
elérni” jelszó jegyében szervezik. A városi rendszerek esetében általában az a tapasz
talat, hogy a meglevő erőforrások összevonása önmagában is tisztes és az induláshoz 
nagyjából elégséges „hozományt” biztosít az újfajta  ellátásnak. A járási rendszerek
nek ezzel szemben m ár az induláskor is szükségük van bizonyos, főként személyi 
fejlesztésre, mivel a települések lakosságszáma korántsem követi a személyi norma
tívákat. (1975-től fogva központi bérkeretek lebontásával kívánnak a járások e gond
ján enyhíteni.)

A városokban az erőforrások és a személyzet összevonása nem okozott és nem 
okoz semmiféle pénzügyi-költségvetési nehézséget, hisz a könyvtárak fenntartója 
azonos. A járásokban, lévén a könyvtárak számos falusi szovjet fenntartásában, nem 
volt ennyire egyszerű a helyzet. A Szovjetunióban is felvetették a kérdést: nem jog
sértés-e a könyvtári előirányzatok járási koncentrálása? A különféle vizsgálódások
ból azonban kiderült, hogy a könyvtárfenntartási összegek túlnyomó része állami 
alapokból származik, s így nincs akadálya annak, hogy járási szinten tartsák őket. 
(Arról azonban továbbra sem akarnak lemondani, hogy a helyi szovjetek támogassák 
a falusi könyvtárakat. Ezért a központosított rendszerek szervezeti szabályzatában 
ki fogják mondani, hogy az általuk folyósított könyvtártámogatást a helyben m ű
ködő fiókkönyvtár fejlesztésére kell fordítani.)

Korábban úgy képzelték, hogy legyenek teljesen és részben központosított rend
szerek. A pénzügyi-költségvetési problémák megoldódása után azonban az állami 
könyvtárakat egyértelműen teljesen központosított rendszerekbe szervezik. A rész
leges, azaz az állományalakításra, annak koordinálására szorítkozó központosítást 
más (pl. a szakszervezeti, az iskolai, a műszaki stb.) könyvtárak önkéntes csatla
kozásának esetére tartják  fenn. (Ügy vélik, hogy a központosított rendszerek, főként 
az élükön álló központi könyvtárak megerősödése után mind több más könyvtárnak 
lesz érdeke az ilyen csatlakozás. A moszkvai Vörös gárdista kerületben például 7 
szakszervezeti és 1 főiskolai könyvtár máris megtette ezt a lépést, s nem fizetett rá.)
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Sokat vitatott kérdés volt, hogy a központosítás során mi történjék az önálló 
gyermekkönyvtárakkal, amelyek főként a nagyvárosokban működnek. Egyesek úgy 
vélekedtek, hogy a gyermek- és iskolai könyvtárak együttműködésének erősítése 
érdekében külön gyermekkönyvtári rendszereket kell szervezni. A többség azonban 
a közös felnőtt- és gyermekkönyvtári ellátó rendszerek mellett érvel és érvelt. A kö
vetkezőképpen: a közös rendszerek gazdaságosabbak, a felnőttkönyvtárak túlnyomó 
része eddig is kiszolgált gyermekeket, a speciális gyermekellátási követelményeket 
a közös rendszerek minden további nélkül ki tudják elégíteni. (A kísérleti periódus
ban létrejött ellátó rendszerek között mindenesetre mindkét változat megtalálható. 
Például a moszkvai Vörös gárdista kerületben a gyermekkönyvtárakat nem vonták 
be az ellátó rendszerbe, a rigai Október kerületben viszont igen.)

A megyei könyvtárak köré a Szovjetunióban nem szerveződnek ellátó rendszerek, 
ám tudni kell azt is, hogy egy-egy szovjet megyei könyvtár általában hazánknál jóval 
nagyobb területeket „ural”, és hogy megyei rendszerű közigazgatási felépítése az 
Orosz SZSZK-n kívül csak három további, nagy kiterjedésű köztársaságnak ■ van. 
így hát, amikor a szovjet járási rendszerekről beszélünk, nyugodtan gondolhatunk a 
mi megyei rendszereinkre, ha a városiakról, legalábbis kiemelt felsőfokú központ
jaink jussanak az eszünkbe. A nagyvárosi kerületi rendszerek nagyságát — ha vol
nának ilyenek — a budapesti kerületi rendszerek nagyságával lehetne érzékeltetni.

Az ellátó rendszerek szervezését m indenütt „belkönyvtári” ésszerűsítés kíséri. 
Az alkalm at mindenekelőtt arra használják fel, hogy megszabaduljanak az elavult 
és a fölös példányszámban meglevő állományegységektől, hogy rendbetegyék, illetve 
a rendszer szükségleteinek megfelelően fejlesszék ki a nyilvántartó-feltáró apparátiist.

Az állománykivonási munkálatok elvégzésének, ezt követően a magasabb szín
vonalú állományépítés megkezdésének és a szolgáltatások megtervezésének — persze 
— közös előfeltétele van: a gyűjtőkörök kialakítása. Ehhez viszont az ellátandó la
kosság és a könyvtári környezet beható ismerete szükséges. Ennek az elvnek a 
hangoztatásáig — m ár-m ár szakmai közhelyként — mi is gyakorta eljutunk, de meg
valósításához sokkal ritkábban. A moszkvai Vörös gárdista kerület központosított 
ellátó rendszerében meggyőződhettem arról, hogy az egész vállalkozásban a gyűjtő
kör megalapozása és meghatározása az egyik feltétlenül végrehajtandó kulcskívá
nalom. Igazán lenyűgöző volt az a sokféle metszetű lakosságelemzés és könyvtár
számbavétel, amely megelőzte a központi könyvtár és a fiókok gyűjtőkörének meg
fogalmazását. Hasonló gondosságot tapasztaltam e tekintetben Riga Október kerü
letében és — szakirodalmi áttételeken keresztül — számos más kísérleti rendszer
ben is. S hadd mondjam el, hogy sehol sem számolnak, legkevésbé a rohamosan 
növekvő moszkvai Vörös gárdista kerületben, az így megfogalmazott gyűjtőkörök^ 
„örökké való voltával”, hanem időközönként javításokat eszközölnek rajtuk. E kor
rekciók egyik eszköze a szinte minden rendszerben havonként közzétett központi (a 
rendszer egész állománygyarapodásán kívül a társult könyvtárak állománygyarapo
dását is tartalmazó) újszerzeményi jegyzék, amelynek kielégítő vagy ki nem elégítő 
voltát a kérések alapján gondosan regisztrálják. (Több helyen az újszerzeményi 
jegyzékeket részben vagy egészében kumulálni is kívánják.)

A rendszeren belül minden adminisztratív és feltáró m unkát a központi könyv
tárba összpontosítanak. A fiókkönyvtárakban csak az olvasók kiszolgálása folyik. 
(Ennek következtében a szokásosnál némileg magasabb olvasószolgálati normákat 
vezettek be a fiókkönyvtárakban, ui. itt egy-egy könyvtárosra 1000 olvasó helyett 
1200-at és évi 20 ezer kölcsönzés helyett 25 ezret számítanak.)

Röviden a tanulságokról

A központosítás a szovjet könyvtárügyben tudatosan irányított és alakított ú j 
munkamegosztás felé vezet, mivel a megszervezendő általános könyvtári ellátó rend
szerek átveszik a tanulóifjúság és a gyakorlati szakemberek minden alapvető szak- 
irodalmi igényének kielégítését, és a különleges igények kielégítése tekintetében is 
hatékony közvetítésre készülnek fel. Ezzel az állami közművelődési könyvtárügy 
valóban egyszerre lesz gerince és mindenhová elérő keze a társadalom fejlettségével 
mindinkább összhangban álló könyvtári ellátásnak.

Az elmondottak után a szovjet központosítás és a mi távlati fejlesztési kon
cepciónk között nem nehéz felismerni az alapvető azonosságokat, bár az általuk és 
az általunk választott út eltérő. A szovjet központosítás eleve az ellátó rendszerek 
szervezése; a mi távlati fejlesztésünkben viszont nincs annyira automatikusan benne 
az ellátó rendszerekké történő fejlődés. Sajnos, a megyei távlati tervekben gyakorta 
éppen a Szakmai irányelveknek azok a vonatkozásai sikkadtak el, amelyek az ellátó 
rendszerek kialakulását lettek volna hivatva elősegíteni. Éppen ezért jelenleg igen
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nagy szükség van arra, hogy a rendszerré szerveződés ellen ható szemlélettel meg- 
küzdjünk, és lebontsuk, mégha ez nem is megy máról-holnapra, azokat az akadá
lyokat, amelyek ú tjá t állják a rendszerré szerveződésnek.

Ebben kétségtelenül igen hatásos segítséget kaphatunk a szovjet könyvtárügyben 
folyó központosítástól. Hiba volna azonban, ha a központosítással kapcsolatos szovjet 
tapasztalatokat egyelőre csak elvi, s nem máris felhasználható segítségként kezelnénk.

Jelenleg két olyan követelmény fogalmazható meg a szovjet tapasztalatok alap
ján, amelynek megvalósíttatása útjában nincs és nem lehet semmiféle szervezeti, 
azaz objektív akadály. Az egyik követelmény az, hogy tanácsi könyvtáraink az ed
diginél fokozottabban és alaposabban ismerjék meg azt a társadalmat, amelynek 
szolgálatára hivatottak, a másik meg az, hogy az ily módon elmélyült társadalom- 
ismeret alapján lássanak hozzá az egymással egyeztetett és egymásra vonatkoztatott 
gyűjtőkörük meghatározásához.

Ezzel a tudatos és mély szakmai felelősségtudatot kívánó munkával a központo
sítás . szervezeti előnyei nélkül is meg lehet közelíteni, sőt: el lehet érni azt az álla
potot, amely nélkül nincs korszerű általános könyvtári ellátás, azaz a hierarchikusan 
tagolódó és egymásra építő gyűjteményeket és szolgáltatásokat.

Az ellátó rendszerek irányában elérendő szakmai frontáttörés annál is inkább 
sürgető, mivel a közművelődési párthatározat kitűzte könyvtári feladatokat csak ez 
esetben lehet sikeresen teljesíteni.

F u t a l a  T i b o r

Könyvtáralapító szocialista brigád

Sokszor és sokféleképpen fáradoznak 
a szocialista brigádok a közművelődés 
előmozdításán. Am ikor a M ÁVAU T Há- 
mán Kató brigádjának akciójáról külön 
hírt adunk, nem azért tesszük, mintha  
rendkívüli eseményről vagy különleges 
áldozatkészségről volna szó, hanem  
azért, mert ez a brigád feltűnő ésszerű
séggel, igen körültekintően fogott egy jó 
kezdeménybe, amelynek további hatásai 
a kapcsolatteremtés és ezáltal a látó
határ tágulásának új lehetőségeit ígérik.

A  brigád tagjai (17 kalauznő, akik tá
volsági buszokon járják az országot, va
lamennyi törzsgárdista, a legfiatalabb is 
13 évet töltött a MÁVAUT-nál) elhatá
rozták egy nagyon rászoruló Szabolcs- 
Szatmár megyei iskolai könyvtár gyámo- 
lítását. Ez ügyben lapunkhoz fordultak, 
kérve, hogy keressünk nekik ilyen köz
séget, s azt is, hogy m ondjuk meg, mi 
legyen az ajándékkönyvek listáján, mert 
barátságtalan gesztusnak éreznék, csu
pán pénzt küldeni.

A  kérés nyomán a megyei könyvtárral 
levelezésbe kezdtünk a község kiválasz
tása végett, majd miután megkaptuk a 
m irki általános iskola címét, az igazga
tónővel léptünk kapcsolatba: mire volna 
szükségük? Hálás levél adta tudtunkra , 
hogy bizony sok mindenre. Az iskolának 
nincsenek kézikönyvei, de még a köte
lező olvasmányok is jórészt hiányoznak.

Néhány héttel később a brigád kül
döttsége mintegy 100 kötet kézikönyvet, 
illetve a listán szereplő szépirodalmi

m űvet vitt magával Mirkre, ahol az ün
nepélyes fogadtatás alkalmat adott a 
személyes ismerkedésre és barátkozásra. 
A további felajánlás szerint a brigád 
védnökséget vállalt a könyvtár fölött, 
ezen kívül meghívta a mindenkori 7—8. 
osztály tanulóit a fővárosba. E látoga
tásokon a brigádtagok nemcsak a gyer
m ekek befogadásáról és ellátásáról gon
doskodnak, hanem élményt nyújtó m űve
lődési lehetőségeket is teremtenek szá
mukra. Viszonzásul a község vezetői 
Kraszna-parti kempingükbe hívták meg 
a brigádot; a könyvtáralapítás így to
vábbi közösségi és egyéni kapcsolatok 
forrásává vált, s — rem éljük  — m indkét 
fél hasznára és örömére szolgál. (B. É.)
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Egy szakfelügyelő feljegyzéseiből
1974 januárjában könyvtári szakfelügyelői megbízást kaptam : feladatom a m un

kásosztály és a parasztság könyvtári ellátásának vizsgálata Heves megye két já rá 
sában. Eddig 17 községi könyvtárat látogattam meg és egy járási szakfelügyeleti 
vizsgálatot vezettem.

A szakfelügyeleti tevékenységet mellékfoglalkozásként végzem. Munkámban ne
hézséget okoz, hogy nem rendelkezem járművel. Mivel néhány község nehezen meg
közelíthető, volt m ár olyan látogatásom is, amelynek során több időt töltöttem vo
naton, autóbuszon és a csatlakozásra várva, mint a meglátogatott könyvtárban. Láto
gatásaimra mindig felkészülök: igyekszem megismerkedni a település és a könyvtár 
helyzetével, statisztikai adataival. Vizsgálataimon pedig a megyei tanács vb „A ta
nácsi könyvtárhálózat helyzetével, fejlesztési irányával” foglalkozó határozatának 
— amely az MM szakmai irányelveire épül — megvalósulását figyelem*.

Első látogatásom C. községbe vezetett. Gazdag, városiasodó település. A busz
megállónál modern emeletes házak. A község központjában néhány éves, szinte 
luxussal berendezett tanácsháza. A tér másik oldalán kb. 10 éve épült, de most 
rendkívül elhanyagoltnak tűnő művelődési ház. Ebben, a kihasználatlan monumen
tális nagyterem és néhány szakköri szoba környezetében működik a községi könyvtár.

A szűkös körülmények között — a szükséges 250 m2 helyett 70 m2 alapterületen 
— működő könyvtárban kellemes atmoszféra, tisztaság, példás raktári rend fogadja 
a látogatót. A rendelkezésemre álló idő kevés volt, ezért csak az állománygyarapítást 
vizsgáltam. Kiderült, hogy 1973-ban a költségvetésben csak 7000 Ft volt előirányozva 
könyvbeszerzésre. Szerencsére a beszerzési keret évközben jelentősen emelkedett, 
és így elérték, hogy egy lakosra csaknem 5 Ft jusson. Állománygyarapításuk hibája, 
hogy 39 alapvető kézikönyvet nem vásároltak meg, ezzel szemben 97 kötet beszerzése 
tartalm i szempontból kifogásolható. A beszerzett könyvek  23%-a fűzött. Ez külön 
gondot okoz, mivel a megyében szűk a könyvkötészeti keresztmetszet. A kézikönyv
tá r állománya viszonylag megfelelő. Kifogásolható azonban a sok töredékes sorozat. 
Dezideráta katalógus nincs, pedig ez — szerintem — a főfoglalkozású könyvtárossal 
működő könyvtárakban alapkövetelmény.

Késő délután ellátogattam a tanácsházára. A tanács vezetőit tájékoztattam  ta 
pasztalataimról. Átnéztem a vb-ülések jegyzőkönyveit. Megállapítottam, hogy a 
könyvtár fejlesztésével érdemben nem foglalkoztak. A  tanácselnök szerint más fontos 
fejlesztési feladataik is vannak és ezért erre nincs — és belátható időn belül nem is 
lesz — pénzük. Rövid időn belül nem várható fejlődés. A beszélgetés során kifej
tettem  arra vonatkozó véleményemet, hogy óvodára, iskolabővítésre stb. sincs pén
zük, de ezeket mint fejlesztési igényeket állandóan napirenden tartják  és jelzik. 
Ilyen igényként kellene számon tartaniok a könyvtár égetően sürgős korszerű el
helyezését is, mert csak így várható, hogy a szándék valósággá váljék.

A látogatás befejezése után úgy éreztem: az eltöltött idő nem volt hiábavaló, 
m ert nemcsak tanácsot adtam, hanem hasznos tapasztalatokra is szert tettem *

A majdnem 4000 lakosú O. községben épült az ország egyik kiemelkedő beruhá
zása. A rendelkezésemre álló statisztikai adatok ugyan kedvezőtlen képet m utattak 
a könyvtárról, de én ennek ellenére — naivan — azt képzeltem, hogy könyvtára 
szép, világos, reprezentatív.

Érkezésemet előre jeleztem, de a művelődési házban csak a takarítónőt találtam. 
Útbaigazítása nyomán az iskolában .kerestem meg a tiszteletdíjas könyvtárost, aki 
elkísért a könyvtárba. Itt vigasztalan kép fogadott. A statisztikában jelentett 50 m2 
alapterületű könyvtárból a valóságban csak 25 m2 áll az olvasók rendelkezésére. 
A másik helyiséget időnként színházi öltözőnek használják. Az ötvenes évekre jel
lemző szedett-vedett polcokon a könyvtári rendnek a nyomait sem lehetett felfe
dezni. A könyvek összeforgatva, egy részük könyvkártya nélkül hevert. Az egész 
olyan látványt nyújtott, m intha hónapok óta senki nem tette volna be a lábát a 
könyvtárba. Igaz, hogy a könyvtáros tiszteletdíja rendkívül alacsony — havi 300 Ft 
—, de ez sem indokolja a káoszt. A nyitvatartási idő csak heti 4 óra, ami m ár régen 
nem felel meg a társadalmi követelményeknek.

* A cikk m egírása után értesültem , hogy C. község benevezett a ,,30 év — 30 könyvtár” 
pályázatra.

706



Nagy nehezen begyújtottunk a rozzant olajkályhába és pislákoló olajláng mel
lett dideregve (február volt) kezdtem vizsgálni a könyvtár működését. A tartalm i 
munka gyengeségének feltárása még kedvezőtlenebbé tette az összbenyomást. A bi
zonylati fegyelem nyomait sem lehetett felfedezni. Statisztikai jelentést csak 1970- 
ről találtam. A csoportos leltárból kiderítettem, hogy 1971-ben még 117 kötet, 1972- 
ben azonban m ár csak 31 kötet volt az évi gyarapodás. Az 1973-ban vásárolt köny
veket pedig még be sem leltározták. A könyvtárban emberemlékezet óta nem volt 
állományellenőrzés. Az olvasószolgálati bizonylatokat, a személyi lapokat össze
vissza keverték. Azt sem lehetett megállapítani, hogy melyik olvasó melyik évben 
volt utoljára a könyvtárban.

Ezek után felkerestem a községi tanácsot. Itt a könyvtárban látottak ellentéte 
fogadott. Az épületet éppen tatarozták. A tanácselnök reprezentatív irodáját jó né
hány minisztérium osztályvezetője is megirigyelhetné. Érdemben semmit sem sikerült 
intéznem, m ert a kifáradt tanácselnök a könyvtár gondjait „ismerte”, és panasznapot 
tarto tt a túlterheltségéről. Az elkeserítő képen csak az enyhít, hogy jelentésem nyo
mán a járási hivatal intézkedésére a könyvtárost leváltották. E könyvtár jövőjét 
illetően nem vagyok optimista. Az új könyvtárost m ár beállították, de a járási könyv
tá r m unkatársa még a könyvtár átadásánál sem volt jelen. Kétségeim vannak afelől, 
hogy az új könyvtáros megkapja-e a jövőben a szükséges módszertani segítséget.

Már némi szakfelügyelői gyakorlattal, tapasztalattal rendelkeztem, amikor G. 
községbe látogattam. Az előzetes információk szerint itt m ár nem kellett volna a 
működési feltételekkel foglalkoznom. Előre örültem, hogy a könyvtárhasználatot, a 
felnőttek olvasási szokásait vizsgálhatom. Mondhatom, alaposan csalódtam.

A könyvtár egy régi kastély felújított szárnyában működik, rendkívül esztétikus 
körülmények között. Költségvetése az 1972. évi 25 700 Ft-ról 1974-ben 54 100 F t-ra 
emelkedett. Az olvasók számát túl magasnak tartottam . A nagyközségben a lakos
ságnak több m int 24%-át tartják  nyilván az olvasók között. A tartalm i m unkát 
azonban mégsem tudtam vizsgálni, m ert kiderült, hogy a megszépített statisztikai 
adatok nem fedik a valóságot. Itt divattá vált, hogy népes családok minden tagját 
külön-külön beírják az olvasók táborába. A személyi lapok áttekinthetetlenek, m ert 
nem vezetik rájuk a beiratkozás időpontját. Bizonyítható tény, hogy a nyilvántartott 
800 olvasóból 18 1972-ben, 92 pedig 1973-ban volt utoljára könyvtárban.

A könyvtárak elhelyezését, megfelelő alapterületének kialakítását gazdasági té 
nyezők befolyásolják, a könyvtár esztétikai képe azonban igen sokban függ a könyv
táros személyiségétől is. L. községben ragyogó a tisztaság, a rend, üdítően hatnak a 
virágok. T. községben elhanyagolt udvarban és épületben elhanyagolt könyvtár ta
lálható. A helyiségeket évek óta nem festették. A modern berendezés is vigasztalan 
képet nyújt a csupasz padlójú könyvtárban. H. községben rendkívül szűkös körül
mények között ízléses könyvtárat alakítottak ki. K. község könyvtára az ötvenes 
évekre emlékeztet. Sivár rendetlenség, ki vénült könyvespolcokon rendezetlen könyv
halmaz árulkodik a könyvtárosról és a fenntartóról.

X járásban rendkívül elhanyagolták a kézikönyvek beszerzését. Minden község
ben megvizsgáltam 139 alapvető fontosságú kézikönyv meglétét. Kiderült, hogy a 
hiányzó kézikönyvek értéke 230 000 Ft. Pótlásuk az alacsony könyvbeszerzési keretek 
m iatt nagy gondot okoz. Z. községben az egy lakosra jutó könyvbeszerzési hitelkeret 
50 fillér, így nem csodálható, hogy az állomány 1973-ban csak 8 kötet könyvvel gya
rapodott! Sajnos, olyan eset is előfordul, mint B. községben, ahol az egyébként is 
alacsony hitelkeretnek csak 50%-át használták fel.

Y járásban elfogadhatóan alakul a könyvbeszerzésre fordítható hitelkeret. A meg
rendelőjegyzékeket a járási könyvtár rendszeresen ellenőrzi. Kár azonban, hogy a 
rendelés hibáit csak utólag észrevételezi. így fordulhatott elő, hogy E. községben 
megvásárolták a Német—magyar jogi és államigazgatási szótárt. A beszerzés me- 
chanikusságát, a könyvtáros könyvismereti tájékozatlanságát bizonyítja, hogy a sza
badpolcon olvasatlanul porosodik pl. Babits: Erato c. műve (két példányban), és 
még senki sem tépte ki belőle Zichy Mihály illusztrációit! N. községben tömegével 
található a szabadpolcon fölöspéldány. Az 1973. évi 24. sz. megrendelő jegyzéken négy 
példányban vásárolták meg Berkesi: Siratófal c. könyvét, ezzel szemben egy pél
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dányt sem vásároltak Katsányi Sándor és Könyves-Tóth Lilla Felfedezem a könyv
tá ra t c. művéből.

K. községben 30 fajta elavult, illetve a község termelési jellegébe nem illő szak
könyv található 6—10 példányban. Ezeket nem selejtezik, „mert rontaná a statisz
tikát, kevesebb könyv jutna egy lakosra”.

K. községben évente csak 2 jegyzék  könyveiből vásárolnak.
*

Á könyvek állománybavétele, feldolgozása és a bizonylati fegyelem a könyvtárak 
többségében megfelel az előírásnak. Néhány helyen azonban súlyos hiányosságok 
tapasztalhatók.

Mint említettem, O. községben nem vették leltárba az egy év alatt beszerzett 
könyveket.

C. községben a számlák egy részét nem lehetett megtalálni, m ert m indkét pél
dányt — leltári záradék nélkül — átadták a tanácsnak.

F. községben a címleltár-könyvbe vezetik be a törölt könyvek darabszámát.
J. községben a címleltárban a leltári számok nem követik egymást.

Z. járásban a könyvtárak és a fenntartók kapcsolatát vizsgáltam. A járási hiva
tal irattárában napokon keresztül a községi tanácsok testületi üléseinek beszámolóit 
böngésztem. Harminc vb-ülés jegyzőkönyveinek és határozatainak tapasztalatai m ár 
általánosíthatók. K itűnt belőlük, hogy a könyvtárosok beszámolói rendkívül formá
lisak, és évről évre csak az adataik változnak. A határozatok hemzsegnek az olyan 
általánosságoktól, hogy „a könyvtáros alakítson ki jobb kapcsolatot a termelő- 
szövetkezettel a fokozott anyagi támogatás érdekében”, „növelje az olvasók számát” 
stb. A  járási könyvtár képviselői csak nagyon ritkán vesznek részt a testületek 
ülésein. Nem használják fel ezt a fórumot a kölcsönös tájékozódásra. Részben ennek 
tulajdonítható, hogy ritkán születnek hasznos határozatok.

A művelődésügyön belül a könyvtárügy még nem foglalja el a fontosságának 
megfelelő helyet. Jó néhány vezető az intézményeket a költségvetés nagysága és 
az alkalmazottak száma szerint értékeli és nem a társadalmi munkamegosztásban 
elfoglalt szerepüknek megfelelően. A  közművelődési felügyelők a könyvtárpolitikai 
elveket alig ismerik, a könyvtárüggyel nem sokat foglalkoznak. Testületi üléseken 
ritkán vesznek részt, ha könyvtári kérdések szerepelnek napirendjén. Vidéki láto
gatásaik útitervében a könyvtár nem szerepel. Á ltalában: hiányzik az egységes ága
zatpolitikai szemléletük.

A  szakfelügyeleti látogatások alapján megállapíthattam, hogy a hálózati köz
pontok munkájában a módszertani munka háttérbe szorult. Ez csak részben indo
kolható a járási könyvtárak megnövekedett helyi tevékenységével és a kedvezőtlen 
létszámviszonyokkal. Inkább magyarázza az, hogy sokan tévesen értelmezik a köz
ségi önkormányzatok megnövekedett szerepvét, pedig ez inkább feltételezi, mintsem 
kizárja a járási könyvtárak céltudatos könyvtárpolitikai tevékenységét.

Tudomásul kell — sajnos — venni, hogy a községi könyvtárak helyzetének ja 
vítása a kellő helyi és központi erőforrások nélkül nem valósítható meg. A kevés 
pénz sem indokolja azonban, hogy a könyvtárakban csak könyvhalmaz gyűljék össze, 
és ne törekedjenek a gyűjtemény alapjainak lerakására.

A könyvtári statisztika csak akkor tölti be feladatát, ha valódi adatokat ta r
talmaz. Semmi sem indokolja a valóság megszépítését. A könyvön keresztül meg
szerezhető műveltség növeli az egyén társadalmi hasznát is, ezért az olvasók szá
m ának növekedése fontos társadalompolitikai érdek. Fel kell ismertetni a fenntar
tókkal, hogy az olvasóvá nevelés társadalmi ügy, nemcsak á könyvtáros feladata.

A fentiekből következik, hogy a szakfelügyeleti munka több is, és kevesebb is, 
m int a módszertani munka. Egy járási könyvtár módszertani munkatársainak m un
kája rendszeresebb kell, hogy legyen. Mert a járási könyvtárosok könnyebben meg
közelíthetik a községeket, a beérkező megrendelő jegyzékek hibáit azonnal kijavít
hatják, a statisztikai adatok elemzése alapján a torzulásokat észrevételezhetik, hely
színi látogatásaik alkalmával pedig elterjeszthetik a járásban kialakult hasznos 
könyvtári módszereket. A szakfelügyelet nem egy könyvtárhoz, hanem a megyed 
tanács művelődésügyi osztályához kötődik. A szakfelügyeleti jelentések alapos in
formációkkal segíthetik az irányítást, az államigazgatási intézkedések pedig hozzá
járulhatnak az egész megye könyvtárügyének fejlődéséhez.

B é k é s  G y ö r g y
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A könyvtáros egyesület pécsi vándorgyűlése
A Magyar Könyvtárosok Egyesülete hatodik vándorgyűlését 1974. október 17. 

és 19. közt ötszáznál több résztvevővel Pécsett rendezte meg. A megjelentek magas 
száma (az egyesület 1700 tagjának pontosan 30%-a!) az egyesületnek, a könyvtárosi 
öntudatnak és a szakmai érdeklődésnek a megerősödését mutatja.

A vándorgyűlést Bernics Ferenc, a Baranya megyei Tanács művelődésügyi osz
tályvezetője nyitotta meg, s rövid áttekintést adott a pécsi könyvtárügy múltjáról, 
valam int az utolsó negyedszázadban történt nagyarányú fejlődéséről.

Az első nap tém ája a jövő könyvtárügye volt. Mátrai László akadémikus, az 
egyesület díszelnöke A  könyvtár és a társadalom kapcsolatai a jövőben címmel ta r
tott előadást. Elmondta, hogy a társadalm at foglalkoztató kérdések közt vezető he
lyet foglal el a futurológia. A polgári gondolkozásban előre tört a futurológiái pesz- 
szimizmus, az egzisztencializmus egy változata, amely védekezés helyett leteszi a 
fegyvert a jövő veszedelmei előtt. A tájékoztató könyvtáros, aki az információkról 
ad információt, vállalhatja a futurológia kritikáját, és kell is, hogy ezt tegye.

Szólt arról is, hogy a különféle megoldandó gyakorlati problémák közt szerepel
nek azok a súlyos nehézségek, amelyek az információáradat erősödése következté
ben keletkezhetnek. A természettudományok esetében általában lemondhatunk a 
2—3 évesnél régibb információkról, a társadalomtudományok terén ez kárt okozna. 
A kéziratokkal kapcsolatban vigyázni kell a szerzői jogvédelemre, nehogy a könyv
táros bűnrészes legyen a plágiumok elkövetésében. Meghatározandó a funkció szem
pontjából az egyes könyvtárfajták optimális állománya. Ma m ár reális alapon lehet 
tervezni, mivel nem élünk a mennyiségi elv bűvöletében.

A jövő könyvtárosa szolgálja a kutatást, a termelést és az olvasóvá nevelést! 
Legyen az eszmék hirdetője, téveszmék cáfolója, a kutatók egyenrangú m unkatársa 
és az olvasónak olyan barátja, aki a könyvet nemcsak a kezéig közvetíti, hanem 
a tudatáig is!

Horváth Tibor, a Könyvtártudományi és Módszertani Központ osztályvezetője a 
könyvtárügy szervezetének várható alakulásáról beszélt. A fejlődés iránya: 1. a 
szakkönyvtárak számának növelése, hogy minden tudományszaknak legyen alap- 
könyvtára, s így természettudományi téren eltűnjenek a fehér foltok. 2. Azoknak 
az intézményeknek a fejlesztése, amelyek tartalm ilag eltérő, de azonos formájú do
kum entumokat (például szabványokat) gyűjtenek. Ezek anyagát az ágazati könyv
tárak  fogják feldolgozni. 3. Valódi, jól működő regionális szervezet létrehozása. A je
lenlegi hálózati rendszer adminisztrációs szempontból valószínűleg még soká fenn 
fog állni, bár jelentőségéből sokat veszít, az azonos gyűjtőkörű intézményeket össze
fogó hálózatok (műszaki, mezőgazdasági stb.) fontossága azonban változatlanul meg
marad.

Egy-egy funkció (központi tárolás, fordítószolgálat, bibliográfia-szerkesztés stb.) 
hatékony ellátására, valam int bizonyos technikai szolgáltatásokra (mikrofilmezés,

700



állományvédelmi restaurálás, reprográfia stb.) új intézmények fognak alakulni. Az 
utóbb említettek a különféle könyvtárak részére bérmunkában vállalják a szolgál
tatásokat. Teljesen új típusú intézmények lesznek a könyvtárak mellett vagy ezek 
keretében működő adatbankok, amelyek az adatokon kívül az egyszer m ár meg
adott információkat is gyűjteni fogják.

Futala Tibor, a Kulturális Minisztérium m unkatársa a könyvtárosi pálya jövő
jéről tartott előadásában leszögezte, hogy a könyvtárosok száma nagyon megnőtt, 
de társadalmi megbecsülésük még mindig elégtelen. Ennek oka egyebek közt tá r
sadalmunk kulturális elmaradottsága, az egységes könyvtárosi szemlélet hiánya és 
a gyors fejlődés. Sokan más területről, nem eléggé iskolázottan kerültek ide, és 
sok könyvtár nem más, mint rendezetlen könyvhalmaz. A falusi könyvtárost egy 
időben hősi figurának tekintették, a kultúra egyedüli terjesztőjének. Tárgyilagosan 
nézve tömegméretekben elképzelhetetlen ez a kép. Általában nem lehet uniformizálni 
a könyvtárosságot, ez nem is kívánatos, a megbecsülésnek a műveltségi szinthez, a 
felkészültséghez stb. kell idomulnia.

A jövő a dokumentumok nagymérvű sokasodása m iatt egyre több kívánalm at 
támaszt a könyvtárossal szemben, ismernie kell az ellátandó szakterületet, minél több 
idegen nyelvet és a könyvtári gyakorlati ismereteket. A képzésnek két szakon kell 
történnie, és fontos, hogy kívülállók is megszerezhessék a könyvtári szaktudást. 
A különböző helyeken dolgozó m unkatársakat egy közös cél tartsa össze: a törekvés 
a  társadalom egyedeinek minél jobb kiszolgálására.

Walleshausen Gyula, a Statisztikai Könyvtár helyettes igazgatója A jövőkutatás 
és a könyvtárak jövője című előadásában utalt arra, hogy az előrejelzés, a jövő
kutatás és a futurológia rokon fogalmak, velük mintegy százötven féle módon pró
bálják meghatározni a jövőt. Ez a könyvtárak esetében nem könnyű, m ert sok külső 
tényezővel kell számolni. Ilyenek az újtípusú információkra való igény, a technika 
fejlődése, a szabad idő mértéke stb. A helyes módszer az extrapoláció, a jelenlegi 
fejlődés görbéjének meghosszabbítása a jövő felé. Mindenesetre számolni kell egy 
sereg technikai újdonságnak, az elektronikus számítógépeknek, a távközlésnek, a 
mikromásolatoknak nagyarányú térhódításával.

Az előrejelzések egy része a könyvek szaporodását jósolja: egy amerikai tudós 
szerint 2000-ben egy tudományos könyvtárban legalább tízmillió egységnek kell 
lennie. Mások viszont arra számítanak, hogy a könyvnek csak a tartalm a fog meg
maradni, a form áját elvetik. Ezután Walleshausen Gyula egy futurológiái kronológiát 
ismertetett, amely 1975-től 2000-ig évekre bontva közli a változásokat. Eszerint pél
dául 1984-ben létrejön az egyetemi disszertációk világbankja, 1995-ben az informá
ciók nagy részét m ár csak egy példányban készítik el, 2000-re eltűnik a könyvtárakból 
a papír.

Vajda Erik az információs rendszerek jövőjéről és a könyvtári gépesítésről szóló 
tanulmányában, amelyet Horváth Tibor olvasott fel, bevezetésképp azt fejtegette, 
hogy nem érdemes sok pénzt és energiát fordítani olyan feladatok megvalósítására, 
amelyeket előreláthatólag csak néhány évig használhatunk. Ezért fontos előre is
merni a fejlődés útját. Ezután a különféle információs rendszereket elemezte hatás
kör, funkció és szolgáltatási alap tekintetében. Kifejtette, hogy a jövőre nézve az 
információk gyűjtésében célul kell kitűzni a párhuzamosság megszüntetését, ellen
kező esetben ugyanis sok a felesleges munka és nem marad elegendő erő a szük
séges adatok feldolgozására. A megoldás csakis a különféle rendszerek összekapcso
lása lehet, ez azonban csak akkor történhet meg, ha előzőleg szabványosítottuk őket. 
A vizuális távközlés azt is lehetővé teszi, hogy e rendszerek ne egy helyen legyenek. 
Amit az egyik rendszer feldolgozott, azt a másik újrafeldolgozás nélkül veszi át. 
Ennek egyik következménye a kurrens tájékoztatás egyeduralmának megszüntetése 
lesz, helyét a retrospektív tájékoztatás foglalja el.

Az információkeresést teljesen gépesítik, a számítógép lesz a tájékoztatási köz
pont. A  gépesítés azonban a fizikai m unkára is kiterjed, az állománymozgatást a 
számítógéppel irányított távközlő berendezés indítja meg.

A második napon a pécsi egyetem aulájában tarto tt ülés a jövő helyett a m últtal 
foglalkozott: a pécsi egyetemi könyvtár alapításának kétszázadik évfordulóját ünne
pelte. A megnyitót Papp László, Pécs tanácselnöke tartotta, utána Földvári József 
professzor, a jog- és állomtudományi kar dékánja Klimo György püspök könyvtár- 
alapítására és a könyvtárnak 1923-ban az egyetem részére való átadására emlékezett 
vissza.

A jubiláló könyvtárat Futala Tibor a Kulturális Minisztérium, Székely Sándor 
elnök a könyvtárosegyesület és Ruzsás Lajosné, a Pécsi Orvostudományi Egyetem 
könyvtárának vezetője a társintézmények nevében köszöntötte.

A kétszáz esztendős könyvtár történetéről és jelenlegi helyzetéről Fényes Miklós 
igazgató tarto tt felolvasást. (Előadása a lapunk ez évi 9. számában közölt tanulm ány 
változata volt.)
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Benedek Ferenc professzor azt fejtegette, hogy amikor az eredetileg négy karból 
álló egyetem egy fakultásává vált, közte és általános gyűjtőkörű könyvtára közt el
lentmondásos helyzet alakult ki. A bázisszűkülés bizonyos mértékben hatást gya
korolt a könyvtárra, elmélyültebbé tette a jog- és államtudományi anyag gyűjtését 
(az ilyen állományrész jelenleg a központi könyvtárban 53 000, a kari könyvtárban 
20 000 kötet). A könyvtár azonban nem mondott le az általános gyűjtőkörről, s e 
tekintetben mindig élvezte és élvezi ma is a kar teljes támogatását.

Ezután a könyvtár dolgozói részére adományozott miniszteri kitüntetések átadása 
következett, majd az egyetem irodalmi színpada érdekes szemelvényeket adott elő 
a könyvtáralapítóra és a könyvtárra vonatkozó irodalomból és a vendégkönyv be
jegyzéseiből.

A második napon került sor a műszaki, a zenei, az ifjúsági és a gyermekkönyv- 
tári szekciók ülésére, a városnézésre, valam int az egyetemi könyvtár eredeti Klimo 
gyűjteményét őrző, újonnan restaurált műemlék-termeknek s a bennük felállított 
könyvtártörténeti és ex libris kiállításnak a megtekintésére is.

A harm adik nap program ját a Siklósra és Harkányfürdőre te tt autóbuszkirán
dulás töltötte ki.

A vándorgyűlés rendezési és szervezési feladatait a pécsi és a Baranya megyei 
könyvtárosok vállalták Bárdi Ilonának, a pécsi egyetemi könyvtár helyettes igaz
gatójának vezetésével. A háromnapos program zavartalan, zökkenőmentes lebonyo
lítása az ő érdemük.

V é r t e s y  M i k l ó s

Szalatnai Rezső kitüntetése
A Népköztársaság Elnöki Tanácsa Szalatnai Rezső írót, műfordítót és irodalom- 

történészt 70. születésnapja alkalmából a Munka Érdemrend arany fokozata k itün
tetésben részesítette.

A neves alkotó, aki a budapesti Egyetemi Könyvtár osztályvezetőjeként ment 
nyugdíjba, cikkírója volt lapunknak, s gyakori vendége író-olvasó találkozóknak. 
Illő tehát, hogy kitüntetése alkalmából a könyvtárosok társadalm ának jókívánsá
gait is tolmácsoljuk részére — a szerkesztőség szerencsekívánatával együtt.
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ötvenéves a Népköztársaság úti könyvtár
Ismét jubilál egy régi FSZEK könyv

tár. Ismeretes, hogy Szabó Ervin erő
feszítései nyomán 1913-tól 1918-ig öt
fiókkönyvtár nyílt meg a fővárosban. A 
Tanácsköztársaság nemes tervei har
mincöt új kerületi könyvtár létesítésére, 
sajnos, nem valósulhattak meg, bár 1919 
nehéz tavaszán életre hívtak két, ma is 
létező intézményt. A Horthy-korszak 
első éveiben mindössze három új könyv
tár nyitotta meg kapuit. 1923-ban az 
óbudai 8-as, mely tavaly ünnepelte fenn
állásának fél évszázados jubileumát, rá 
egy évre pedig két további, egyikük a 
most jubiláló Népköztársaság úti, 10-es 
könyvtár. Az évfordulóra, immár hagyo
mányosan, elkészült a könyvtár történe
tének krónikája: Sugár Ágnes mostani 
könyvtárvezető sokszorosításban kiadott 
m unkája a szűkebb és tágabb környe
zet, a VI. kerület, sőt egész Budapest 
utolsó ötven évének minden hányattatá
sát felvillantja, s utal az elmúlt másfél 
évtizedben végbement felemelkedésére 
is. Idézzük fel belőle a könyvtár törté
netének legfontosabb eseményeit, elgon
dolkozván rajtuk, milyen tanulságokat 
kínálnak.

A Hunyadi téren lelt szűk és szegé
nyes otthonra 1924. március 18-án a Fő
városi Nyilvános Könyvtár új, 10-es 
számú fiókkönyvtára. A kor viszonyaira 
jellemző, hogy berendezésének nagy ré
szét az előző bérlőtől, egy népkonyhától 
vette át. Mégis ham ar népszerűvé vált 
a környező lakosság körében. Az olvasó
tábor többsége diákokból verbuválódott, 
akik örültek, hogy a könyvtár megnyitá
sával számukra is elérhetővé vált az 
olvasás, hiszen a kerület drága magán- 
kölcsönkönyvtárait nem nekik, meg a 
kispénzű dolgozóknak tartották fenn a 
tulajdonosok. Három évi működés után 
m ár 1600 fölé emelkedett az olvasók 
száma, s 44 ezer kötetesre a kölcsönzési 
forgalom az ekkor 10 ezer kötetes könyv- 
állományból. Az állománygyarapítás 
azonban egyenetlen volt: 1926-ban, a 
pengő bevezetésének második évében 
csaknem 5 ezer könyvet vásároltak, né
hány évvel később, a gazdasági világ
válság idején viszont 400 kötet alá zsu
gorodott az évi könyvgyarapodás. Mégis 
évről évre nőtt az olvasótábor, s ez 
egyre megoldhatatlanabb feladatok elé 
állította a kis létszámú könyvtárosgár-

A 91 éves Czeiner Teréznek jutalm at nyújt át az FSZEK igazgatója
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A könyvtár idős és fiatal olvasói az ünnepségen

dát és Leitgib János könyvtárvezetőt, aki 
egész rövid időt leszámítva, csaknem a 
megnyitás napjától, több mint húsz éven 
át állt a könyvtár élén. Feltétlenül em
lítést érdemel ebből az időszakból — a 
30-as évek elejéről van szó —, hogy mi
közben a helyiség zsúfoltsága s a könyv- 
állomány hiányosságai m iatt ekkortájt 
csökkenni kezdett az olvasók száma, ez
zel ellentétes tendencia mutatkozott a 
munkás- és tanoncolvasók számának 
alakulásában. Egyre többen kezdtek 
könyvtárba járni, olvasni, bizonyságául 
a munkásság kibontakozó művelődési 
vágyának.

Fontos esemény történt az 1934-es év
ben. A főváros vezetői végre belátták, 
hogy a Hunyadi téren nem m aradhat to
vább a könyvtár — jó ideje panaszos 
levelekkel ostromolták a mostoha köl
csönzési viszonyokkal elégedetlen olva
sók a Fővárosi Könyvtár igazgatóját —, 
s kibérelték a könyvtár részére a VI. 
kér. Andrássy ú t 52. számú ház első 
emeleti hatszobás lakását évi 3800 pengő 
bérleti díj fejében. így került mai ott
honába a 10-es könyvtár. .. napos, 
centrális fekvésű, könnyen megközelít
hető, az olvasók igényeinek teljesen 
megfelelő. Raktárhelyiségei terjeszkedés
re bőven elegendőek . . .  kölcsönzőből,

két raktárból, egy fiókvezetői szobából 
és egy olvasóteremből áll” — m utatta be 
az új otthont a Fővárosi Könyvtár év
könyvében Enyvvári Jenő igazgató. Hogy 
mennyire volt „megfelelő” az olvasók 
igényeinek, arról egy korabeli olvasó 
visszaemlékezéséből lehet következtetni: 
„Hosszú sorok várakoztak a pultnál, egy- 
egy kölcsönzés alkalmával órákat kellett 
várakozni.” — Valóban a könyvtárosok 
száma hovatovább annyira kevésnek bi
zonyult az olvasók ellátására, hogy el
következett az idő, amikor az igazgató
ság, nem találván más megoldást, „le
húzta a redőnyt” az újonnan jelentkező 
olvasni vágy ók- előtt, a könyvtár nem fo
gadhatott új tagokat. A sérelmes döntés 
természetesen kiváltotta az érdekeltek 
heves tiltakozását. Ám hamarosan más. 
minden eddiginél súlyosabb gondokkal 
kellett szembenézniük a könyvtárosok
nak.

A negyvenes évek elején hazánkat, 
Budapestet is elérte a háború pusztító 
vihara. Előbb a légitámadások rombo
lásai elől kellett menteni a könyveket, 
majd elérkezett 1944 apokaliptikus 
te le . . .

„A harcok alatt is megszakítás nélkül 
kölcsönöztek, január, február hónapban 
együttesen 275 olvasót, 863 kötet kölcsön
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zését je len te tték . . .  1944. december 30- 
tól január 18-ig volt csak könyvtári szü
net. A 10-es könyvtár talán egyetlen 
olyan hazai kulturális intézményünk, 
amely a földindulás és égzengés köze
pette is rendületlenül teljesítette kultúr- 
misszióját.”

A fegyverek végre elhallgattak, ám egy 
rombadőlt város, elpusztított ország nyo
morúságos viszonyai között kellett a 
túlélőknek újrakezdeni az életet. A 
könyvtár belövést kapott, megsemmisült 
a berendezés egy része, nem volt tü 
zelő, a könyvtárosok éheztek, mint min
denki azokban a hónapokban. De a 
megmaradt bútorokkal bevonultak az 
épen m aradt udvari szobába, és meg
kezdték a kölcsönzést. Egy új korszak 
kezdődött. . .

Az új szellemű könyvtárpolitika jegyé
ben — 1949 után — megkezdték az ál
lomány tudatos alakítását s ezzel együtt 
az új olvasórétegek felkutatását. Kapcso
latokat építettek ki a kerület politikai, 
kulturális tényezőivel. A könyvtár né
hány évre otthont nyújtott az ún. Szov
jet osztálynak, melynek gyűjteménye 
utóbb magvát alkotta az Állami Gorkij 
Könyvtár állományának. A mind erő
teljesebb és sokrétűbbé váló propaganda 
eredményeképpen sok új olvasóval gya
rapodott az olvasótábor. Kibővült a szol
gáltatások köre is, gyermekrészleget

írógépasztal és szék az 1924-ben m egnyílt H u
nyadi téri könyvtárból (Braun Tam ás fe lv é 

telei)

szerveztek. Ám idővel jelentkeztek az 
ötvenes évek hibás kultúrpolitikájának 
következményei is. A könyvállomány 
összetétele egyoldalúvá vált. Nem volt ele
gendő példány még a kötelező irodalom
ból sem. Az előjegyzések száma állan
dóan 300—500 között mozgott, tehát az 
olvasók gyakorlatilag nem ju thattak 
hozzá a kívánt olvasmányokhoz. Könyv- 
és könyvtároshiány, s a nehézkes zárt- 
polcos kölcsönzés is gátolta a fejlődést. 
Nem javított a helyzeten a kerületi 
könyvtárak tanácsi kezelésbe adása sem, 
a tanácsok nem váltak igazi fenntar
tókká. Az 1956-os ellenforradalmi ese
mények viszont csak néhány napra tud
ták megszakítani a könyvtár folyamatos 
működését.

Az utolsó tizenöt év könyvtártörténe
tét a szerény fejlődés jellemzi. Sajnos, 
a mai napig sem valósult meg az az 
1960-ban készült fejlesztési terv, amely 
javasolta „ . . .  egy új, a jelenleginél leg
alább ötször nagyobb alapterületű 
könyvtár létesítését”. Ehelyett kisebb, 
bár nem elhanyagolható eredményekről 
számol be a kiadvány. Mint mindenhol, 
itt is áttértek a szabadpolcos rendszerre, 
többször igyekeztek korszerűsíteni a 
könyvtárt, a legutolsó felújítás 1973-ban 
történt. Már kellő számban m egtalálha
tók a polcokon a törzsállományba ta r
tozó művek, a kötelező olvasmányok stb. 
Az egymást felváltó könyvtáros-közössé
gek tagjai, a közművelődési könyvtári 
tevékenység színvonalának országos 
emelkedésével párhuzamosan mind szak
szerűbben látják el feladataikat.

Végül a fél évszázados megtett ú t ér
zékeltetésére álljon itt néhány adat. 
1924-ben, a megnyitás évében 833 olvasó 
iratkozott be a könyvtárba, s 25 241 kö
tetet tett ki az éves kölcsönzési forga
lom a 3464 kötetes könyvállományból, 
mely egyébként az első évben 630 kötet 
új könyvvel gyarapodott. A látogatási 
idő heti 21 óra volt. A 70-es években 
(átlagot kell számítani, m ert 72—73-ban 
a felújítás miatt a könyvtár hosszabb 
ideig zárva volt) 6000 körül volt az ol
vasók, s 225 ezer körül az évente köl
csönzött kötetek száma. Az évi gyara
podás 4—5000 kötet. 1973-ban heti 48 óra 
állt az olvasók rendelkezésére, hogy a 48 
ezer kötetes könyvállományból válogat
hassanak.

Az FSZEK 10. számú kerületi könyv
tárának ötvenéves fennállása alkalmából 
jubileumi ünnepséget rendeztek a könyv
tárban. Révész Ferenc, az FSZEK igaz
gatója m éltatta a könyvtárnak a főváros 
VI. kerületében végzett félévszázados 
kulturális tevékenységét. Szép számmal 
voltak jelen a könyvtár egykori és mai
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olvasói, köztük Bárány Tamás író is, aki 
mintegy személyében képviselte a könyv
tá ra t az elmúlt évtizedekben s a jelen
ben is rendszeresen — olvasóként is — 
látogató írókat. Révész Ferenc megem
lékezvén a könyvtárban egykor és jelen
leg dolgozó könyvtárosok eredményes 
munkájáról, külön üdvözölte a közönség 
soraiban helyet foglaló 91 éves Czeiner 
Teréz nyugdíjas raktárkezelőt, aki ötven 
éven át, nyugdíjazásáig egyfolytában a

könyvtár dolgozója volt, s akinek a ne
héz időkben tanúsított helytállása révén 
1945-ben a könyvtár könyvállománya 
érintetlen maradt. Könyvtárosgenerációk 
számára szolgálhat példaképül.

Az ünnepség zenei műsorát együttesé
vel Hacki Tamás szolgáltatta. A tv-ből 
jól ismert füttyművész gyermekkorától 
olvasója a könyvtárnak, sőt egy időben 
ifjúsági aktivistaként is működött a 
gyermekrészlegben. (Sy)

i s k o l a  é s  könyvt ár

A Szolnoki Megyei Könyvtár pedagógiai szolgálata 
és törekvései az ifjúság könyvtári ellátására

A nevelésközpontú iskola nem mondhat le arról, hogy a könyvek világában rejlő 
lehetőségeket a gyermeki személyiség fejlesztésének szolgálatába állítsa. Másrészt a 
nevelésközpontú könyvtár sem nézheti tétlenül egyetlen pedagógus közömbösségét, 
nem várhatja ölbe tett kézzel, amíg a nevelő saját maga leli meg a könyvtárhoz ve
zető utat. A mindkét fél számára előnyös együttműködésnek ugyanis azok látják leg
nagyobb hasznát, akiknek érdekében mindez történik: a ma és a jövendő gyermek- 
olvasói.

E felismerésből kiindulva arra a meggondolásra jutottunk, hogy a meglevő sze
mélyi adottságok s a várható tanácsi és szakszervezeti segítséggel megteremthető 
tárgyi feltételek birtokában olyan részleget alakítunk ki a megyei könyvtáron belül, 
amelynek szinte egyetlen feladata lesz munkálkodni azon, hogy a város és a megye 
pedagógusai a könyv, a könyvtár barátaivá és nem utolsósorban használóivá válja
nak. Elhatároztuk azt is, hogy intézményes, rendszeres és folyamatos m unkakap
csolatot fogunk kiépíteni a megyei könyvtár és az iskolák vezetői között.

A pedagógusok könyvtári ellátása
így terem tettük meg a megyei könyvtár részeként az önálló olvasóteremmel 

rendelkező pedagógiai szolgálatot (részleget), amely egyben a pedagógus szakszer
vezet klubjának is otthont adott. Egy pedagógus-könyvtárossal és egy tiszteletdíjas 
adm inisztrátorral indult meg a munka. Jelenleg a heti nyitvatartási idő 32 óra, a 
prézens könyvállom ány. 4000 kötet. 64 folyóirat — orosz és német nyelvűek is — 
között válogathat a 600 beiratkozott olvasó. A tájékoztatást szerzői és címrendszós 
katalógus, szakkatalógus és tárgyszókatalógus, pedagógiai bibliográfiák szolgálják. 
Ezeket évente átlag 300 pedagógus veszi igénybe.

Sajátos lehetőséget terem t a pedagógusokkal való kapcsolat ápolására az, hogy 
az olvasó pedagógussal nemcsak egyénileg találkozhat a szolgálat vezetője, hanem 
csoportos foglalkozáson is. A Pedagógus Továbbképző Intézet, a szakfelügyelet, a 
munkaközösségek gyakran tartják  ott foglalkozásaikat, s ezek során olvasótobor
zásra meg könyvajánlásra is alkalom nyílik. S mivel — mint említettem — itt m ű
ködik a pedagógusklub is, a rendezvényeken a pedagógusi munka kérdéseiről kiala
kult kötetlen beszélgetésekben lehetőség adódik könyvek, tanulmányok ajánlására, 
sőt a nézetek formálására is.

Találkozunk itt pedagógus pályára készülő, felvételi vizsga előtt álló diákokkal 
is. A helybeli Varga Katalin Gimnázium pedagógiai szakköre többször itt tartja  fog
lalkozásait: tagjai megismerik a nevelőmunka folyamatát, a könyveket mint m unka
eszközöket, a könyvtár használatát. Az őket foglalkoztató témák feldolgozásához se
gítséget adunk.

A pedagógiai pályázatok, tanfolyamzáró dolgozatok, szakdolgozatok íróinak, ne
velőtestületi értekezletre, TIT előadásra készülőknek a szükséges dokumentumokat 
kézbe adjuk, esetenként témabibliográfiával segítjük őket. Amennyiben szükséges, 
az Országos Pedagógiai Könyvtár segítségét is igénybe vesszük könyvtárközi köl
csönzésre.
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A m ár olvasó vagy éppen saját szükségletei révén olvasásra megnyert pedagógu
sokat igyekszünk a szakma magasabb szintű gyakorlására, a hivatás szeretetére, a 
pedagógiai elmélet és gyakorlat problémái iránti érzékenységre ösztönözni. A ne
hézség nem is a m ár olvasók körében, hanem a pedagógusok ama tömegénél jelent
kezik, amelynek tagjai még nem jutottak el a könyvtári szolgáltatások tudatos hasz
nálatáig. Az iskolalátogatások, egyéni beszélgetések során ilyen, visszatérő válaszo
kat kapunk kérdéseinkre: saját könyvtáram van, az iskolai vagy városi könyvtár 
anyagát használom, a pedagógiai munka felemészti minden időmet, legjobb szán
dékom ellenére is csak a kötelező iskolai teendők elvégzésére ju t időm, arra is ne
hezen — és így tovább.

Hogy a nem könyvtártag nevelőkhöz is eljussanak a könyvtár szolgáltatásai, 
elvisszük, eljuttatjuk az iskoláknak kiadványainkat, köztük ajánló bibliográfiánkat, 
amely szakonkénti bontásban tartalmazza kölcsönözhető könyveinket. Elküldjük a 
Rövid 'Űton-t, pedagógiai folyóirat-szemlénket is, amely 10 témakörben ismerteti a 
legfrissebb pedagógiai tanulmányokat.

Levelek, megrendelések bizonyítják, hogy a Rövid Úton a megye határain kívül 
is érdeklődést keltett. Még mindig él bennünk azonban az a gyanú, hogy a hivatalból 
megrendelt folyóirat és ajánló bibliográfia egy íróasztal mélyén, vagy tetejének pa
pírtengerében süllyed el.

A jelenlegi állapot tehát az, hogy az iskolában a továbbképzésért felelős, vagy 
abban érdekelt pedagógusok olvasótáborunkhoz tartoznak. Az ő segítésük közvetve 
a  mi érdekünk is. Nélkülözhetetlen azonban az iskolavezetés és a szakfelügyelet szol
gáltatásainkat népszerűsítő tevékenysége is. S itt kerül sor a m ár em lített intéz
ményes kapcsolatok kiépítésére, illetve ápolására.

Milyen lehetőségeink, kialakult formáink vannak?

Kapcsolat az Iskolákkal
A tanévnyitó igazgatói értekezleten a művelődésügyi osztály vezetője szól a kap

csolat fontosságáról, a szolgálat, illetve a gyermekkönyvtár vezetője pedig a szol
gáltatásokról, beleértve a pedagógus író-olvasó találkozók, ankétok stb. várható té
m áit és idejét is. A gyermekkönyvtár és az iskola kapcsolatának kérdése m ár átve
zet írásom második részéhez. Ezért csak felsorolásszerűen említem e közös értekez
let gyakorlati eredményeit: Szeptember—október egyik osztályfőnöki óráján minden 
5. osztály meglátogatja a könyvtárt. A látogatás fő célja a kézikönyvek, a katalógu
sok játékos megismerése. — A 8. osztályt végzők a felnőttrészleget látogatják meg. 
Megismerik az új szolgáltatásokat s az ifjúsági felelőst. — A megyei könyvtárhoz 
közel eső napközisek kulturális program ját közösen alakítjuk ki. — Az első osztá
lyosok a körzetből háromhetenként járnak el csoportosan hozzánk, a távolabbi isko
lákban egy évre a tanítási anyaghoz kapcsolódó letéti állományt helyezünk el. — 
A végzős óvodások májusban jönnek el a könyvtárba. — így tehát a gyermekek 
iskolába lépése előtt, az önálló olvasóvá váláskor, a szakszerű oktatás megkezdésekor 
és a középiskolába lépés előtt találkozik tanuló, pedagógus és könyvtáros.

Találkozunk a könyvtárban — úgy szeptember végén — a munkaközösség-veze
tőkkel is. Egy-egy évközi foglalkozás s az azt követő szakmai megbeszélés — pél
dául Forrai Katalinnal, Szakácsnő Vida Máriával, Vargha TamássRl, Granas^tói Szil
viával, Vargha Balázzsal — közös rendezésben zajlik le. A tavaszi hónapokban ta
nácskozásra kerül sor a közoktatás és a közművelődés kapcsolatáról, s ebben fontos 
szerepet vállal a könyvtár.

Itt kell megemlítenem a közös fenntartású könyvtárakat,' amelyek Szolnokon és 
m ásutt iskolai és közművelődési funkciókat is ellátnak, valam int a m indenütt szo
kásos, könyvtárban m egtartott tanítási órákat, továbbá az egv tantestületre vagy 
valamennyi iskolára, illetve úttörő csapatra szólóan kiterjesztett közös rendezvé
nyeket.

Foglalkozás a középiskolásokkal

1973-ban a megyei könyvtár felnőtt részlegében a középiskolások alkották az 
olvasólétszám 36,3%-át. A fiatal olvasók táborában az övék a legszélesebb és leg
egységesebb réteg, ö k  vannak ugyanis leginkább a megyei könyvtár szolgáltatá
saira utalva, mivel az iskolai könyvtárak szűkös lehetőségeik m iatt igényeiket csak 
kismértékben tudják kielégíteni. Kifejezetten a számukra rendszeresített szolgálta
tásaink nincsenek, de minden területen úgy igyekeztünk a meglevőket kiépíteni, 
hogy az ő igényeiket figyelembe vevő rendezvények, kiadványok is sorra kerüljenek.

Már a beszerzésben és az állomány elrendezésében tekintettel vagyunk igényeik
re. A kötelező és az ajánlott olvasmányokat nagy példányszámban szerezzük be és
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rendszeresen felújítjuk. Van, amelyik 50—60 példányban is rendelkezésre áll. Ugyan
csak nagyobb példányszámban szerezzük be az ifjúsági polcra szánt könyveket, s az 
egyéni foglalkozás szükségképpen korlátozott lehetőségei m iatt a polcokon történő 
kiemelésekkel is igyekszünk könyvválasztásukat befolyásolni. 8—10 féle ajánló pol
cunk közül csak azokat említem, amelyeknek kifejezetten a középiskolások látják 
hasznát. Külön helyezzük el mindenekelőtt a kötelező olvasmányokat. Állandóan ki
emelt helyre kerülnek a legértékesebb művek a világirodalom klasszikus regényei 
közül és a rokon-, illetve a szomszédnépek irodalmából készült válogatás. A megyei 
könyvtárban az ifjúsági polc maga is több témát ölel fel, és külön katalógusban is 
szám ontartott anyagot tartalmaz. Így megtalálják a Modern könyvek fiataloknak, 
illetve a Mai költők versei c. válogatást; ezek a kortárs magyar- és világirodalom 
bő és színvonalas választékát igyekeznek nyújtani. Az ismeretterjesztő témák között 
az Ember és társadalom, a Tudomány és technika, a Művészetek világából és a Nép
szerű történelem c. témákhoz kapcsolódó könyveket találjuk.

Tájékoztató m unkánk az iskolai feladatokhoz, házi dolgozatok megoldásához 
adott segítségen kívül a tanulmányi versenyekhez, vetélkedőkhöz, iskolai rendez
vényekhez összeállított irodalomjegyzékek rendelkezésre bocsátásában, közvetlen 
egyéni és csoportos tanácsadásban nyilvánul meg. A Verseghy diáknapok vetélke
dőjén indulók felkészülését például csoportos foglalkozásokkal segítettük elő, s ajánló 
bibliográfiát készítettünk és osztottunk szét közöttük.

Az állandó és folyamatos művelődés szükségességének beláttatása, az önálló 
könyvtárhasználat elsajátítása érdekében szervezzük a m ár említett tanév végi (a 
8. osztályosok részére); valam int a tanév eleji (az I. osztályosok részére tartott) láto
gatásokat. A tanulók gyakorlati feladatokkal színesített előadást hallgatnak meg a 
könyvtárhasználati tudnivalókról. A jelentkezők természetesen be is iratkozhatnak, 
s első könyvválasztásukkor tanácsokkal látják el őket. A legérdeklődőbb középis
kolai tanulók részvételével az iskolával egyetértésben könyvtári szakkört is szer
veztünk, amelynek tagjai heti egy alkalommal 2—3 órát töltenek a könyvtárban a 
könyvtári munka egyszerűbb folyamatainak elsajátítására. Közülük néhányan a múlt 
tanév végén igen szép eredménnyel tettek alapfokú könyvtárismereti vizsgát. Á lta
lánosan ismert forma az ún. rendhagyó irodalmi óra, amelyet író- és előadóművész 
meghívása esetén az iskolában, nélkülük a könyvtárban rendezünk meg. Ebben az 
esetben a rendkívüliséget a könyvtári környezet és a polcról közvetlenül leemelt, 
vagy ott kiállított könyvek jelentik.

Rendezvényeink legtöbbjét kifejezetten a középiskolások érdeklődésének kielégí
tésére szervezzük. Igyekszünk tehát ezek tém áját tanulmányaikhoz kapcsolni, hogy 
a közös élmény nevelőhatása minél jobban érvényesüljön. Ilyen, több éven át tartó 
vállalkozásunk volt az irodalmi szabadegyetemi sorozat: A magyar költészet száza
dai — amely Balassitól Illyés Gyuláig tekintette át líránkat —, s ilyen most a Láto
gatóban szomszédainknál, amely pótolni igyekszik az annyira szükséges, de hiányzó 
kitekintést a szomszéd népek irodalmára, különös tekintettel az ottani magyar nyel
vű irodalomra. Sorozataink minden előadását mindig neves irodalomtörténészek 
vezetik be, a műveket pedig a legjobb előadóművészek m utatják be.

Minden rendezvényünkhöz röplap-bibliográfiát állítunk össze. (Gyakran a rend
hagyó irodalomórához is, ha azon íróvendég szerepel.) A hazafias nevelés szolgála
tában két annotált ajánló bibliográfiai sorozatot indítunk számunkra Történelmünk 
fordulói és Országjárás címmel. Az első történelmi regényeket és ismeretterjesztő 
műveket, a második hazánk tájait, nevezetességeit ismertető műveket ajánl.

Az iskolai ifjúságnak nyújtott szolgáltatások terjedelmét és minőségét term é
szetesen befolyásolják a könyvtár körülményei és lehetőségei; szeretném azonban 
hangsúlyozni, hogy az itt felsorolt foglalkoztatási formák és szolgáltatások egy, mai 
viszonyaink között gyenge közepes adottságúnak számító könyvtárban is megvaló
síthatók.

S z u r m a y  E r n ő  
a Szolnoki M egyei K önyvtár igazgatója

Andruskó K ároly ex  librise
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Az iskolai és a városi könyvtárak együttműködése
Miskolcon

1964- ben Miskolc város tanácsának felkérésére az Országos Pedagógiai Könyvtár 
és a Könyvtártudományi és Módszertani Központ együttes vizsgálatot tarto tt a város 
iskolai és tanácsi könyvtáraiban. A 14 éven aluli fiatalság könyvtári ellátásának 
helyzetét feltáró elemzés megszabta a szükséges tennivalókat, a jelentés készítői 
meghatározták a fejlődés kívánatos és lehetséges útjait.

A vizsgálat során alapvető hiányosságok kerültek napvilágra, melyekről koráb
ban csak a könyvtáros szakma tudott. Fenntartói követelmény és megfelelő anyagi 
fedezet hiányában 1964-ig csak apró helyi változtatásokra volt lehetőség. A tanácsi 
könyvtárak gyermekrészlegei ebben az időben alig tudtak eleget tenni a tömegesen 
jelentkező kölcsönzési igényeknek. A városi könyvtárhálózat valamennyi gyermek- 
részlege zsúfolt volt, s állandó gondokkal küszködött a kötelező olvasmányok elég
telensége miatt is.

A viszonylag gyors és hatékony változás érdekében két irányban indultunk el.
A városi tanács művelődésügyi osztálya 1965-ben két félműszakos könyvtári fel

ügyelőt bízott meg azzal, hogy készítsék el az iskolai könyvtárak alapdokumen
tumait, s hozzák rendbe a meglevő könyvtárakat. A felügyelők gondos selejtezéseket 
végeztek, a leltárakat egyeztették. Az iskolai könyvtárosoknak alapfokú tanfolya
mokat szerveztek. Ezzel egyidejűleg — a pénzügyi lehetőségeket mérlegelve — rövid 
távú tervet készítettek az iskolai könyvtárak kötelező és ajánlott irodalmának és 
az oktatáshoz elengedhetetlenül szükséges alapirodalomnak a beszerzésére. Azt a 
korábbi gyakorlatot, mely szerint az állománygyarapítást a gondnokságok végezték, 
megszüntették, s az iskolák könyvtárosaira bízták a könyvbeszerzést. A terv végre
hajtását minden évben ellenőrizték.

Néhány statisztikai adat m unkájuk eredményességének bizonyításául:
1964 előtt az általános iskolák könyvbeszerzési kerete nem érte el egyetlen év

ben sem az 50 000 Ft-ot. 1965-ben 100 000 Ft állt rendelkezésükre, s fokozatos növe
kedéssel 1973-ban m ár 350 000 Ft-ot fordíthattak a könyvállomány növelésére.

Ugyanakkor néhány nagylétszámú általános iskolában a városi könyvtár vállalta 
a  tanulók könyvtári ellátásának megszervezését. A továbbiakban erről a munkáról 
adok számot, mivel ezt a tevékenységet a szakmából is sokan megkérdőjelezték. 
Remélem, hogy az elmondottak alapján alkalom kínálkozik néhány tanulság le
vonására. '

Iskolai könyvtár közös fenntartásban
1965- ben hoztuk létre Miskolcon az első közös fenntartású iskolai könyvtárat. 

<L. Kordos László: Közművelődési gyermekkönyvtárak a miskolci általános iskolák
ban. Könyvtáros, 1968. 9. sz.) Az általános iskola egyik helyiségében, leggyakrabban 
egy tanteremben helyet adott a városi hálózatba tartozó könyvtárnak. A bútort, fel
szerelést, könyvet és a könyvtárost a tanácsi könyvtár adta, az iskola pedig a helyiség 
fűtéséről, világításáról, takarításáról gondoskodott.

A városi hálózat az iskolai könyvtár korábbi állományát gondosan megvizsgálta, 
elvégezte a szükséges selejtezést, a megmaradt anyagot pedig — az iskolai tulajdon
jog fenntartásával — együtt kezelte a tanácsi könyvtárból származó letéti könyvekkel. 
A továbbiakban az iskola a rendelkezésére álló pénzből elsősorban a kötelező és az 
ajánlott irodalmat, valamint a kézikönyvanyagot gyarapította — és gyarapítja ma is. 
E tekintetben a lehetséges legnagyobb teljességre törekszünk. A tanácsi könyvtár 
a legfrissebb ifjúsági és gyermekirodaimat szerzi be, s minden olyan ism eretter
jesztő munkát, mely a tanulók széles körű tájékozódásához segítséget nyújt. A kettős 
forrásból származó állomány, melyet kellő szakismerettel hangoltak össze, meg
terem tette azt a lehetőséget, hogy a könyvtár valóban az ismeretszerzés műhelye 
legyen.

A napi öt órában kölcsönző könyvtárak, a kéthetente új könyvekkel bővülő 
könyvállomány önmagukban is vonzerőt jelentettek, többet minden propagandánál. 
A folyóiratellátásról szintén megosztottan gondoskodik az iskola és a városi hálózat. 
Az iskola a pedagógiai, szakmódszertani folyóiratokat, a tanácsi könyvtár pedig a 
gyermek- és ifjúsági lapokat, ismeretterjesztő folyóiratokat szerzi be. Könyvtáran
ként 15—20 féle periodikum já r rendszeresen.
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A m iskolci 9. sz. általános iskola közös fenntartású könyvtára (Kamarás Jenő felvétele)

Ezzel az ellátási rendszerrel távlatilag az volt az elképzelésünk, — s úgy látjuk, 
hogy felfogásunkat az eltelt idő is igazolta —, hogy gyorsítani tudjuk az iskolai 
könyvtárak fejlődését, megerősödését, s bizonyos idő után csökkenthetjük a segít- 
ség m értékét, m ert a felszabadult energiákat más iskolákban szerettük volna kam a
toztatni.

1973 óta m ár két ilyen típusú könyvtárban az iskolák saját keretükből tudják 
fedezni a könyvtáros bérét, mégpedig lényegesen magasabb színvonalon, mint amit 
korábban a tanácsi könyvtár fizetett a könyvtárosoknak. Évről évre növekszik az 
iskolák által könyvbeszerzésre fordított összeg is.

Ebben az időben kaptak az iskolák önálló gazdálkodási jogkört, s kim utathatóan 
ezekben a közös könyvtárakban fordítják a legnagyobb összegeket fejlesztésre. Itt 
már nem kell senkit meggyőzni a könyvtárak gyakorlati hasznáról szükségességéről.

A könyvtárak lehetőségeinek növekedésével párhuzamosan követelményként ír
tuk elő, hogy lehetőleg pedagógus-képesítésű m unkatársak végezzék a könyvtári 
munkát. Ezt a célt jelenleg két iskolában sikerült elérnünk, ma ők a legjobb m unkát 
végző m unkatársaink. Ennek gyakorlati jelentőségét nem kívánom elemezni. Évek 
alatt a könyvtár természetesen épült bele az iskolai munka egészébe, a nevelők el 
sem tudják képzelni a tanítást könyvtári műhely nélkül. Korábban még az osztály
látogatásokat is fontos nevelési állomásként tartottuk számon, ma m ár a könyvtár
ban tarto tt tanórákat sem tudjuk számbavenni.

Az új tanterv bevezetésekor igen komoly erőfeszítéseket kellett tennünk a kész
ségfejlesztő órák könyvanyagának előteremtésére, a nevelők által megjelölt művek
ből a példányszámokat körültekintően kellett meghatároznunk.

A könyvtáros jelen van minden nevelőtestületi megbeszélésen, az iskola minden 
fontos eseményéről tud, és része van benne. Az egyik iskolaigazgató úgy nyilatko
zott, hogy az ő iskolájában ketten ismernek igazán minden gyereket: az iskolaorvos 
és a könyvtáros. Nekik van a legtöbb személyes és rendszeres kapcsolatuk a tanulók
kal. Több esztendő gyakorlata igazolja, hogy ezek a közös fenntartású könyvtárak 
lényegesen többet tudnak nyújtani — és ami ennél sokkal fontosabb, többre inspi
rálnak —, mint a csupán csak a kötelező és ajánlott irodalmat tartalmazó iskolai 
könyvtárak. Ma négy ilyen közös fenntartású könyvtár működik, s 1974. decemberé
ben adjuk át a tanulóknak Miskolc új városnegyedének új iskolájában az ötödiket.
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Lehetne ugyan vitatni, hogy melyik hálózat feladata, pontosabban feladata-e 
a közművelődési könyvtárnak az iskolai gyűjtemények ilyen igényű gondozása. Táv
latokban gondolkozva azonban nincs értelme — különösen ugyanazon városon belül 
— az „enyém”, „tied” szemléletnek. Amit eddig tettünk — úgy érezzük —, minden
képpen megérte az erőfeszítést.

Szükség van hálózati alközpontokra
Gondolkoznunk kellene persze az Országos Pedagógiai Könyvtárral közösen a 

hálózati alközpontok létesítéséről. Ezek szükségességét, gondolom, nem kell részle
tesen megindokolni a lap hasábjain.

Az 1974. szeptember 10—11-én Zalaegerszegen tartott országos tanácskozás té
mája volt a 14 éven aluli fiatalság könyvtári ellátásának kérdése. (Könyvtáros, 1974. 
11. sz.) A vitában többen elemezték a helyzetet, s ami még fontosabb, keresték a 
hálózati alközpontok lehetséges helyét. Számomra a legcélszerűbb megoldásnak 
Arató Attilának, a Debreceni Megyei Könyvtár igazgatójának javaslata látszik: 6 
a Továbbképzési Kabinetet tartja  a legalkalmasabbnak a hálózati alközpont felada
tainak ellátására. Mivel az idő sürget bennünket, a döntés előkészítő időszakának 
nyugodtan tekinthetjük az elmúlt nagyon hosszú éveket, amikor csupán helyi kísér
letek, irányelvek táplálta, önerőkből megvalósított kezdeményezések szolgálták a 
rendezés ügyét.

Látszólag talán ellentmondásos ez a végkövetkeztetés, de csupán első pillanat
ban. A gyakorlati segítségnek azt a mértékét, amit eddig is adtunk, és fontosnak 
tartottunk, a hálózati alközpont felállítása esetén is nyújtani tudnánk, és szélesebb 
körben törekedhetnénk — partnerként — magas könyvtári kultúrájú fiatalok neve
lésére.

G y ő r i  E r z s é b e t
a M iskolci Városi K önyvtár igazgatója

1934—1974 krónikása cím m el kiállítás m utatta be Bojár Sándor fotóm űvész alkotásait az Ernst 
M úzeumban. Ezen a kiállításon látható „A könyvtár fe lfed ezése” c. képe is
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A könyvtárosok képzése Dániában
A könyvtárosokat a Dán Könyvtárosképző Főiskola (Danmarks Biblioteksskole) 

képzi. A főiskola önálló intézmény, közvetlenül a Művelődésügyi Minisztérium fenn
hatósága alá tartozik. A legutóbbi, 1966. évi jogszabály szerint ez a főiskola képezi 
mind a közművelődési, mind a tudományos könyvtárak könyvtárosait, gondoskodik 
továbbképzésükről és irányítja a könyvtárelméleti kutatásokat.

A közművelődési könyvtárosok képzése 1918-ban indult meg és 1938-ban ala
pították ezt a könyvtárosiskolát, amely az 1966. évi törvény értelmében főiskolai rangra 
emelkedett. Két tagozata van: az egyik a közművelődési könyvtárak, a másik a tu 
dományos és a szakkönyvtárak m unkatársait képzi. Mindkét tagozatra érettségivel 
vagy ennek megfelelő képesítéssel veszik fel a hallgatókat. Az oktatás ideje négy 
év, s mindkét tagozaton gyakorlati és elméleti jellegű. A  közművelődési tagozatra 
évente 200, a tudományos és szakkönyvtári tagozatra pedig 40—60 hallgatót vesznek 
fel. A főiskola 20 tanszékén kb. 1000 hallgató tanul, a főfoglalkozású oktatók száma 
50 körül van, de igen sok az egy-egy tém ára felkért, illetve a részmunkaidőben 
dolgozó előadó is. Az oktatószemélyzeten kívül az iskolán még kb. 30 főnyi egyéb 
személyzet működik. A főiskola költségvetése évi 11 millió korona, alapterülete 
12 000 m2, 6 szinten helyezkedik el egy eredetileg üzemnek készült épületben, amelyet 
flexibilis váza m iatt könnyű volt oktatási célokra átalakítani. Minden tanszékhez 
2—3 tanterem  csatlakozik. A nagy olvasóterem és a nagy előadótermek a földszin
ten foglalnak helyet.

A főiskolának gazdag, mintegy 50 000 kötetes könyvtártudományi szakkönyvtára 
van. Ez a legnagyobb könyvtári szakirodalmi gyűjtemény Dániában, és egyben a 
kutatások bázisa is. A könyvállomány egy része az oktatás igényeinek megfelelően 
kézikönyvtárként a tanszékeken kap helyet. A könyvtár évi állománygyarapítási költ
ségvetési összege 1973-ban 600 000 korona volt.

A közművelődési könyvtárosok képzése
A közművelődési könyvtárosok képzése három szakaszra tagolódik:
Az elsőben a jelölt mindenekelőtt féléves próbaidőt tölt el a kijelölt tankönyv

tárban, ahol a szakmával ismerkedik: a közművelődési könyvtár társadalmi felada
taival, a könyvtárosi hivatással járó kötelességekkel. Ez idő alatt kiderül, hogy 
valóban van-e kedve a pályához, de az is, hogy alkalmas-e rá. A könyvtárosi elöltek 
gyakorlatait a könyvtár vezetője irányítja, és tanulm ányaikért is ő a felelős.

A próbaidő után a szakmai alapismeretekből két félév elméleti képzés, majd 
vizsga következik.

A második időszak ismét három félév: két elméleti és egy félév gyakorlati kép
zésből tevődik össze úgy, hogy a gyakorlat az elméleti képzés első és harmadik 
féléve közé ékelődik. Az elméleti képzés keretében kötelező és szabadon választható 
tárgyakat tanulnak, a gyakorlati képzés során pedig m ár a választott speciális té
májával (pl. olvasószolgálat, katalogizálás, gyermekkönyvtári munka) ismerkedik a 
jelölt, és szakdolgozatához gyűjt anyagot. Ezt a szakaszt egy újabb elméleti félév 
zárja le, amelyet ismét vizsgák követnek a második tanulmányi időszak tananyagából.

A harmadik szakaszban egy félév újból elméleti képzés, amely főképpen a könyv
tárak szervezésével, egyes nagyobb könyvtárakkal, a könyvtártörténettel és a könyv
tári törvényhozással ismerteti meg a hallgatót. Az ezt követő utolsó sikeres szóbeli 
vizsga eredményeként a jelölt bizonyítványt kap, amely feljogosítja, hogy köz- 
művelődési könyvtárban helyezkedjék el.

Az oktatás tem atikáját a könyvtári gyakorlat igényei határozzák meg. A ha
gyományos értelemben vett könyvtári ismeretek (gyarapítás, katalogizálás, bibliográ
fia, könyvtárépület, -berendezés, könyvtárigazgatás, különgyűjtemények, gyermek
könyvtári munka stb.) mellett a következő témákkal is foglalkoznak: a kultúra ter
jesztése, a dán könyvtári szervezet, közigazgatás és helyi kormányzás, szociológiá, 
pszichológia, felnőttnevelés, a tanulás és az olvasás technikája, könyvtári terminológia 
idegen nyelveken, a dokumentáció és tájékoztatás, az audio-vizuális eszközök is
m erete és használata, az elektronikus adatfeldolgozás módszerei; a könyvtári gépe
sítés, az információ és a szakirodalmi ismeretek közvetítése, könyv- és könyvtár- 
történet, a könyvkiadás és -terjesztés ismeretei, az olvasókkal való foglalkozás mód
szerei, a könyvtár társadalmi kapcsolatainak megismertetése és ezek ápolása stb. 
Fontos helyet kap az oktatásban a szépirodalom és a tudományágak szakirodaimának 
megismertetése, továbbá a gyermekirodalom, a gyermekkönyvtárügy, a könyvtár és
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az iskola együttműködése. Szabadon választhatók a jelölt érdeklődése szerint a szak- 
irodalmi ismeretek, továbbá az államigazgatási, a statisztikai, a gépesítési és a vi
lágtörténelmi ismeretek. A szépirodalom és a referensz-segédkönyvek ismeretéből 
azonban mindenkinek vizsgáznia kell, mégpedig a második év végén.

A tudományos és szakkönyvtárosok képzése
Ugyanezen a főiskolán folyik a tudományos és a szakkönyvtárak könyvtárosai

nak képzése is. A tem atika itt is a gyakorlat követelményeihez igazodik. A követ
kező témák szerepelnek benne: a tanulás és az olvasás technikája, általános refe- 
rensz-művek, általános bibliográfiák, referensz-művek és szakbibliográfiák, tu 
dományszervezés, könyvkiadás, könyvterjesztés, -beszerzés, katalogizálás, osztályozás, 
könyvkötés és könyvvédelem, idegen nyelvű könyvtári terminológia, könyvtártör
ténet, a könyvtárak együttműködése, a könyvtári törvényhozás, kéziratolvasás, transz- 
literáció, dokumentáció és tájékoztatás, könyvtártörténet, könyvtári épületek, 
könyvtárigazgatás, könyvtári szervezet és irányítás, elektronikus adatfeldolgozás, 
audio-vizuális eszközök, levéltárak stb.

A négyéves képzés keretében 2 év elméleti képzés folyik az iskolán és 2 év 
két különböző kijelölt szakkönyvtárban. A gyakorlati idő alatt heti 12 órát fordíthat 
a hallgató elméleti tanulmányokra. Az angol nyelv széles körben ism éit Dániában, 
a tudományos könyvtárosoktól tehát emellett a francia és az orosz nyelv  ismeretét 
kívánják meg és tanítják. Tudni kell valamennyire gépelni is.

Az oktatás mindkét tagozaton ingyenes, sőt a jelöltek a gyakorlati idő alatt 
fizetést, az elméleti képzés idejére pedig ösztöndíjat kaphatnak.

Az elméleti és a gyakorlati képzést kül- és belföldi tanulm ányutakkal egészítik 
ki. A jelöltek a negyedik év végén tett vizsgával bizonyítványt kapnak arról, hogy 
alkalmasak szakkönyvtárosi állások betöltésére. A tudományos és a szakkönyvtá
rosok képzése még két félévvel kiegészül azok számára, akik e könyvtárakban ve
zető beosztást szeretnének majd nyerni. E két félév alatt magasabb elméleti színvo
nalon tanulmányozzák a tudományos és a szakkönyvtárak tevékenységének bizonyos 
kérdéseit, m int például a könyvtárigazgatás, az elektronikus adatfeldolgozás, a bib
liográfiák szerkesztése, a katalogizálás és az osztályozás elméleti kérdéseit, a kéz
iratok feldolgozását, a könyv- és könyvtártörténetet. Ez a tanfolyam jobbára az 
önálló tanulásra épít, amelyet előadások, szemináriumok egészítenek ki. A tanfolyam 
300—500 órás, két féléves.

A könyvtáros főiskola szervezi és végzi a könyvtárosok szakmai továbbkép
zését — mindkét tagozaton —, mégpedig különféle tanfolyamok keretében a fő
iskolán vagy a könyvtárakban. Nagyon sokféle, néhány hetes vagy hónapos tovább
képző tanfolyamuk van bizonyos részfeladatokra. (Például könyvtárigazgatási, gyer
mekkönyvtárosi, valamint az audio-vizuális gyűjtemények kiépítésével és használa
tával, a gépesítéssel stb. foglalkozó.)

Ugyancsak a főiskola irányítja a segédkönyvtárosok (library assistents) képzé
sét, amely azonban a központi könyvtárakban történik. E segédkönyvtárosok végzik 
a könyvtári adminisztrációt. Egyedül az iskolai könyvtárosok képzése folyik máshol, 
a Pedagógiai Főiskolán, mégpedig minden második évben 4 hónapos tanfolyam ke
retében. Az iskolai könyvtárosok pedagógusok-

N. Rá  ez  A r a n k a

Kitüntetések
A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa eredményes m unkája elismeréséül 

dr. Üjszászy Kálmánnak, a Tiszáninneni Református Egyházkerület Tudományos 
Gyűjteményei felügyelőjének a MUNKA ÉRDEMREND arany fokozata kitüntetést 
adományozta.

A kulturális miniszter az 1974. évi országos múzeumi és műemléki hónap alkal
mából, eredményes munkájuk elismeréséül Serfőző Józsefnének, a Néprajzi Múzeum 
főkönyvtárosának A SZOCIALISTA KULTÚRÁÉRT kitüntetést adományozta, Birck 
Editet, a Petőfi Irodalmi Múzeum főkönyvtárosát DICSÉRETBEN részesítette; a mis
kolci Nehézipari Műszaki Egyetem fennállásának 25. évfordulója alkalmából, ered
ményes munkája elismeréséül dr. Drahos Istvánnénak, a Központi Könyvtár osz
tályvezetőjének, továbbá a Nehézvegyipari Kutató Intézet alapításának 25. évfor
dulója alkalmából dr. Bor Györgynének, a műszaki könyvtár vezetőjének A SZO
CIALISTA KULTÚRÁÉRT kitüntetést adományozta; könyvtárosi munkásságukért 
Czegle Imrét, a Sárospataki Református Nagykönyvtár, Iványi Sándort, az Egri Fő
egyházmegyei Könyvtár és Kékessy Jánost, a Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár fő- 
könyvtárosát DICSÉRETBEN részesítette.
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Űj könyvtárépület Dunaújvárosban
November 4-én Dunaújvárosban „Mun

kás és Ifjúsági Művelődési Központ és 
Központi Könyvtár” névvel új intéz
ményt adott át avatóbeszédével a város 
lakosságának Méhes Lajos, a SZOT 
elnökségének tagja, a vasasszakszervezet 
főtitkára. Az ünnepségen, amelyen a Fe
jér megyei MSZMP-bizottságot Takács 
Imre első titkár, a Szakszervezetek Or
szágos Tanácsát Simó Tibor osztályve
zető, a K ulturális Minisztériumot pedig 
Kondor Istvánná, a könyvtárügyi osz
tály vezetője képviselte, részt vettek a 
város és a Dunai Vasmű vezetői is. 
Méhes Lajos az új létesítmény jelentő
ségét méltatva azt emelte ki, hogy benne 
a munkahelyi és a lakóhelyi művelődés 
közös otthonra talált. A munka és a 
művelődés elválaszthatatlan kapcsolat
ban áll egymással — am int ez a szocia- 
listabrigád-mozgalom hármas jelszavá
ban is tükröződik —, s ennek felisme
rése egyesítette a nagyüzemi munkásság 
sorsáért, műveltségének fejlesztéséért fe
lelős szerveket: az intézmény létrehozá
sához szükséges 38 millió forint előte
remtését közösen vállalta a Vasmű, a

város és a megye, a 26-os Állami Építő
ipari Vállalat, a KISZ Központi Bizott
sága, a SZOT, a vasasszakszervezet és a 
Művelődésügyi Minisztérium. A fejlesz
tés és a működtetés felelősségét a Dunai 
Vasmű és a vasasszakszervezet vette m a
gára, a fenntartás költségeihez azonban 
a városi tanács éppúgy hozzájárul, m int 
a Vasmű.

A most felavatott épület első üteme 
egy nagy épületegyüttesnek. Két egybe
épített és emeletenként összekötött épü
letrészből áll. A négyszintes homlokzati 
részt teljes egészében a 28 szakköri, il
letve klubhelyiség foglalja el (ezek kö
zött több kis előadóteremként is hasz
nálható), a fordított „L” betűhöz hasonló 
alaprajzú épület rövidebbik, kétszintes 
szárnyában pedig a könyvtár kapott he
lyet. (Az építés második lépcsőjében a 
színház és a vendéglátó-kiszolgáló egy
ségek tömbje kapcsolódik majd a jelen
legi épülethez.)

A könyvtár a 7000 m2-es alapterületű 
objektumon belül 2030 m2-t foglal el. 
Alsó szintjén a gyermekkönyvtár és 
gyermek-játékszoba, illetve a hivatali

M éhes Lajos, a vasasszakszervezet főtitkára avató beszédét m ondja (Jánosi Ferenc felvétele)
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A felnőtt részleg (Gerő G yula felvétele)

helyiségek füzére fogja közre a békés
csabai gördülő állványokkal felszerelt 
töm örraktárt. Ezen a szinten azonban 
még néhány egyéb helyiség is található: 
közülük legfontosabb a szerény méretű, 
de könyvtári célokra elegendő alapterü- 
letű előadóterem. Az emeletet a felnőt
tek részlege, a zenei részleg és a felnőt
tek olvasószolgálatában tevékenykedő 
könyvtárosok külön munkaszobái foglal
ják el. A könyvtárosok a könyvtár vala
mennyi helyiségé* sok  munkával, szak 
szerűen és jó ízléssel rendezték be.

Mivel a létesítmény szakmai-funkcio
nális bem utatására a Könyvtáros még 
visszatér, ez alkalommal csak a könyv
tár helyzetének és működésének n é h á n v  
sajátosságára térünk ki.

Dunaújvárosban eddig két nagyobb 
könyvtár működött: a Városi Könyvtár, 
mely a helyi fiókkönyvtárakon kívül 
egyben a járásban levő községek tanácsi 
könyvtárainak hálózati központja is volt, 
valam int a Vasmű szakszervezeti könyv
tára  — szintén nagy helyi hálózat gaz
dája. A Városi-Járási Könyvtár a tava
lyi évet csaknem 6900, a szakszervezeti 
könyvtár 5300 olvasóval zárta. Most a 
két könyvtár személyzetét és állományát 
egyesítették: a 35 könyvtárossal, 150 000 
kötet könyvvel, kereken 500 000 Ft-os 
évi beszerzési kerettel rendelkező szak

szervezeti könyvtár egyik legnagyobb 
közművelődési könyvtárunkká vált9 a 
megyei könyvtárak nagyságrendjére — 
s ott sem a legkisebbek kategóriájába — 
került. E különleges helyzete m iatt ér
deklődéssel figyeli fejlődését az egész 
könyvtáros társadalom, remélvén, hogy 
tevékenységében m egtartja az egészsé
ges arányokat: a központi olvasószolgá
lat magas színvonalon látja el az új he
lyen jelentkező olvasókat, de nem feled
kezik meg áem a helyi, volt tanácsi és 
volt szakszervezeti fiók (letéti) könyv
tári hálózatról, sem a dunaújvárosi já 
rás tanácsi könyvtárainak módszertani 
gondozásáról. Most a régi gondokon kí
vül bizonyára bőven lesznek még új 
problémái is, s nehézségei az átállásban. 
Ezek közül hirtelen csak kettőt emlí
tünk: a városi könyvtár eddigi épülete a 
város központjában, az igazgatási ne
gyed centrumában volt — a mostani vi
szont tőle ugyan nem messze, de egy 
kevésbé beépített és még nem „bejárt” 
területen van. A Vasmű könyvtárának 
volt otthonát pedig feladták, helyette a 
Vasmű úton, tehát forgalmas helyen, de 
sokkal kisebb alapterületen létesítettek 
fiókkönyvtárat. Ez a két könyvtárossal 
és 10 000 kötetes állománnyal ú tjára bo
csátott könyvtár képes lesz-e kielégítően 
ellátni azt a nagyszámú, de kevésbé ér-
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deklödő olvasót, aki a könyvtár felkere
sése érdekében nem vállalja majd a 
mostaninál jóval nagyobb utat az olvas
mányok mégoly bő forrásához? Lesz-e 
az egyesített könyvtári szervezetnek any- 
nyi olvasója, m int a kettőnek külön-kü- 
lön volt? Ezek azok a kérdések, amikre

az új intézmény ráterm ett könyvtáros
gárdája adhat csak idővel feleletet, s 
reméljük, kedvező feleletet. Lapunk sort 
fog keríteni rá, hogy alkalmas időben 
beszámoljon a dunaújvárosi fejlemé
nyekről.

G. Gy.

Egy megyei könyvtár hálózati szolgáltatásai
A Vas megyei könyvtárakban szerzett sok-sok tapasztalat jelezte a hatvanas 

évek végén, hogy a megyei könyvtár és a városi-járási könyvtárak kapcsolatai meg
újításra várnak, s hogy a megyei könyvtárnak lehetőségeihez képest bővítenie kell 
szolgáltatásainak körét is. Erre az alkalmas idő 1971—72-ben érkezett el. Ugyanis 
akkor a Szombathelyi Megyei Könyvtár új épülete megteremtette a kedvező felté
teleket a hálózati kapcsolatok továbbfejlesztéséhez is.

A könyvtárközi kölcsönzés fejlesztése
Elsőként a könyvtárközi kölcsönzés gyakorlatát tekintettük át. A szolgáltatás 

megyénkben kialakult rendje jórészt megfelelt az Országos Széchényi Könyvtár 
1968-ban kiadott „Tájékoztató”-jának. A tüzetesebb vizsgálódás mégis olyan hibá
kat tárt fel, amelyek zökkenőket okoztak a lebonyolításban, lassították a kölcsön
zést. Olvasószolgálatunk elsősorban a kérő könyvtárak pontatlan, hiányos adatköz
lését kifogásolta; a könyvtárak a kölcsönzés lassúságát panaszolták, s esetenként — 
különösen a periodikák kölcsönzésében — szóvá tették a rövid kölcsönzési határidőt 
is. Észrevételeik szintén helytállóak voltak. Az új könyvtárban hirtelen megnőtt for
galom m iatt a sűrűsödő könyvtárközi kérések teljesítésére a munkával megbízott 
könyvtáros néha csak napok múltával tudott időt szakítani. Akadozott a küldemé
nyek postázása is, amivel ugyancsak megrövidült a kölcsönzési határidő. A könyv
tárak viszont gyakran késtek a visszaküldéssel, nem kértek hosszabbítást stb.

A könyvtárközi kölcsönzés munkafázisokig menő elemzéséi több apró szabályozás 
követte. Néhány ezekből: egységesítettük a nagyobb könyvtárak forgalmának fel
jegyzésére szolgáló munkanaplót. Segítségével pontosan követhető a kérés, illetve 
a dokumentum útja, egyszerűen számontartható a határidő, a hosszabbítás stb. 
A könyvtárak a kérőlapok borítékjára figyelmeztetésül ráírják a „könyvtárközi” szót, 
s ezeket a küldeményeket soron kívül megkapják az ügyintéző könyvtárosok. Hason
lóan soronkívüliséget élvez a küldemény a postázás alkalmával is, ha sürgős a kérés 
teljesítése. A szolgáltatás javítása érdekében partnereinktől is megkülönböztetett fi
gyelmet és pontosságot kértünk. A hiányos, hibás adatközlést és a határidő betar
tása körüli mulasztásokat szóvá tettük.

Az utóbbi években folyamatosan figyeltük a lebonyolítást. Egészében kielégí
tőnek tartjuk  a fejlődést, mert a kölcsönzés gyorsabb, a korábbi észrevételek több
sége megszűnt, vagy elenyésző mértékű. A legnagyobb forgalmat lebonyolító könyv
tárunk (Celldömölk) esetében az átlagos „átfutási idő” 1973-ban öt-hat nap volt. 
(A megyén belül teljesített kérések esetében ennyi idő telik el a kérőlapok elküldése 
és a könyv megérkezése között.) Valószínű, hogy ezt tovább nem tudjuk csökkenteni, 
m ert a kérések egy részét csak előjegyzéssel, a könyv beérkezése után lehet telje
síteni.

Többször tájékozódtunk a kért dokumentumok minőségéről is. Az igények főleg a 
könyvtárak gyűjtőkörét meghaladó szakirodalomra vonatkoznak, a változás ebben 
is kedvező.

A könyvtárközi kölcsönzés hibáinak korrigálása csupán a már kialakult rend
szernek a korábbi helyzethez m ért pontosabb, gyorsabb működését jelenti. A szol
gáltatás megismertetésében, tudatosításában az olvasószolgálatban tevékenykedő 
könyvtárosoknak meghatározó szerep jut. Ezért sem volt közömbös számunkra, hogy 
a kölcsönzés mennyire szervezett, s hogy ezen keresztül az olvasóval találkozó könyv
táros hogyan vélekedik a szolgáltatásról, mennyire bízik benne.

A szolgáltatások bővítése
Az elmúlt években sor kerülhetett a másolatszolgáltatás kiterjesztésére is. 

Reprográfiai szolgáltatásunk igénybevételére a hálózat bármely beiratkozott olvasója 
azonos feltételekkel jogosult, mint a központi könyvtár olvasói. (Az igények elbírá
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lásában, továbbá a térítési kötelezettség, vagy az ingyenesség megállapításában a 
megyei könyvtár reprográfiai szabályzata az irányadó.) Az olvasót az igénybevétel 
lehetőségeiről és feltételeiről tájékoztatni kell, ezért a másolatszolgáltatást a hálózati 
alközpontokban személyesen jelentkező könyvtárhasználóknak tudjuk biztosítani. 
(A szolgáltatáshoz reprográfiai kérőlap készült a könyvtárak számára.)

A könyvtárközi kölcsönzés rendezésével, a másolatszolgáltatás kiterjesztésével 
együtt készítettük elő az irodalomkutatási igények kielégítésének könyvtárközi se
gítését. A rendszer lényege: a kérést felvevő könyvtár megkezdi a téma kutatását, 
de ha kevés az olvasó számára a helyben feltárt anyag, tájékoztató szolgálatunk 
vállalja a kutatás befejezését, az irodalomjegyzék kiegészítését. A helyi könyvtár a 
feltárt, de hiányzó dokumentumok könyvtárközi kérőlapjait az irodalomkutatás be
fejezéséhez szükséges adatokkal együtt továbbítja a megyei könyvtárnak. A kért 
műveket az olvasó a kutatás lezárása előtt megkaphatja, használhatja. Mivel a ku
tatást befejező megyei tájékoztató könyvtáros az olvasóval nem találkozik, nagyon 
fontos, hogy a kérés kielégítéséhez részletes, pontos információkat kapjon. Ezért 
rendszeresítettük az irodalomkutatási igények felvételéhez, illetve a megkezdett ku
tatás befejezéséhez a tudakozólap-tasakot és betétlapját. A tasakot — a korábbi 
tájékoztatási naplók helyett — minden olyan kérdés megválaszolásához is felhasz
nálják a könyvtárak, amelynél a helyes válaszhoz a könyvtáros rövid kutatás után 
jutott, azaz a forrás kikeresése időt igényelt. (Erről a szolgáltatásról, valam int az 
irodalomkutatások összegyűjtéséről és szétsugárzásáról Tóth Gyula a Könyvtáros 
1973. augusztusi számában m ár h írt adott.)

A könyvtárközi szolgáltatások igénybevételéhez szükséges tudnivalókról s a ké
rő könyvtár feladatairól részletes útmutató készült. Segítségével az olvasó is pon
tos választ kaphat könyvtárainkban mindarról, amihez a megyei könyvtári szolgál
tatásokból lakóhelyén is hozzájuthat.

Eddig az olvasókat közvetlenül segítő szolgáltatásainkról esett szó. Az utóbbi 
években azonban a lem ezgyűjtemények feldolgozásában is kamatoztatni próbáltuk 
a megyei könyvtár lehetőségeit. A Celldömölki Nagyközségi és Járási Könyvtár 1972- 
ben költözött új épületébe, s itt megkezdhette hanglemeztárának erőteljes fejlesz
tését. Elsősorban emiatt vált sürgetővé, hogy — központi ellátás hiányában — se
gítsük a „B” típusú könyvtárakban összegyűlt hangzó anyag feltárását. Ennek érde
kében gépelt jegyzékek formájában megküldtük a könyvtáraknak a megyei könyv
tá r hanglemeztáráról készült gvártásiszám-katalógust. Adataival a könyvtárak ösz- 
szehasonlították lemezeiket, s katalógusunkról elkészíthették a szükséges cédulákat, 
fgy a címleírással, jelzetalkotással járó munkától mentesültek, de a katalóguscédu
lák elkészítésétől nem. A gyártási számok kiküldését követően minden beszerzésünk
ről* folyamatosan jegyzéket adunk a könyvtáraknak. Ezen a könyvtárak megjelölik 
a gyűjteményükbe került új lemezeket, amikhez most m ár a katalóguskartonokat is 
elkészítjük a szükséges példányszámban. Szolgáltatásunk igénybevételének egyetlen 
feltétele, hogy a könyvtár igazodjék szerkesztési szempontjainkhoz, s a nálunk alkal
mazott cédulaméretekhez.

Nem szorosan vett szolgáltatás, de a könyvtárak szívesen élnek más olyan lehe
tőséggel is, amivel időt, m unkát takaríthatnak meg. Ilyen például az átszakozás. Több 
könyvtárunk javítja a jelzeteket a megyei könyvtár betűrendes szolgálati katalógu
sából. Igaz, hogy a korrigálások átvezetése további munka, de az új jelzetek alkotá
sával járó idő megtakarítható, s — különösen az ebben kevéssé jártas könyvtár szá
m ára — ez is nagy segítség.

A megyei központi szolgáltatásokat eltérő mértékben veszik igénybe a könyvtá
rak. A lehetőségek hasznosítását több körülmény befolyásolja. A legszembetűnőbb, 
hogy a Celldömölki Nagyközségi és Járási Könyvtár a lehetőségek teljes skáláját 
kihasználja, s az igénybevétel rendszerességét tekintve is szinte mindenben vezet. 
Nyilvánvaló , hogy összefüggés van a könyvtár működési feltételeinek lényeges ja
vulása és a könyvtárhasználat fejlődése között. A  változás nemcsak a nagyobb ol
vasószámban és forgalomban fejeződik ki, hanem az „új könyvtár” segíti felszínre 
ju tn i a korábbi szűkösebb körülmények m iatt rejtve maradt olvasói igényeket is.

Munkaszervezés és további feladatok
A megyén belüli könyvtárközi kapcsolatok szerény mértékű fejlődése sem való

sulhatott volna meg a megyei könyvtár valamennyi szervezeti egységének közremű
ködése, közös m unkája nélkül. Az osztályok közötti munkamegosztás — ré'ren ho
nos gyakorlat szerint — körülbelül így alakul: a módszertani osztály feladata, hogy 
feltárja, összegyűjtse mindazt, amiben szükség van a központi könyvtár segítségére. 
A megvalósítás részleteit a központi könyvtárban az ügyben illetékes másik osztály- 
lyal közösen m unkáljuk ki. Együttes javaslatunkat m egvitatjuk az alközpontok ve-

726



zetőivel, s ezt követi az új szolgáltatás gyakorlati bevezetése. Ennek segítése, s a 
menetközben felbukkanó problémák rendezése ismét a módszertani osztály feladata.

A hálózaton belüli szolgáltatások fejlesztése mellett nagyon fontos olvasói érdek, 
hogy a „B” típusú könyvtárak a központi szolgáltatásokból is minél többet haszno
sítsanak. A megyei szolgáltatások igénybevételének vizsgálatán kívül ezért tájéko
zódtunk a központi kiadványok és más szolgáltatások felhasználásáról is. Tapaszta
latainkat most összegezzük, s megbeszéljük a könyvtárak vezetőivel. Feltevésünkkel 
egyezően a szolgáltatásokat a könyvtárak különböző mértékben igénylik és haszno
sítják. Fejlesztési javaslatunkkal most csak a legfontosabb hiányok pótlását kíván
juk elősegíteni, s a meglevő kiadványok, szolgáltatások használatára, hasznosítására 
próbáljuk irányítani a figyelmet.

P u s k á s  S á n d o r n é

k ö n y v t á r o s o k  és  b i b l i o g r á f u s o k
Julién Cain

1887—1974

Pótolhatatlan veszteség érte a francia 
és a nemzetközi könyvtári életet: Pá
rizsban, 1974. október 10-én elhunyt 
Julién Cain, a Bibliothéque Nationale 
egykori igazgatója.

Julién Cain nem mindennapi egyéni
ség volt. 1911-ben bölcsészdiplomát szer
zett, történelmet tanított, majd a nem
zeti könyvtár m unkatársa lett. Ettől 
kezdve életét a művészetek támogatásá
nak, a kultúra terjesztésének szentelte. 
1930-ban nevezték ki a könyvtár élére, 
s ezzel lehetősége nyílt tehetségének, 
szervezőkészségének még szélesebb körű 
kibontakoztatására. A Bibliothéque Na
tionale korszerűsítése és kibővítése az ő 
vezetése alatt kezdődött meg a harm in
cas évek elején; az intézmény részére 
állami támogatást szerzett, tárgyalt, te r
vezett, szervezett fáradhatatlanul. Mun
kája mellett közéleti szerepet is vállalt.

A művészetek szellemi mecénásának 
tekintették egész Franciaországban. A 
közművelődés otthonává tette a nemzeti 
könyvtárat, művészeti irányzatokat, 
klasszikus művészek munkásságát be
mutató kiállításokat rendezett. Kereste a 
fiatal tehetségeket, kiállításokon m utatta 
be alkotásaikat a nagyközönségnek. Mél
tán nevezték el róla ezt a kiállítási for
m át az egész világon („type Julién 
Cain”, illetve „type Bibliothéque Natio
nale”).

Humanista volt — tettre  kész, tevé
keny humanista. A második világháború 
idején veszélyessé váltak azok, akik fel
emelték szavukat az embertelenség el
len, így Julién Cain-re is sor került. 
1940-ben a ném etbarát kormány levál
totta tisztségéből, 1941-ben a németek le
tartóztatták és a buchenwaldi koncent
rációs táborba hurcolták. Eltávolítása 
után a nácik és francia kiszolgálóik meg
szállták a nemzeti könyvtárat, figyelték

a kutatókat, „gyanús” és „nemkívánatos” 
elemek után kutattak az olvasói karto
nok alapján. A könyvtár azonban ellen
állt, munkatársai Julién Cain helyébe 
léptek, azt tették, amit ő tett volna. 
Clandestinus (illegális) lapokat terjesz
tettek annak ellenére, hogy a németek 
sok könyvtárost elbocsátottak, harmin
cat pedig deportáltak. Párizsban azon
ban nem volt könyvégetés, a nácik nem 
m erték folytatni az 1933-ban Berlinben 
elkezdett „szellemi tisztogatásukat”, meg 
kellett elégedniük a veszélyesnek ítélt 
könyvek zárolásával. S amikor a könyv
tár ismét megnyithatta kapuit, Julién 
Cain visszatért. Az átélt szenvedések 
nem törték meg, nem veszítette el az em 
berekbe, eszmékbe vetett hitét, ott foly
ta tta  munkáját, ahol a háború m iatt ab
bahagyni kényszerült.
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Vezetése alatt fejeződött be a háború 
után a Bibliothéque Nationale teljes á t
alakítása. Az átépítés szervezése, irányí
tása még több embernek is óriási feladat 
lett volna, Julién Cain azonban nem csu
pán a könyvtár vezetésében állt helyt, 
hanem fontos szerepet vállalt a kultúra 
és a nemzetközi könyvtárügy területén 
is. A Francia Akadémiának 1952 óta 
tagja, a Nemzetközi Bibliográfiai Bizott
ság elnöke, a nemzetközi könyvtáros 
szövetség alelnöke, a Francia Levéltá
rosi Főiskola, a Múzeumok Tanácsa és 
az Irodalmi Alap m unkatársa volt. Utol

só éveiben az UNESCO könyvtárában 
dolgozott.

1968-ban, 80. születésnapja tiszteletére 
tanulmánykötetet adtak ki Tevékeny  
humanizmus címmel. A kötet méltó em
léket állít Julién Cain életművének, 
amelyet a mélységes humanizmus, a 
mindenre kiterjedő figyelem, érdeklődés* 
a meg nem alkuvás és az emberfeletti 
munka jellemzett.

Julién Cain meghalt. Eltávozott a hu
szadik század könyvtári életének egyik 
legszínesebb, alkotó egyénisége.

K á r p á t i  M i k l ó s

Markos Béla
1893-

A magyar könyvtárügy egyik szerény, 
de tevékeny tagja távozott sorainkból 
olyan csendben, ahogyan élt. Markos 
Béla mintegy 25 évet töltött el hosszú 
életéből úigy, hogy kapcsolatban állt va
lamelyik könyvtári intézményünkkel.

Nem könyvtári területen kezdte meg 
pályafutását: a főváros szolgálatában 
annak a liberális szellemű Bárczy Ist
ván polgármesternek lett titkára, aki a 
szocialista Szabó Ervint nevezte ki a 
Fővárosi Könyvtár élére, és társadalom- 
tudományi, valamint szépirodalmi olvas
mányait is az ő tanácsai alapján válo
gatta meg. így aztán nem tekinthető 
véletlennek, hogy Markos Béla m ár ifjú
korában kapcsolatba került Szabó Er
vinnel és Kőhalmi Bélával. Hosszú ideig 
dolgozott az idegenforgalom területén 
fontos beosztásokban. 1938-ban a Fővá
rosi Idegenforgalmi Hivatal vezetője, 
majd e szerv megszűntével, 1948-ban egy 
hasonló profilú kutatóintézet vezetője 
lett. Életének ebben a szakaszában — 
m int területének szaktudósa — számos 
könyvet írt, szakcikkei hazai és külföldi 
folyóiratokban jelentek meg.

1950-ben került az Országos Könyvtári

■1974

Központba, ahol felújult és barátsággá 
mélyült ismeretsége Kőhalmi Bélával. 
Később a Népkönyvtári Központban te
vékenykedett, e szerv megszűnése után 
pedig az Országos Széchényi Könyvtár 
könyvelosztójában irányította az állami 
tulajdonba került könyvek feldolgozását 
és elosztását. Majd a Petrik-féle Ma
gyarország bibliográfiája 1712—1860. c. 
könyvészet kiegészítésének m unkálatai
ba kapcsolódott be, s a kiegészített kö
tetek egyik szerkesztője lett. ö  készí
tette el az I—V. kötetben közreadott 
magyarországi és külföldi magyar nyel
vű nyomtatványokhoz a nyomda- és ki
adástörténeti m utatót is. Az em lített 
korszak magyarországi nyomdáiról több 
tanulm ányt írt, ezek elsősorban a Ma
gyar Könyvszemlében jelentek meg. A 
könyvtári munka gyakorlatiasabb jel
legű kérdései is vonzották. Több cikket 
írt a könyvtári mikrofényképezésről és a 
fényképi címfelvételezésről is.

Közben korábbi m unkaterületével sem 
szakított teljesen: idegenforgalmi tárgyú 
előadásokat tarto tt a Marx Károly Köz- 
gazdasági Egyetemen és a Felsőfokú 
Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szak
iskolán.

Élete utolsó négy évében az Országos 
Széchényi Könyvtárban — mint nyug
díjas — a „Külföldi időszaki kiadványok 
a magyar könyvtárakban” című kiad
vány szerkesztési munkálataiban vett 
részt. E sok figyelmet és aprólékosságot 
megkívánó munkaterületen is kitűnt fia
talosságával, m unkabírásával és szellemi 
frisseségével. Életének még 82. évében 
is jó példát tudott m utatni fiatalabb 
m unkatársainak. A tollat a szó szoros 
értelmében csak a halál ragadhatta ki 
munkás kezéből, elhunyta előtt három 
nappal még dolgozott. Töretlen szellemét 
számos értékes m unkája őrzi meg az 
utókor számára.

B a t á r i  G y u l a
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f ó r u m

A letéti hálózat gondozása művelődési autókkal
A Tapolcai Városi-Járási Könyvtár 

igazgatója, Kertész Károly a Könyvtáros 
augusztusi számában megjelent cikkében 
leszögezte: segítse a művelődési autó a 
körzeti könyvtári ellátást.

A nyíregyházi központi járás területén 
három nagy körzetre oszlik a könyv
tári hálózat, kb. 20—30 könyvtári egység 
ju t egy-egy körzetre. Járásunk területe 
m ajdnem egyharmada a megyének, és 
így egy-egy körzet felölel akkora terü
letet, m int m ásutt egy járási könyvtáré, 
összesen 93 könyvtári egységünk van: 
ebből 47 — főleg tiszteletdíjas könyvtá
rosokkal működő — községi könyvtár, 
és 45—46 a tanyai, illetve peremkerületi 
„letéti” könyvkölcsönzők száma. Kívü
lük a járás területén mintegy 15—20 
olyan település is akad — néhány már 
elsorvadóban —, ahol a lakosok száma 
100—150 között van. Ezeken a helyeken 
nincsen iskola vagy más megfelelő he
lyiség, ahol kölcsönözni lehetne, és 
em iatt ellátásuk még máig sincs meg
oldva.

A járás területén mintegy 12 000 kötet 
könyv van állandóan letétben. Egy-egy 
telepítés idején 400 könyvet adunk át a 
megbízott könyvtárosnak. Évente kb. 
5—6000 könyvet cserélünk, és van olyan 
letéti kölcsönző is, ahol 700—800 köte
tesre emelkedik a kinti állomány.

Feletteseink az adott nehéz körülmé
nyeket méltányolva, meghagyták a m ű
velődési autót a járási könyvtár részére 
is, mivel látták, hogy a kiépített tanyai 
kölcsönzői rendszer ellátása indokolttá 
teszi működtetését.

Vallom, hogy Szabolcs-Szatmár me
gyében mind a városi, mind a járási 
körzetekben legalább 10—15 évig feltét
lenül szükséges a tanyai kölcsönzők 
meghagyása, még akkor is, ha az iskolák 
körzetesítése következtében megszűnnek 
az iskola épületében, tantermében adott 
kölcsönzési lehetőségek. Jelenleg e helye
ken a könyvkölcsönzők kezelői még a 
lakásukon is szívesen vállalják a köl
csönzést, nagyon jól és örömmel Látják 
el feladatukat. Egyetértek azzal az állás- 
foglalással, hogy ha csak egy mód van 
rá, ne a művelődési autó menjen ki idő
közönként a helyszínre kölcsönözni, il
letve csak filmet vetíteni, m ert ez így 
költségesebb és nem szerencsés megol
dás. A könyvkölcsönzők telepítését kell 
szorgalmazni.

A közelmúltban ezt a megoldást kel

lett választani két olyan helyen, ahol az 
iskolai oktatás megszűnt, még az épüle
tet is lebontották, illetve más célra vet
ték igénybe. Fontos művelődéspolitikai 
feladat, hogy az ilyen szórványtelepülése
ken, akár kijelölt, akár „megtűrt” tanyai 
központokon, illetve településeken leg
alább a könyvtári szolgálatot mindenáron 
fenn kell tartani. Ez még akkor is támo
gatandó ügy maradjon, ha néhol az évi 
kölcsönzési forgalom az ezer kötetet sem 
éri el.

Nyíregyházán a megyei könyvtár a 
„D” típusú könyvtárak között külön 
megkülönbözteti a tanyai letéti kölcsön
zőket. Ezek ellátása mellett természete
sen a művelődési autóknak más és sok 
olyan tennivalójuk is van, amelyeket 
nélkülük elvégezni nem tudnánk egyet
len napon. Ilyen tennivalók nemcsak a 
kisebb községi könyvtáraknál adódnak, 
ahol általában tiszteletdíjasok működ
nek, s autóbusszal is csak kétnapos for
dulóval közelíthetők meg. A művelődési 
autó segítségével lebonyolított könyv
cserék révén bármely letéti egység a 
községi könyvtárakéval azonos színvo
nalú válogatás lehetőségét nyújtja. Miért 
legyen hátrányosabb helyzetben a ta
nyán élő, ha olvasni akar?

A 175/1966. évi MM számú utasítás, 
amely még ma is érvényben van, ki
mondja, hogy a művelődési autók műkö
désének elsőrendű célja a tanyavilág 
népművelési szolgáltatásokkal való el
látása. Jó lenne mégis, ha a K ulturális 
Minisztérium újabb rendelkezést adna 
ki, hogy a művelődési autók ez irányú 
feladataikat m aradéktalanul elláthassák. 
Szinte hihetetlen ugyanis, hogy az új 
tanácstörvény életbelépése után is lehe
tetlenné teszik a központi járásban ma 
még önálló intézményként működő já 
rási könyvtár tevékenységét a művelő
dési autó sorozatos más irányú igénybe
vételével, holott párthatározatok és me
gyei intézkedések egész sora teszi köte
lezővé a tanyai településeken lakók kul
turális igényeinek rendszeres kié1 építését.

Megemlítem, hogy a művelődési autó 
segítségével végezhető a művelődési in
tézmények nyitvatartásának, a kölcsön
zések lebonyolításának ellenőrzése is. A 
tiszteletdíjas könyvtárosok általában dél
után, illetve az esti órákban kölcsönöz
nek, és csak abban az időben lehet lá t
ni, hogyan dolgoznak. E feladatok el
maradása szintén káros következmé
nyekkel járhat.
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Akad tehát területi feladat bőven, és 
elmondhatjuk, hogy Szabolcs megyében, 
de főleg 2—3 járásában és a tanyai tele
püléseken valóban indokolt volt a mű
velődési autók meghagyása. Működésük

nélkülözhetetlen, ha rendeltetésszerűen 
használhatják fel őket a hálózati köz
pontok. d r . R e m e s E l e m é r

a N yíregyházi Járási K önyvtár 
igazgatója

t a p a s z t a l a t c s e r e

Baranya megyei könyvtárak az „Olvasó munkásért”
A Hazafias Népfront Országos Taná

csa, a Művelődésügyi Minisztérium és a 
Szakszervezetek Országos Tanácsa által 
meghirdetett „Olvasó m unkásért” pályá
zatra Baranya megye tanácsi könyvtári 
hálózatából 9, a szakszervezeti hálózatból 
17 könyvtár nevezett be. A 26 pályázó 
könyvtár mindenekelőtt a vonzáskörze
tében élő, illetve dolgozó fizikai m unká
sok és szakmunkástanulók könyvtári el
látásának megjavítását, művelődésük 
könyvtári támogatását, valam int új 
könyvtári, illetve könyvtári vonatkozású 
közművelődési formák, módszerek, kap
csolatteremtési és -tartási módozatok ki
munkálását tervezi. E könyvtárak a pá
lyázati idő alatt végzett munkát és kí
sérletezést alapnak szánják olyan, hosz- 
szú távú tevékenységük megindításához, 
amelynek középpontjában a munkásság 
áll.

Azonban nemcsak a pályázaton való 
részvétel az egyetlen könyvtári megnyil
vánulási formája a munkásművelődés 
könyvtári támogatásának, amelyre a me
gye sajátos viszonyai is kötelezik az in
tézményeket.

Ismeretes, hogy Baranya kisközséges 
megye. A több mint 300 helységben kb. 
420 000 ember él s ezek fele apró fal
vakban. A megye összes könyvtári egy
ségeinek száma inkább közelebb van a 
400-hoz, mint a 300-hoz. Az anyagi esz
közök ennek következtében rendkívül 
szétforgácsoltak, ami nagymértékben 
megnehezíti a lakosság, a különböző ré
tegek könyvvel való ellátását és a szak
mai irányítást, támogatást. A gondokat 
növelik még mind a központi, mind a 
helyi közművelődési könyvtárak elavult 
épületei és rossz működési körülményei. 
(Az utóbbi években kedvező változások 
történtek: például három járási, több 
körzeti és községi könyvtár új, illetve 
átalakított épületet kapott, de az alap
helyzetet ezek nem változtatták meg 
számottevően.) E körülmények ellenére 
is 1973-ban a tanácsi és a szakszervezeti 
könyvtárhálózatnak együttvéve kereken 
104 880 olvasója volt, azaz a lakosság 
24,6 százaléka. A 420 000 lakosból meg

közelítően 107 000 számít fizikai dolgo
zónak, ennyien dolgoznak a bányászat
ban, az iparban, a szolgáltatásban és a 
mezőgazdaság ipari jellegű ágazatában, 
de igen sokan közülük kettős foglalko
zású (mezőgazdasági és ipari) családok 
tagjai. Ezzel a háttérrel rendszeres, ta r
talmas könyvtári ellátásuk igen nagy ne
hézségekbe ütközik. A rétegnek mégis 
hozzávetőleg 28 százaléka volt beiratko
zott olvasó 1973-ban. A munkásság 
könyvtári ellátásának megjavítására a 
közelmúltban több kezdeményezés tör
tént.

Amint arról a Könyvtáros 1974. jú 
niusi száma hírt adott, a Pécsi Városi 
Könyvtár ez év április 4-én útjára indí
totta bibliobuszát Pécs könyvtárilag el
látatlan munkáslakta területeire. A ta 
pasztalatok nagyon kedvezőek, ezért a 
bibliobusz tovább bővíti szolgáltatásai
nak körét a munkáslakta kerületekben.

A Baranya megyei könyvtárközi bi
zottság (tagjai a közművelődési könyv
tári hálózatok mellett a tudományos és 
a felsőoktatási intézmények könyvtárai) 
Pécsett 9 és a megyében ugyancsak 9 
nagyobb üzemben megvizsgálja a m un
kásság szakkönyvellátását, ,s ennek ta 
pasztalatai alapján ajánlásokat dolgoz ki 
az üzemi könyvtárak és állományuk fej
lesztésére. A jövő év első felében kiad
ványt ju tta t el a munkásokhoz, melyben 
ismerteti a pécsi és a megyei nagy
könyvtárak szolgáltatásait. A bizottság a 
jövő évtől kezdve segíteni fogja egy 
szocialista brigád művelődési vállalásai
nak teljesítését is. A fizikai dolgozók 
könyvtári ellátásának javítása, olvasási 
kultúrájának emelése érdekében a köz- 
művelődési könyvtárakon kívül Pécs két 
egyetemi és két főiskolai könyvtárát is 
bekapcsolják az együttműködésbe.

A Baranya megyei közművelődési 
könyvtárak módszertani bizottsága, 
mo-lvnek rnunkáiában a m e ^ e i és a városi 
könyvtárhálózatnak, valam int az SZMT 
könyvtárnak, illetve a komlói Bányász 
könyvtárnak és hálózatának képviselői 
vesznek részt, felméri az ipari szak
munkástanuló intézetek könyvtári ellá
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tásának helyzetét, kidolgozza javaslatait 
az illetékesek számára, s folytatja a ta 
valy Komlón megkezdett tapasztalat
csere-sorozatot a munkásolvasóik szerve
zésének újabb könyvtári formáiról, ered
ményeiről. Olyan röplapbibliográfiákat 
állítanak össze és terjesztenek az üze
mek dolgozói közt, melyek felölelik egy- 
egy szakma könnyen hozzáférhető iro
dalmát. Az első két szám a közelmúlt
ban m ár megjelent. Az „Olvasó népért” 
című, rendszeresen megjelenő bibliográ
fiát a jövőben a hálózatok könyvtárosai
nak segítségével fogják terjeszteni az 
üzemekben.

Az SZMT könyvtár az üzemi művelő
dési intézmények könyvtári szolgáltatá
sait is erősíteni kívánja.

A baranyai közművelődési könyvtári 
hálózatok tervet készítettek a fizikai dol
gozók tanulásának és gyermekeik iskolai 
előmenetelének segítésére is. A feladatok 
között szerepel például a tankönyvekkel, 
a kötelező és az ajánlott irodalommal 
való fokozottabb ellátás; könyvtári fió
kok telepítése az általános és a szak
munkásképző iskolákba; módszertani ta 
nácsadás iskolai könyvtárosok részére; a 
gyermekfoglalkozások (különösképpen a 
szocialista brigádtagok gyermekei szá
mára tarto tt rendezvények) módszertani 
tapasztalatainak terjesztése stb.

A szocialista brigádokkal kiépített 
könyvtári kapcsolat fejlesztésére a mód
szertani bizottság kiadványt jelentet meg 
Módszertani útm utató címmel. Első szá
ma ötleteket, tanácsokat s a gyakorlat 
kiállta módszereket ismertet a szocialista 
brigádokkal való kapcsolatfelvételről, a 
kapcsolattartás gyakorlati lehetőségeiről. 
Felhívja a könyvtárosok figyelmét arra, 
hogy az üzem gazdasági, politikai, szak- 
szervezeti vezetőit igyekezzenek meg
nyerni, hogy ők ösztönözzék szocialista 
brigádjaikat az olvasás, a művelődés, az 
iskolázottság hiányainak pótlására, s 
eközben vegyék igénybe a könyvtárt. A

könyvtárosok m érjék fel az üzemi kör
nyezet jellemzőit, a brigádok szociális, 
kulturális összetételét, tagjaik egyéni 
műveltségét és igényeit. Ez alatt bővítsék 
ki, gazdagítsák szolgáltatásaikat, legyen 
könyvtáruk valóban közművelődési in
tézmény. A közvetlen szolgáltatások mel
lett a könyvtáros segítse a munkások 
magánkönyvtárának gyarapítását (ennek 
módszereit most kísérletezzük ki a pá
lyázat egyik célkitűzéseként). A mód
szertani útmutató felhívja a könyvtáro
sok figyelmét a munkásművelődéssel 
foglalkozó határozatokra, ajánlásokra, 
közölve lelőhelyeiket is. U«?ymcsak is
merteti az átdolgozott, az újabb igények
nek megfelelő „Szocialista művelődési 
szerződés” formanyomtatványát is, még
pedig az összeállítására vonatkozó tudni
valókkal együtt.

Végül hasznos és szükséges, hogy a 
könyvtár kapcsolatot építsen ki az üze
mekkel és más művelődési intézmények
kel is. Az üzemekkel — nemcsak a szo
cialista brigádokkal — szintén hasznos 
művelődési szerződést kötni. Az üzem 
műszaki fejlesztéséhez, a termelékenység 
növelésének, a szakképzettség problémái
nak megoldásához, a dolgozók általános 
és szakmai ismereteinek javításához a 
könyvtár a maga sajátos eszközeivel se
gítséget adhat. Az üzem viszont anyagi 
támogatásban részesítheti a könyvtárt, 
hogy az szolgáltatásait a kívánt színvo
nalon nyújthassa. Az együttműködés 
készségét nem kis részben ösztönzik azok 
a határozatok, amelyek az utóbbi idő
ben a munkásművelődést napjaink, jö
vőnk igen fontos feladatává tették. Az 
üzemeken kívül a könyvtárak vegyék fél 
a kapcsolatokat a művelődési házakkal, 
az oktatási intézményekkel, a múzeu
mokkal a színházakkal — ha kell, az 
utazási irodákkal is — s ami szintén fon
tos: a társadalmi, politikai szervezetek
kel.

F e g ó  L a j o s
a P écsi M egyei K önyvtár m unkatársa

R. B edrosszov ex  librise
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a k ö n y v t á r a k  t ö r t é n e t é b ő l

Kultsár István és a komáromi könyvtár
Azoknak a férfiaknak a sorában, akik 

a XIX. század első negyedében a műve
lődés érdekében végzett áldozatos m un
kájukkal hozzájárultak a reformkor hal
latlan politikai pezsgésének előkészítésé
hez, előkelő hely illeti meg Kultsár Ist
vánt, a nemzet napszámosát. K ultsár Mi
kes Törökországi levelei-nek kiadója, a 
pesti magyar színtársulat igazgatója, m a
gyar tárgyú történeti munkák fordítója, 
a nagy jelentőségű folyóirat, a Tudomá
nyos Gyűjtemény  egyik megindítója, az 
első pesti magyar nyelvű újság, a Hazai 
Tudósítások létrehozója és szerkesztője 
volt, pesti háza pedig a magyar szellemi 
élet jeleseinek találkozóhelye. Mindezek
kel nagyban hozzájárult ahhoz, hogy Pest 
lett a magyar kulturális élet központja.

K ultsár szenvedélyesen gyűjtötte a 
könyveket is. Az 1820-as évek végén 
érezvén egészsége megrendülését, foglal
koztatni kezdte a gondolat, mi lesz halála 
után a csaknem 3000 kötetes könyvtárá
val. Végül olyan elhatározásra jutott, 
mely méltó volt egész addigi tevékenysé
géhez. Gyűjteményét nem az egyik nagy 
pesti tudományos könyvtárra hagyta, ha
nem felajánlotta Komárom m egyének, 
melynek szülötte volt. Érdemes idézni az 
adományozó levélből: „Álmélkodva ta
pasztalván más nemzeteknek tudomány
beli cultúráját, észrevettem, hogy előme
netelt m indenütt a számosabb bibliothé- 
cák és a jurisdictióknál [joghatóságoknál] 
is található, s közhasználatra megnyitott 
könyvtárak segítették.’* A továbbiakban 
kifejezi abbeli reményét, hogy példája 
majd másokat is követésre buzdít, s a 
könyvtár újabb és újabb adományokkal 
bővülve fejlődik tovább.

A megyegyűlés az ajánlatot elfogadta, 
s a könyvek hamarosan meg is érkeztek 
Komáromba. Kultsár özvegye 1833-ban 
újabb ezer kötetes ajándékkal tetézte 
férje adományát, s ekkor már 3747 kötet 
sorakozott a vármegye levéltárában elhe
lyezett, külön e célra készített szekré
nyekben.

Szomorú adalék a magyar irodalom 
akkori mostoha helyzetéhez, hogy a ma
gyar kultúra olyan apostolának, mint 
K ultsárnak könyvtárában alig találunk 
magyar nyelvű könyveket. Ezeknek je
lentékeny hányada viszont tulajdonosuk 
nyelvi és kulturális érdeklődését tükrözi. 
Ilyen Batsányi János műve: A nemzeti 
nyelvről és poézisről; Fejér György: Érte
kezés egy magyar tudós társaság leg
könnyebb és leghelyesebb felállításáról;

Révai Miklós hasonló tárgyú röpirata, az: 
Egy magyar társaság iránt való jámbor 
szándék; Teleki Lászlónak (a Kegyenc 
szerzőjének apja) A magyar nyelv elő
mozdításáról való buzgó esdeklései című 
könyve és számos kevésbé neves szerzőtől 
származó vagy névtelenül megjelent ha
sonló tárgyú írás.

Kultsár István nemcsak lapjában volt 
lelkes propagálója a hőskorát élő magyar 
színjátszásnak, de egy ideig felügyelője is 
a Rondellában játszó pesti színtársulat
nak. Erről a szenvedélyéről tanúskodik a 
tulajdonában levő számos színházi zseb
könyv, valam int Benke Józsefnek, a 
pesti társulat vezetőjének röpirata: A 
theatrum  tzélja és haszna.

A hazánk történetével foglalkozó köny
vek közül ez időben csak igen kevés író
dott magyar nyelven. Közülük K ultsár 
birtokában volt Anonymus Gesta Hunga- 
rorum-ának 1790-ben megjelent magyar 
nyelvű fordítása, a gyakran túlzásokba 
eső Horvát István  három műve, Decsy 
Antal értekezése a magyarországi koro
nás királynékról és Decsy Sámuel könyve::
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A rfiágyar szent Koronának és az ahhoz 
tartozó tárgyaknak históriája. Huszti 
András műve Erdély történetéről, Rum y  
Károly György: Monumenta Hungarica, 
azaz Magyar Emlékezetes írások című 
gyűjteményének első és harmadik kötete. 
Weszprémi István  könyvével zárhatjuk a 
sort, címe Magyar Országi öt különös Em
lékezések.

A legtöbb magyar nyelvű könyvet a 
természettudományi és műszaki tárgyúak 
között találjuk. Ezek többsége a nagykö
zönséghez szóló ismeretterjesztő, oktató 
jellegű írás. Legtöbbjük mezőgazdasági 
és egészségügyi kérdésekkel foglalkozik.

A magyar szépírók sorát Zrínyi Miklós 
nyitja  meg, akit azonban nem a Szigeti 
Veszedelem, hanem prózai röpirata, a Ne 
bántsd a Magyart képvisel. Bessenyei 
Györgynek négy m unkája is megvan, 
Szentjóbi Szabó László Mátyás királyról 
írt drám ájával szerepel. Ungvárnémeti 
Tóth László és Virág Benedek kortársai 
voltak Kultsár Istvánnak, míg Vörös
marty, akinek korszakalkotó eposzát szin
tén megtaláljuk a könyvtárban, m ár az 
új irodalmi nemzedéket képviseli. Jelen
tős még a Virág Benedek által kiadott 
költészeti antológia, a Magyar poéták, 
kik római mértékre írtak 1540-től 1780-ig. 
Ezek mellett még több külföldi mű for
dítása is irodalmunk jeleseitől szárma
zik.

A magyar nyelvű könyvek viszonylag 
kis számával szemben a könyvtár gazdag 
volt hazai vonatkozású latin és német 
nyelvű művekben.

Kisfaludy Károly Stibor vajdájának 
német fordítása, Janus Pannonius latin 
nyelvű költeményei, Berzeviczy Gergely 
gazdasági, a híres Hatvani István  pro
fesszor filozófiai, Tessedik Sámuel mező- 
gazdasági művei, Révai Miklós latin 
nyelvű magyar nyelvtana, Verseghy Fe
renc nyelvében és tárgyában hasonló, 
csak szellemében különböző irata, Bon- 
fin i magyar története, Oláh Miklós Hun
gáriába, Bél Mátyás Notitiá-ja, Horányi 
Elek, Katona István  hazánk történetével 
foglalkozó, latinul írt munkái, Kovachich 
Márton György és Fejér György magyar 
történeti forráskiadványai, a Triparti- 
tum, a XVIII. századi és a XIX. század 
eleji magyar országgyűlések törvénycik
kelyei — mind-mind olyan kiterjedt ér
deklődésről tesznek tanúságot, amilyet 
K ultsár irodalmi munkássága és szer
kesztői tevékenysége alapján fel is téte
lezhetünk.

Nemhiába volt K ultsár szerkesztő, 
könyvtárában a korabeli hazai periodika- 
irodalom termékei is bőségesen szerepel
nek. Saját lapjának évfolyamain kívül 
birtokában volt a Magyar Hírmondó több 
kötete. A folyóiratokat a Felsőmagyaror
szági Minerva és a Tudományos Gyűjte

mény képviseli. Néhány német nyelvű 
hazai lap is megvolt a könyvtárban.

A gyűjtemény többi könyvének nincs 
magyar vonatkozása, de e kötetek egy 
széles érdeklődésű, nagyműveltségű tu 
lajdonosról vallanak. Megvan a görög és 
a római klasszikusok színe-java , részint 
eredeti nyelvű kiadásban, részint magyar 
fordításban. A francia klasszicista dráxpa 
két nagy képviselője folytatja a sort. Ra- 
cine és Corneiile, Moliére, Fénélon s Vol
taire pár írása zárja le a XVII—XVIII. 
századi francia írók sorát.

A német irodalmat Bürger, Gessner, 
Goethe, Kleist és Wieland, az angolt 
Milton és W alter Scott képviseli.

K ultsárt nagyon foglalkoztatták a filo
zófiai problémák. Arisztotelész, a sztoi
kus Epiktétosz s Boethius munkái vannak 
meg az ókori bölcselők sorából. Hosszabb 
az újkoriak névsora: Rotterdami Eras- 
mus, Descartes, Fichte, Hegel, Kant (sa
já t művein kívül a róla és tanításairól írt 
művek is), Mendelssohn Mózes, továbbá 
Schelling művei. Ezek azonban csak a 
legismertebb nevek a könyvtárban felta
lálható egyéb bölcseleti munkák szerzői 
közül.

Számos külföldi mű szerepel a jogi, a 
történeti, a gazdasági, a természettudo
mányi és az egyéb tárgyú munkák közt.

A Kultsár özvegye által 1832-ben fel
ajánlott és 1833-ban Komáromba el is

A Zalán futása első  kiadásának cím lapja
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szállított 1000 könyv semmilyen szem
pontból sem m aradt el férje adománya 
mögött. Csak a legfontosabb köteteket 
soroljuk fe l: Bajza József Kritikai Lapok- 
ja, a Hazai és Külföldi Tudósítások és a 
Hasznos Mulatságok Kultsár halála után 
megjelent évfolyamai. Az ekkor még 
Stancsics nevet viselő Táncsics Mihály 
magyar nyelvészete, a tudós történész 
pap, Fejér György nagy jelentőségű for
ráskiadványa, a Codex Diplomaticus, to
vábbá más magyar történeti tárgyú mun
kái Pázmándi Horváth Endre költemé
nyei, Kazinczy Pannonhalmi ut'azás-a, a 
Csongor és Tünde, Benke József újabb

röpirata, A Pesten felállítandó játékszín 
dolgában című.

Komárom megye rendéinek dicséretére 
válik, hogy nemcsak átvették a könyve
ket, de igyekeztek az örökséget a hagyo
mányozó szellemében gondozni is. Abból 
a tervükből ugyan, hogy külön épületet 
emelnek a könyvtárnak, többszöri neki
buzdulás ellenére sem lett semmi, de a 
megyegyűlés könyvtárnokokat választott, 
kik a rájuk bízott gyűjteményt kezelték, 
arról katalógusokat készítettek, s ha nem 
is minden évben egyforma mértékben, de 
rendszeresen gyarapították a gyűjte
ményt. Az 1861-es nemzeti felbuzdulás 
idején gyűjtést rendeztek az újabb könyv- 
vásárlásokra, s ez igen eredményesen 
végződött. A könyvtár használói közt 
képviselve volt a helybéli műveltebb ré
tegek szinte minden árnyalata. Különö
sen két nevet kell közülük kiemelni: 
Czuczor Gergelyét és Ghyczy Kálmánét, a 
későbbi pénzügyminiszterét. Ez utóbbira 
az itt szerzett tapasztalatok oly hatással 
voltak, hogy évek múltán saját könyv
tárát is Komárom megyének ajándékozta. 
Ghyczy adománya és az egyéb gyarapo
dás ismét időszerűvé tette az elhelyezés 
megoldását. 1885-ben a levéltár átalakí
tása kapcsán a könyvek végre külön he
lyiségbe kerültek. A gyarapodás ezúttal 
oly nagymérvű volt, hogy a gyűjtemény 
néhány évtized alatt megötszöröződött. A 
helyproblémák súlyosabbá váltak, mint 
valaha. Végre mikor 1913-ban Komárom
ban művelődési ház épült, ide helyezték 
át az egész gyűjteményt. A könyvtár itt, 
az új helyen élte át az első világháború 
nehéz éveit. További fejlődését azonban 
ez sem tudta megakadályozni. Megmaradt 
és tovább gyarapodott azután is, hogy 
Komárom 1918 őszétől kezdve Csehszlo
vákiához került.

A szándék, mely K ultsár Istvánt ado
mánya megtételekor vezette, nem m aradt 
terméketlen óhaj. Könyveiből nem lett el- 
zártan fekvő, elfeledett holt anyag, ha
nem sikerült egy közművelődési missziót 
betöltő könyvtár alapjait megvetnie, 
ahogy azt a Komárom megye rendéihez 
írt levelében annak idején felvázolta.

I n d a l i  G y ö r g y
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a l a p o k ba n  o l v a s t u k

Az alakuló CSEMADOK könyvtár terve
Kulturális életünknek egyik igen fon

tos tényezője a könyv és a könyvtár. 
Érdemes megemlíteni, hogy az 1948 feb
ruárja, a munkásosztály győzelme óta 
eltelt időszak alatt Csehszlovákiában — 
csehszlovákiai magyar szerzőktől — ösz- 
szesen mintegy ötszáz mű jelent meg.

Eredményes munka jellemzi a könyv
tárak  tevékenységét is. A kultúra de
mokratizálása és a szocialista társadalom 
nyújtotta előnyök révén az utóbbi évek
ben ezrek és ezrek váltak rendszeres 
olvasóvá, kapcsolódtak be a művelődés 
folyamatába. A könyvtári munka vona
lán azonban — főleg a nemzetiségek 
lakta területeken — még igen sok a 
teendő.

A könyvtári törvény értelmében a köz- 
művelődési, tehát a járási, a városi és a 
falusi könyvtárakat nálunk a járási, a 
városi és a helyi nemzeti bizottságok 
oktatás- és művelődésügyi osztályai irá
nyítják. Ezek a szervek hivatottak gon
doskodni a könyvtárak fejlesztéséről, 
anyagi ellátásáról és nem utolsósorban 
a könyvtárosokról.

A nemzeti bizottságok legtöbbje kifo
gástalanul dolgozik, a könyvtárakat 
megfelelően támogatja és irányítja. A 
legtöbb helyen elsősorban az oktatás- és 
művelődésügyi osztálynak köszönhető, 
hogy a könyvtár rendelkezik a szüksé
ges felszereléssel és példásan teljesíti 
hivatását. Ám előfordul, hogy némelyik 
könyvtár távolról sem felel meg az ol
vasók és a kor igényeinek. A hiányos
ság többnyire annak tulajdonítható, hogy 
néhol a szakigazgatási szerv vagy meg
feledkezik a könyvtárról, vagy ha törő
dik is vele, az irányítást nem a szükség
letnek megfelelően végzi.

A magyarlakta vidékek könyvtáraiban 
leginkább két fogyatékosság észlelhető. 
Az egyik az, hogy a könyvek nem m in
dig a lakosság érdeklődési körének meg
felelően oszlanak meg. A másik az, hogy 
a könyvtárosok a magyar nyelvű köny
vekre vonatkozólag alig kapnak szakmai 
útm utatást. Gátolja a munkát és a köny
vek funkciójának a teljesítését, hogy a 
magyar nyelvű időszaki kiadványok 
gyűjtésével és osztályozásával központi
lag nálunk jelenleg rendszeresen senki 
sem foglalkozik.

A sajátos jellegű központi könyvtár
nak elsősorban az lenne a hivatása, 
hogy összegyűjtse a hazai [csehszlová

kiai] kiadású magyar nyelvű könyveket, 
újságokat, folyóiratokat és a különféle 
publikációkat; gondoskodna a nemzeti
ségi kultúrára vonatkozó szellemi term é
kek bibliográfiai és információs feldol
gozásáról. E könyvtár — vagy bibliog
ráfiai információs központ — részét ké
pezhetné a hasonló jellegű szlovák 
nyelvű intézményeknek, és azok m intá
jára dolgozna.

A felszabadulás óta igen számottevő 
eredményeket értünk el a szellemi élet 
valamennyi területén is. Nemcsak nem
zetiségi — és főleg nem elsősorban nem
zetiségi —, hanem össztársadalmi érdek, 
hogy a szocialista társadalmi rend és a 
gyakorlatban érvényesülő lenini nemze
tiségi politika eredményeképpen szüle
tett és születő értékeket összegyűjtsük és 
az érdeklődők számára hozzáférhetővé 
tegyük. (Nem egészséges jelenség, hogy 
a csehszlovákiai magyarok szellemi kul
túrája, amely sok tekintetben a nemze
tek és nemzetiségek összefogásának és 
közös erőfeszítésének a gyümölcse, és 
amely más népeknek is forrásként szol
gálhatna, jelenleg csak „oldottan”, il
letve szétszórtan jelenti a szocialista 
társadalom értékeinek és kultúrájának a 
részét.)

A központi könyvtárra vonatkozó el
képzeléseket azért is meg kellene való
sítani, mert a szlovákiai könyvtárosok 
legutóbbi kongresszusának határozata 
többek között indítványozta, hogy köz
ponti szervet kell létesíteni a könyvtá
rak, a bibliográfiai és az információs 
munkahelyek rendszerének egységes irá
nyítására, ki kell küszöbölni a könyvtá
rak szétforgácsoltságát, létre kell hozni 
a nagyobb, igényesen felszerelt, a tudo
mányos és információs céloknak, is meg
felelő, minden tekintetben korszerű 
könyvtárak hálózatát.

Szerintem a könyvtári munka tökéle
tesítését a CSEMADOK [Csehszlovákiai 
Magyar Dolgozók Kultúregyesülete] is 
elősegítheti. Jómagam a szövetség meg
alapításának 25. évfordulója alkalmából 
kötelezettséget vállaltam, hogy az emlí
tett szempontoknak megfelelően meg
szervezem a CSEMADOK sajátos jellegű 
könyvtárát.

A CSEMADOK Könyvtár-nak az lesz 
a feladata, hogy:

— gyűjtse és rendszerezze az 1945 óta 
Csehszlovákiában — hazai szerzők-
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tői — magyarul megjelent és ezután A régebbi kiadványokat (adakozás ré- 
megjelenő könyveket, időszaki ki- vén) az olvasóktól, az új kiadványokat 
adványokat; (tiszteletpéldány formájában) a kiadók-

— gyűjtse és rendszerezze az 1945 óta tói szerezzük be.
Csehszlovákiában magyarul megje- Mindez szerény elképzelés. De indu- 
lent és a jövőben megjelenő köz- lásnak talán jó, és alapja lehet az em-
ponti és vidéki újságokat, folyóira- lített funkcióra hivatott sajátos jellegű
tokát* központi könyvtárnak, dokumentációs

-  gyűjtse és rendszerezze a  cseh- ^ P o n tn a k :  szellemi termékeink tárhá- 
szlovák—magyar kapcsolatok törté- zanaK*
netével foglalkozó hazai és külföldi (Megjelent a Hét c. pozsonyf képes hetilap 
kiadású műveket. 40. számában)

Nincs verseny — nincs olvasószoba
A verseny óta még nem találkoztam 

az ózdi könyvtárosokkal, gratulálok hát 
a sikerhez. Ha netán valaki nem tudná, 
elmondom, hogy ez év júniusában zaj
lott le a Játék a könyvtárban című rá
diós vetélkedő döntője, s itt bizonyultak 
legjobbaknak a borsodi iparváros olva
sói. Ezek után szeretné az ember példa
képül állítani a központi könyvtárat, 
m int olyan intézményt, amely — a töb
bieknél jobban — teljesíti közművelő
dési feladatát.

Űj forduló, újra költözni k e ll. . .

Varga Ferencné könyvtárvezetővel és 
munkatársával, Juhász Antónia könyv
tárossal próbáljuk a verseny izgalmát, s 
persze helyszínét is feleleveníteni. Le- 
hangoltan mondják (bosszús-sajnálkozó 
nevetéssel), hogy a vetélkedők folyamán 
öt alkalommal kellett költözködniük. Óz- 
don — a Népművelési Intézmények Igaz
gatóságának székházában — alig ju t hely 
a könyveknek, az olvasóknak pedig 
szinte egyáltalán nem.

— Kitűnő szereplésük azonban mégis
csak azt bizonyítja — próbálok ellent
mondani —, hogy nem a termek a leg
fontosabbak . . .

Szó sincs arról, hogy a könyvtárosok 
ezek után panaszkodnának (inkább ta
kargatják kicsit az intézmény szégyenét), 
a tények azonban hatásosabbak minden 
panasznál. Keresem a kézikönyveket — 
köztudomású, hogy ezer forrásmunka 
volt szükséges az eredményes verseny
hez —, s találok az ízléses kis galérián 
körülbelül hatvan kötetet.

— Ezekből, és itt készültek ,fel a ver
senyzők?

— Dehogy — válaszolják a könyvtáro
sok. — Hiszen háromezer kézikönyve 
van a könyvtárnak, de hát rendes körül
mények között nem ju t hely a szabad
polcokon csak ennek a hatvan kötetnek. 
A többi 2940 benn van a raktárban.

Fájdalm asan igaz, amit a szakemberek

mondanak. A zsúfolt raktárban (egyéb
ként ez a feldolgozó, az öltöző, a hiva
tali szoba stb.) a mennyezetig magasod
nak a polcok, s nincs rajtuk üres hely. 
A könyvek ott szoronganak szinte hozzá
férhetetlenül, feltáratlanul. (Minden 
könyvtáros tudja, hogy csak a feltárt, 
könnyen és jól kezelhető állományt ne
vezzük könyvtárnak ...)

Csak Ideiglenesen

— „Rendes körülmények” között tehát 
csak hatvan kézikönyvhöz ju that hozzá 
az olvasó. Mit tettek a verseny „rendkí
vüli körülményei” között, hogy felké
szülhessenek az ózdiak?
' — Akkor ideiglenesen kaptunk annyi 
üveges szekrényt, amennyiben el tud
tunk helyezni ezer kötetet, s ezek a ba
lett-terem be kerültek. Itt volt az „edző
tábor”. A versenyzők — a húsz felnőtt 
és a tíz gyerek — bármikor hozzájuthat
tak „edzőikkel” (György József né, Szent- 
györgyi Attiláné) a könyvekhez.

— Most, hogy nincs versenyláz, nincs 
még ideiglenes olvasóterem sem, s visz- 
szavették a szekrényeket is. Egyszóval is
mét „rendes körülmények” uralkodnak?

A könyvtárosok menteni akarják, ami 
menthető. Elmondják, hogy az ózdi Ko
hászati Üzem évente egymillió 700 ezer 
forintot áldoz az intézményre, s 650 ezer 
forintot ad a városi tanács is. Sejtetik, 
hogy a következő ötéves tervidőszakban 
az ígért ötvenmilliós beruházásból húsz
millió ju t könyvtári szárny építésére is. 
Szóval nem véglegesek ezek az állapo
tok.

A felügyeleti szervek segítő szándékát 
egy pillanatig sem vonjuk kétségbe. De 
nehéz lenne velünk elhitetni, hogy az 
intézményben nincs egy kiüríthető szo
ba; olvasóteremnek, böngészdének al
kalmas helyiség. Viselkedjenek úgy az 
illetékesek a könyvtárral szemben, mint
ha most is verseny volna! (gyarmati)

D éli Hírlap (M iskolc)
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A szocialista országok
olvasáskutatási szakembereinek konferenciája

A Kulturális Minisztérium megbízásá
ból a Könyvtártudományi és Módszer
tani Központ 1974. október 14. és 17. kö
zött megrendezte a szocialista országok 
olvasáskutatási szakembereinek konfe
renciáját. Mint ezt lapunk októberi szá
mában m ár hírül adtuk: második alka
lommal került sor a tanácskozásra.

A külföldi és hazai résztvevők előre 
elküldték referátum aikat, így lehetőség 
nyílt arra, hogy valamennyi kutató meg- 
ismerkedhessék a testvérországokban fo
lyó vizsgálatok eredményeivel. A tanács
kozásokon tehát főként a referátum ok
ban felvetett kérdések v itájára kerülhe
tett sor.

Az első munkanapon a könyvtári szol
gáltatások igénybevételének könyvtár
szociológiai vizsgálatairól folyt a vita a 
lengyel, német, cseh, román, bolgár, 
szovjet és magyar kutatók munkái alap
ján. A résztvevők számos kérdést v itat
tak meg a könyvtár társadalmi kapcso
lataival, az intézmények rendszerében 
elfoglalt helyével és presztízsével kap
csolatban. Nagy Attila  kutatásai alap
ján szó esett a könyvtári munka hatás
fokát növelő személyi kapcsolatok elem
zéséről is. A kutatók Irmgard Dessler 
munkájából megismerkedhettek az 
NDK-ban folytatott gyermekkönyvtári 
kutatások értékes eredményeivel. Káro
lyi Ágnes a pedagógusok olvasási szoká
saival foglalkozott. Különösen értékesek 
Sasvári Ilona kutatásai, eredm ényei: ő 
ugyanis arra figyelmeztet, hogy a m ű
szaki értelmiség olvasási szintje és a te r
melő munka eredményei között erős ösz- 
szefüggés van, s hogy a műszaki fejlődés 
záloga a jo szakkönyvtári ellátottság, a 
gyors, pontos és széles körű információ
szolgáltatás.

A konferencia második nagy tém a
köre az ismeretközlő irodalom olvasásá

nak vizsgálatait foglalta magába. A tör
ténelmi művek olvasottságának vizsgá
latáról szólt Katsányi Sándor tanulm á
nya, és ugyancsak ezzel a kérdéssel fog
lalkozott Witold Adamecz lengyel kutató 
is. A két kutatás eredményeinek össze
vetése különösen érdekes információkat 
adott. Ankudovicz lengyel kutató vizsgá
lódásában arra keresett választ, hogy az 
ismeretközlő irodalom milyen m érték
ben segíti elő a tudományok népszerű
sítését.

A harm adik napon a szépirodalmi 
művek befogadását vizsgáló szovjet, len
gyel, bolgár, szlovák és magyar kutatá
sok vitájára került sor. Nagy érdeklő
dést váltott ki az első nemzetközi befo
gadási vizsgálat részeredményeinek is
mertetése: Kamarás István  és Fogarassy 
Miklós irányításával vizsgálódást végez
tek bolgár, lengyel, szovjet és magyar 
olvasók körében két modem magyar no
vella befogadásáról. A vita résztvevői 
számos módszertani kérdést vetettek fel, 
s a terminológiák összehangolásának igé
nyét hahgoztatták.

Záróakkordként a résztvevők megvi
tatták és elfogadták a konferencia aján
lásait. Megállapodtak a jövőbeni rend
szeres információcsere megszervezéséről 
is. Kijelöltek néhány közösen kutatandó 
témát, például a gyermekirodalom né
hány reprezentatív művének befogadás
vizsgálatát és a könyvtárosi pálya pszi
chológiai, szociológiai szempontú vizsgá
latát. Szükségesnek találták, hogy a ku
tatók minden esetben adják meg a szó
ban forgó kutatásokban felmerülő fogal
mak pontos definícióját. Végül megálla
podtak abban, hogy 1976—77-ben újabb 
konferenciát tartanak, a mostani tanács
kozás anyagát pedig közreadják.

H a v a s  K a t a l i n

M edgyesy M iklós ex  librise
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FUTALA TIBOR-nak, a 
könyvtárügyi osztály főelő
adójának minisztériumi ta
nácsos címet adományozott 
október elsejei hatállyal a 
kulturális miniszter.

N. RÁCZ ARANKÁT, az 
Országos Könyvtárügyi és 
Dokumentációs Tanács tit
kárát kinevezték az OSZK 
újonnan szervezett V. fő
osztályának vezetőjévé. Az 
új főosztályhoz a könyvtár- 
közi kölcsönzés, a nemzet
közi csereközpont, valamint 
a fölöspéldány-központ ta r
tozik.

SZOVJET KÖNYVHETET 
RENDEZTEK Szegeden a 
város felszabadulásának 30. 
évfordulója alkalmából. A 
szervezésben részt vett a 
Somogyi Könyvtár is. A 
rendezvénysorozat kereté
ben 2000 kötetből álló ki
állítás nyílt a szovjet 
könyvkiadás legfrissebb ter
méséből, továbbá irodalmi 
est, író-olvasó találkozó, 
rendhagyó irodalomóra zaj
lott le. A rendezvényeken 
részt vett K. Luganov és 
V. Popov szovjet prózaíró 
is. A Somogyi Könyvtár 
Napjaink szovjet irodalma 
címmel ajánló bibliográfiát 
adott ki a szovjet könyv
hétre. (H. Z. G.)

A Z ÉLÓ NEMZETISÉGI 
IRODALOMRÓL tervez elő
adás-sorozatot a Baranya 
megyei Könyvtár német bá
ziskönyvtára. A  mai német 
nemzetiségi irodalomról 
szóló előadásokat, amelyek 
közül az elsőre Bolyban 
került sor, havonta egy al- 
kalommal más-más bara
nyai , illetve Bács-Kiskun 
megyei községben kívánják  
megrendezni (P. Gy.)

H í r e k
DR. JÓBORÚ MAGDÁT, 

az OSZK főigazgatóját, a 
magyar UNESCO-bizottság 
elnökét két évre az UNES
CO közgyűlésének elnökévé 
választották a kulturális 
világszervezet közelmúltban 
megnyílt 18. ülésszakán.

A SZEGEDI SOMOGYI 
KÖ NYVTÁR 24 dolgozója 
tanulmányi kirándulás ke
retében felkereste Szeged 
jugoszláviai testvérvárosa, 
Szabadka város könyvtárát 
és múzeumát. A  szabadkai 
könyvtár állománya 264 ezer 
kötet, ennek fele magyar 
nyelvű. Az intézm ény, m ely
nek 16 dolgozója van , 15 fió
kot üzemeltet, olvasóinak 
száma 4 ezer, és 4 ezer 
gyermekolvasót tart nyil
ván. A  látogatás a remélhe
tőleg tartós kapcsolat első 
eseménye volt (H. Z. G.)

Bor István m etszete

SESZTÁK ANDRÁS, az 
Orosházi Városi-Járási 
Könyvtár igazgatója 55 éves 
korában elhunyt. Mint ér
deklődő, olvasó parasztgye
reket az ötvenes évek elejé
nek nagy könyvtáralapítási, 
olvasómozgalmi lendülete, 
heve vonzotta szakmánkba. 
1951-ben lett főhivatású 
könyvtáros, s az orosházi 
könyvtár tevékenységének 
irányítója a járási könyv
tár megszervezésétől kezd
ve. Munkásságáért egy íz
ben A Szocialista Kultú
ráért kitüntetésben részesí
tette a művelődésügyi kor
mányzat.

EGYÜTTMŰKÖDÉSI 
SZERZŐDÉST kötött egy
mással a Pécsi Városi 
Könyvtár és a Dél-dunán
túli Áramszolgáltató Válla
lat két szocialista brigádja. 
A brigádok felajánlották, 
hogy a városi könyvtári ke
zelésben működő mozgó
könyvtár (ld. Könyvtáros, 
1974/6. sz.) kölcsönzőhelyeit 
áramforrással látják el tár
sadalmi munkában. A 
könyvtár viszont gondosko
dik a brigádtagok olvas
mányigényeinek kielégíté
séről, s irodalmi esteket 
rendez számukra.

AZ EGBI MEGYEI 
KÖ NYVTÁR és a Gépipari 
Tudományos Egyesület he
lyi szervezete műszaki an- 
kétot rendezett a könyvtár 
olvasótermében a GTE he
lyi szervezetének tagjai ré
szére. Az ankét keretében 
Kovács László Béla, az 
MTA Számítástechnikai 
Kutató Intézetének m unka
társa Operációkutatás a 
gyakorlatban címmel tar
tott előadást. (K. J.)

Nem elégedhetünk meg azzal, hogy az emberek sok m indent csak néznek, 
el kell érni, hogy lássanak is. Ne csak halljanak, hanem meghallják az igazat, 
szépet. Nem bölcselkedésre, . hanem bölcsességre, nem érzelmességre, hanem  
igazi érzelmek kialakítására van szükség. Aczél György
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tájékoztató

„Egy asszony a milliók közül”
Beszélgetés Várnai Zsenivel

Várnai Zseni közvetlen, bensőséges 
költő, az „egyszerű” emberek természe
tes érzelmeinek kifejezője. Azért olyan 
népszerű. Egyike a legolvasottabb ma
gyar költőknek, mert közlendőjét úgy 
mondja el, hogy mindenki átérezze és 
megértse. Egyfajta „városi népköltészet” 
hangján szól, formailag talán Heltai Je
nővel rokonítható. A proletárasszonyok 
örömei-bánatai kapnak hangot versei
ben, de mégsem „mozgalmi költészet” az 
övé, hanem inkább a magánélet belső 
szféráit megszólaltató. Az a proletárasz- 
szony ismer magára benne, aki a bölcső 
fölé hajolva is kitekint a világ dolgaira, 
s e kitekintés aggodalmából a béke vá
gya kiált, az élet védelméé, mert aki lét
rehozta és féltő gonddal istápoíja az új 
életet, az szenvedélyesen mond nemet 
minden öldöklésre.

Várnai Zseni az anyaság és a béke 
költője tehát, csendes szava mögött szen
vedély érzik, emberszeretete, szelídsége 
mögött vád és harag azok ellen, akik az 
anyák ellenségei.

Nyolcvannégy éves, önéletírása, ver
seinek kötetei egyaránt bizonyítják, mi
lyen érzékeny lélekkel járta  végig nem
zedéke keresztútjait. Talán a költészet 
volt az a konzerváló anyag, amely meg
őrizte? „Ó áldott az az asszonyok között, 
aki verset tud írni!” — Ady híres sora 
róla is szólt, az ő első kötetét is üdvözöl

te. De lehet, hogy nemcsak a vers adta 
a harmóniát, hanem az erő és a jóság, 
amivel családját össze tudta és tudja 
tartani, még akkor is, ha az egyetlen 
megmaradt gyermek a tengeren túl él.

Beszélgetésünk Ady nevével indul, 
Ady a hatalmas emlék, akihez az emlé
kező mindig és ú jra  vissza-visszatér.

— Ifjúságom egyik legnagyobb élménye volt, hogy őt megismerhettem. Mint 
színinövendék sokszor elmondtam a verseit Aztán mégis búcsút vettem  a színészet- 
tői, nem születtem  a bohém életre. Ám  ezen gondolkodni se igen volt időm , meg
ismerkedtem Peterdi Andorral és csakhamar a felesége lettem, ő  azokhoz a fiatal 
költőkhöz tartozott akik úgy kísérték A dyt, a fejedelm et, m int bolygók az álló- 
csillagot. Ady akkoriban a Wagner sörözőben tanyázott, udvartartása ott hódolt 
neki. Nagylelkű uralkodó volt, amennyire javai engedték, gondoskodott híveiről. Az 
én vőlegényem igen szegényesen járt, kopottas öltözete feltűnt a költőnek, haza
v itte  valamelyik albérletébe — amíg el nem vette Csinszkát, mindig albérletekben 
lakott, és kofferekben tartotta holmiját, az örökös ideiglenesség állapotában élt, m in
dig mozgásra készen —, és rámutatott az egyik bőröndre: — válaszd ki, ami te tszik! 
— Tetőtől talpig felöltöztette, így történt, hogy az esküvőnkön a vőlegényem Ady  
ruhájában jelent meg.

— Jelképesnek is m ondhatnánk ezt az esetet, az egész nemzedék egy kicsit Ady 
„ruhájában” járt.

— Igen, eszmeileg ez ránk is érvényes volt, de azt kezdettől tudtuk, hogy alko
tásmódja utánozhatatlan. Számomra mindig is ő maradt „a költő”, de írni csak úgy 
iudtam, ahogy a szívemből jött, m intaképek, stílusok átvétele nélkül.

— Sohasem érezte a kísértést, hogy jelképekben fejezze ki gondolatait?
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— Engem az anyaság tett költővé. M int a gejzír tört ki belőlem a vers, nem  
volt szükségem jelképekre.

— Szintén eljárt a Wagner sörözőbe? Megfordult az akkori irodalmi közélet 
fórumain?

— Eszembe se jutott. Nagyon szegényesen éltünk, jöttek a gyerekek, szoptatás, 
főzés, takarítás közben papírra vetettem  egy-egy verset. Hogy mozdulhattam volna, 
hiszen senkire sem bízhattam az apróságokatl Meg aztán az akkori világ író-asszo
nyai „társaságbeli hölgyek” voltak, én meg gondokkal terhelt szegény asszony! Fél
reértés ne essék, nem az zavart volna, hogy szebben öltöznek, állítólag nagyon szép 
voltam , ez ellensúlyozta volna az elegancia hiányát, de ők olyan felszabadult, fér
fiakkal egyenrangú szellemek voltak — nem azt mondom ezzel, hogy kékharisnyák 
—, én pedig a legnőiesebb érzés, az anyaság dicséretével léptem a világ elé; szó
val nem vágyakoztam az irodalom társaséletébe. Annál nagyobb öröm volt számomra, 
hogy Kaf fka Margit olyan meleghangú kritikát írt rólam a Nyugatba. — Ki ez az 
ismeretlen proletár asszony, honnan jön egy ilyen lélek? — kérdezte Kaf fka,  aki 
azt hitte, igazi munkásanya áll a versek mögött. Pedig én nem voltam munkásnő, 
csak szegény, és át tudtam élni minden ínséges gondját, mert a magam életében 
is jelenlevő volt a nyomorúság. A zt is át tudtam érezni, hogy milyen rettenetes 
lehet otthagyni a bezárt szobában a kisgyermeket, egész nap rettegni, nem éri-e ve
szedelem, és mégis elmenni, mert az éhség a legkegyetlenebb rabszolgahajcsár. 
Mindezt átéreztem, bár szerencsésebb voltam: én legalább, ha nyomorogva is, együtt 
lehettem naphosszat az enyéimmel. Így is elragadta az agyhártyagyulladás a legidő
sebbiket, de hagyjuk, erről nem szeretek beszélni.

— Ady eszméin kívül tehát a közvetlen élmény is táplálta forradalmiságát?
— Igen, és a béke vágyát! Jött a háború, és én nap m int nap borzadva gon

doltam arra, hogy az én fiaim  is ott lehetnének a frontokon, és hogy azokat, akik  
ott vannak, éppen ilyen szenvedéllyel szereti az anyjuk, éppen ilyen gonddal ne
velte, és miért? Hogy tömegesen leöljék őket? Elviselhetetlen érzés volt ez, írni 
kellett róla.

— „Ha ti nem szóltok, a kövek szólalnak meg” — vannak korok, amikor hall
gatni bűn. Babits ettől a  belső kényszertől indítva írta  meg a Fortissimót.

— Igen, Babits nagyon érzékenyen reagált a kor fájdalmaira. Mégis rideg volt, 
zárkózott. Mikor ő szerkesztette a Nyugatot, egy versem sem jelent meg ott. Előtte, 
utána sok. De az ő idejében egy sem. Nem így Kosztolányi. Milyen szépen írt ró
lam! Maga volt a segítőkészség, a jóakarat. Egyszer egy angliai adomány érkezett 
a magyar írók számára. Kosztolányi rögtön ránk gondolt. De ez később történt. A  
férjem  Az Újságnál dolgozott akkor. A z is megszűnt. Minden megszűnt. Minden 
e lm ú lt . . .

— A nehezebbje még csak ezután jö t t . . .
— De mennyire! A z még csak szegénység volt a kezdet idején és reménnyel tel

jes. Új hangot ütöttem  meg: előttem a nők, ha írtak, a szerelemről énekeltek. Az 
anyaság boldogságát én hoztam a magyar lírába. De aztán, a kom m ün után jött 
az igazi nyomorúság. Akkor született a lányom. A  Népszava sem merte már a ver
seimet közölni. Az uramat elvitték, az óbudai táborba zárták.

— Hollónak hívták a rendőrt, aki megszöktette. Jóindulatú rendőr volt, talán 
tisztelte a költőket. Az bizonyos, hogy anyagi jutalomra nem számíthatott. Egy idős 
asszonynál, Lina tante-nál bujkáltunk a Rózsadombon. A  villa mögött volt egy kis 
kerti ház, abban húztuk meg magunkat. Lina tante előre megcsináltatta a koporsó
ját, hogy összebarátkozzék vele. A  padláson tartotta. Abban rejtegettem a verseimet, 
nem is találták meg. K inek jutna eszébe egy koporsóban keresgélni? Miből is éltünk? 
Hát igen, Rudnay Gyula! Akkor ő, máskor más, de mindig akadtak mecénások. Az  
is elmúlt, m inden elmúlt.

— A múló időben szép emlékek is bőven akadnak. A versek bizonyítják: a bol
dogság idilli képei is felrajzolódnak bennük.

— Emelkedés és zuhanás volt az élet, mélységből magasságba és vissza a mélybe. 
A  koporsóban rejtegetett versek sorra megjelentek a Népszavában. A férjem  később 
az Ernst Múzeum titkára lett. Csodálatosan összeillő lelkek voltunk, nagylelkűsé
gében ő inkább a saját költői m unkáját hanyagolta el, csakhogy az enyémet istá- 
polja. A  fiam  tehetsége is korán feltűnt.

— Ezek itt a falon az ő képei?
— Valamennyi. Nagy utat járt be a régi stílusformáktól az absztraktig, a non

figuratív ábrázolásig. Már kisiskolás korában eladta a rajzait. Tizenöt évesen állí
tották ki az első képeit az Ernst Múzeumban, Csontváry m űveivel együtt. Rómába 
küldtük tanulni, onnan m ent tovább Párizsba, majd a második világháború kitöré
sekor New Yorkba, aztán önként bevonult katonának, harcolt szárazföldön és ten
geren, részt vett a koncentrációs táborok felszabadításában. „Mikor a világ harcban
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Állt, a szabadságért síkraszállt” — írtam róla akkor. Am int lehetett, sietett haza: egy 
arany dísztűt hozott nekem. A z az én emlékem megmenekülésünk nagy boldogsá
gának idejéből. Mennyit is aggódtam értük! A  fiam ert, akiről évekig nem hallot
tunk, s a lányomért, aki egy tőlünk távoli lakásban rejtőzött. Milyen iszonyú szo
rongással indultam a keresésére! De akkor mégis, mégis összeverődött a család.

— Az önéletírásban szép oldalakat olvasunk erről.
— Nagyon nehéz volt azt megírni. K ivált a legutóbbi korszakot. Pedig eleinte 

minden olyan szépnek, egyszerűnek látszott. Megszületik az új v ilá g . . .  De aztán 
elkövetkezett a visszaesés. Jött a haszonélvezők sisera hada. A k ik  nem áldoztak 
semmit az előző korszakban, akik nem adták bele az életüket, munkájukat, a m un
kásosztályért folytatott harcba, azok jöttek, és háttérbe szorították a tülekedni kép
teleneket. Évekig az íróasztalfióknak írtam, csak az vigasztalt, hogy a munkásasszo
nyok szeretnek, a versek, m elyeket egykor megtanultak, éltek akkor is, ha újak nem  
jelentek meg. De ez is elmúlt. Csak a fájdalom nem m úlik el: meghalt a férjem  és 
meghalt fiatalon az én kedves, jó, okos lányom.

— De megmaradt az unoka. Nincs egyedül: szerető család veszi körül.
— Ha az ember soká él, végül az unokája gyámolítja. Valóban, sok örömem  

telik  benne. És most itt van az élet újabb ajándéka, a pár napos dédunokám. Ennek 
az őszi napsütésnek köszönhetem, hogy még tudok írni. De hol van már Kaffka,  
Kosztolányi, hogy visszhangra leljen bennük az én mondanivalóm?!

— Visszhangra lel másokban. Ügy tudom, több szocialista brigád viseli a Várnai 
Zseni nevet. .

— 117 brigád! Tenger sok levelet kapok, alig győzöm a válaszok írását. Meg az 
a tömérdek meghívás író-olvasó találkozókra! Amíg a lányom élt, mindenhová el
mentem. Most már fárasztanak a vidéki utak, nem tudok idegen helyen aludni, 
hiába az idő terhe nyomja a vállam. De azért még nem vagyok öreg! A  fővárosi 
meghívásoknak még eleget teszek.

— A levelek alapján milyennek lá tja  olvasóit?
— A ki a verset szereti — az komoly ember, tiszta lélek. A k i nekem  ír, az mind  

ilyen. Sokan érzik szükségét annak is, hogy versben fejezzék ki magukat. A  fiatalok 
úgy vélik, hogy minden érzést ők fedeznek föl, hogy minden velük esik meg elő
ször. Bánataikat „kiírják” magukból. Nem a legrosszabb levezetése a feszültségnek, 
később leszoknak róla, de a költészet befogadói maradnak. A  líra nem hallgat el 
még a mi mai rohanó, ridegnek látszó korunkban sem. Ez is vigasztaló. . .

—  Talán hazai sajátosság, hogy annyi ember kísérletezik a költészettel. Lehet, 
hogy a nyelvünk is magában hordja ezt a lehetőséget. Sokszor észre sem vesszük, 
hogy versben beszélünk, leghétköznapibb kifejezéseink is időmértékes sorokat hor
doznak.

— A  mi nyelvünk valóban páratlan. El sem tudnám képzelni az életet másféle 
közegben. Mikor Amerikában jártam a fiamnál, akkor éreztem ezt igazán, ö  ott 
nagyon elismert ember, a Yale egyetem tanára, a könyvei és a képei igen kelendőek, 
a diákjai rajonganak érte. De nekem nemcsak az ő dicsőségéből jutott.

— „Saját jogon” is népszerű lehetett ott Várnai Zseni, hiszen a verseit közük az 
amerikai magyar lapok.

— Ottlétem alatt újakat is írtam nekik! Panaszra semmiképp sem volt okom, 
szűkebb és tágabb családom (utóbbiba olvasóimat is beleértem) a szeretet ezerféle 
jelével halmozott el. Am ikor hazaérkeztem, mégis sírtam a repülőtéren: élni és írni 
csak itthon lehet. Itthon, ahol annyi kínlódás közepette is szép volt az élet. A  férjem  
jobban bírta, én sokszor nagyon elkeseredtem. Mennyi emlék rajzik körülöttem! 
Peterdi Andort a könyvkötők szakszervezetében ismertem meg, egy irodalmi esten, 
éppen az ő verseit mondtam. A  Pen klubban Peterdi Andor olvasta föl Ady verseit. 
Minden elmúlt.

— Legutóbbi verseiben közelebb került a természethez. Olyan érzésekről szól, 
amelyek régebben alig fordultak elő lírájában.

— A  búcsúzás édessé teszi az őszi tájat.
A kor bölcsességet érlel, s a gondolat a végtelen természet titkait fürkészi. Az 

érzelmeket eddig ösztönösen követő költő mélyebb, gondolatibb alkotásokhoz jut. 
Mégsem öreg az, aki túl a nyolcvanon még megújulásra képes.

B o z ó k y  É v a

M Ü V E I

Katonafiam nak. 1914. N épszava  
G racchusok anyja. 1916. Singer és W olfner 
A nyaszív. 1919. Népszava
Forradalmi versek. 1919. K özoktatásügyi N épbiztosság  
A fájdalom  könyve. 1921. V ilágosság
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lm , itt az írás. 1927. (Saját kiadás)
Kórus szopránban. 1930. N épszava
Legyen m eg a te akaratod! 1939. Arany János Irodalm i és N yom dai M űintézet
En nem m ondok le soha a rem ényről. 1940. Arany János Irodalm i és N yom dai M űintézet
Ég és föld között (önéletrajz). 1941. (Saját kiadás)
Mint viharban a fa levél (önéletrajz). 1943. Arany János Irodalm i és Nyom dai M űintézet 
Válogatott versek 1914—1942. 1943. Arany János Irodalm i és N yom dai M űintézet 
Üldözött versek. 1945. A thenaeum  
Áldott asszonyok. 1948. M agyar Téka  
Válogatott versek. 1954. Szépirodalm i
Egy asszony a m illiók közül (önéletrajz). 1956. Szépirodalm i, 2., bőv. kiad. 1974.

Fényben, viharban (önéletrajz). 1958. Szépirodalm i
így  égtem , énekeltem . 1958. Szépirodalm i
Feltám adás. 1959. Szépirodalm i
öröm ök  kertje. (Mesék) 1959. M agvető
B ékét! 1960. Szépirodalm i
Légy boldog, te világ! 1961. M agvető
Élők, v igyázzatok ! 1962. Szépirodalm i
Nem  volt hiába (önéletrajz). 1962. Szépirodalm i
N yugtalan madár. 1966. Szépirodalm i
Ének az anyáról. 1968. Szépirodalm i
Borostyán. 1969. Szépirodalm i
Idő heroldja. 1971. Szépirodalm i
V ers és virág (életm ű válogatás). 1973. Szépirodalm i

A művészet befogadása
II.

A befógadás kategóriája az eddig vázoit elméleti modellekben végső soron min
dig a befogadás aktusát jelentette. Mivel az esztétikai értéknek ilyenként való befo
gadása kétségkívül mindig individuális aktus — hisz ha a műalkotás okozta élmény 
nem személyes, belsőleg átélt, akkor nem is esztétikai élmény, hanem alkalmazko
dás valamilyen kívülről sugallt normarendszer pusztán külsődleges követelményeihez 
—, ezért látszólag kézenfekvő, hogy a befogadást másképpen, m int egyénit, tudo
mányosan nem lehet megragadni. Első pillantásra úgy tűnik, hogy ennek ellentmond 
számos olyan művészetszociológiái vizsgálat, amely különféle művek tömeges sike
rét, elterjedtségét, értékelésük szubjektív indokolásainak főbb típusait írja le. Való
jában azonban ezek az empirikus befogadásszociológiai kutatások — és ezek teszik 
ki nálunk is a befogadás problémáival foglalkozó munkák legnagyobb részét — 
semmi választ nem adnak arra a bennünket érdeklő kérdésre, hogy a befogadás 
társadalmi-történelmi változásai hogyan hatnak vissza a tárgyukat képező esztétikai 
értékre.

Ezek a mára m ár nemcsak meghonosodott, hanem egyenesen divatossá vált be
fogadásszociológiai felmérések mindig adottnak, magától értetődőnek tekintik, hogy 
létezik egy megingathatatlanul szilárd esztétikai normarendszer, az „igazi művészetet”, 
a „valódi értéket” képviselő művek bizonyos készlete, amelyen a különböző egyéni 
ízlésítéletek megmérhetők. Ennek alapján megállapítják, hogy ez vagy az a társa
dalmi réteg jobban szereti pl. Courths Mahlert, m int Jókait, az „Akácos ú t .. .”-at, 
m int az V. szimfóniát, Kisfaludi Stroblt, mint Schaár Erzsébetet stb.

De vajon többet mondanak-e az ilyen típusú adatok a művészi érték és a be
fogadás kapcsolatáról, mint azok, amelyek arra keresnek választ, hogy ez vagy az 
a réteg a sört vagy a fröccsöt, a csíkos vagy a virágos tapétát, a busmanokat vagy
az eszkimókat kedveli-e jobban? Más szóval, megmagyarázzák-e, hogy milyen tá r
sadalmi feltételek, milyen befogadói közeg alakította ki a magától értetődő m ér
cének használt, holott e mélyebb értelemben egyáltalán nem magától értetődő nor
marendszert? A kérdés nyilván költői. Az ilyen fajta vizsgálatok végső soron min
dig csak azt regisztrálják, hogy egy társadalom történetének adott pillanatában a 
különféle szociális csoportok ízlése hogyan viszonyult egymáshoz. Azonban arra, 
hogy a sokféle csoport-, réteg-, osztály- stb. ízlésből az egyiket vagy a másikat mi
lyen tényezők ju tta tják  diadalra, hogy mint az ízlés, a „helyes” norma, m int az
„objektív” esztétikai érték emelkedjék még eredeti hordozóinak is fölébe, ezek a be
fogadásszociológiai vizsgálatok semmi választ nem tudnak adni.

Az efféle módszerek is az empirikusan létező egyéni befogadásokat veszik ala
pul, s amit leírnak, az a különféle individuális percepciós módok viszonya egy rajtuk  
kívüli, tőlük független esztétikumhoz. Tehát a művészi értéket és a művészet szo
ciális közegét különálló, s ezért egymástól függetlenül is szemlélhető jelenségként
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kezelik. Az előbbiekben m ár vázolt m últ századi megoldási kísérletek csődje érlelte 
meg a XX. század első évtizedeire azt a fölismerést, hogy az esztétikai érték lénye
ge, mibenléte csak e különállás megszüntetésével — tehát az esztétikai és a szocioló
giai szempontok egyszerre történő megragadásával oldható meg. Ezzel viszont a mű
vészetelméletre az a feladat hárult, hogy kutatásainak középpontjába a művészet 
azon mozzanatát állítsa, amelyik szétválaszthatatlan, szerves egységben tartalmazza 
mind az esztétikumot, mind a neki megfelelő „szociológikumot”. De vajon lehet-e 
ilyen mozzanat az első pillantásra legfeltűnőbb tárgyi tartalom ? Ha arra gondolunk, 
hogy a trójai háború még a görög történelemnek is csak apró epizódja volt — holott 
az Iliász tárgyi tartalm a ez —, hogy Dante tárgyi tartalm ainak legnagyobb részét 
még megérteni is csupán Dante-filológusok képesek — de esztétikai élményt az Isteni 
színjáték nem csak számukra okoz —, hogy Van Gogh bakancsai, Cézanne bögrés-saj- 
tos csendéletei tárgyi tartalm ukban milyen szegényesek pl. Benczúr Gyula bombaszti
kus történelmi tablóihoz képest, a tárgyi tartalommal aligha tudunk mit kezdeni. (Nem 
is szólva arról, hogy ezen az alapon egy Bach-fúga, a firenzei dóm kupolája esztéti
kailag értékelhetetlen, szociológiailag érthetetlen jelenség.) Nyilvánvaló, hogy mind
ezek a művek nem tárgyi tartalm aik révén hatnak, hanem azzal az egységes érzéki 
formával, melynek a tárgyi tartalm ak csupán részmozzanatai, méghozzá nem is fel
tétlenül szükséges részmozzanatai: elég itt megint az építészetre vagy a zenére u tal
nunk, ahol a tárgyilag rögzíthető valóságtartalmak „belelátása” mindig erőszakok
nak tűnik, a hagyományosan „tárgyábrázolónak” tekintett képzőművészet olyan al
kotásaira, mint Henry Moore, Arp, Hepworth teljesen tárgy-nélküli szobrászatára, 
Schaár Erzsébet ablakkereteire és székeire, Mondrianra, Vajda Lajosra stb. De ha a 
forma, és csak a forma az esztétikum hordozója, hogyan ölt benne testet a szociális 
mozzanat? Mi módon fejezheti ki a forma a kor társadalmát, gondolkodásmódját, 
világnézetét?

A XIX. század, amely akarva-akaratlanul mindig Hegel masszív esztétikai kon
cepciójának hálójában vergődött, a formát csak a tartalom kategóriájának ellenté
teként tudta elgondolni. E fogalmak eredeti, gondolatgazdag viszonyát egyre lapo
sabb és primitívebb szintre süllyesztvé jutott el végül addig a koncepcióig, amely 
szerint a műalkotás egyfelől valamilyen tárgyi valóságtartalomból, másfelől az ezt 
magábafoglaló „edényből”, a formából állt. A forma itt tehát halott, önmagában ér
telmetlen burok csupán — és végső soron innen nézve teljesen megmagyarázhatat
lan, hogy miért kell éppen benne megjelennie az „elsődleges” tartalomnak, ha az 
önmagában éppúgy érzékelhető. (Csernisevszkij A művészet eszétikai viszonya a 
valósághoz című tanulm ányában nyíltan föl is tette ezt a kérdést, és lényegében 
a maga módján következetesen já rt el, amikor az esztétikumot puszta ámításként el
utasította, a művészet legfőbb értékét pedig gyakorlati hasznosságában határozta 
meg.) A forma ilyen mechanikus, edényként való értelmezése nyilván kizárja, hogy 
benne a műalkotás szociális elemét, a világszemlélet hordozóját láthassuk.

Térjünk vissza Van Gogh bakancsaihoz. A téma önmagában nem kelt eszté
tikai élményt senkiben; de nem jutott volna eszébe a reneszánsz vagy a barokk 
egyetlen nagy művészének sem, hogy éppen egy pár elnyűtt lábbelit fessen le. Az 
élet „vangoghi” látásmódja, egy csak Van Gogh-gal megszületett létérzés és világ- 
szemlélet kellett hozzá, hogy ez a két szánalmas tárgy mint festői téma megjelen
hessék. Amivel Van Gogh a bakancsokat mint lehetséges esztétikum-hordozókat 
egyáltalán észrevehette, az egy minden korábbitól különböző új szemléleti forma , 
és a bakancsok ennek az új szemléleti formának pusztán tárgyi szimbólumai, érzéki 
megjelenítései. De ugyanennek a látásmódnak a képe Van Gogh többi nagy témája 
is: a sivár szoba közepén árválkodó szék, a napraforgók, a vonagló fasorok. Egyik 
sem szenzációs, megrázó téma, de hogy Van Gogh a benne élő és önmagában tá r
gyatlan indulat megérzékítéséhez alkalmas ürügyet talált ezekben a dolgokban, va
lóságos minőségüket egyszerre megváltoztatta: szemléleti formáival adekvát művészi 
formát terem tett belőlük, eredeti tárgyi mivoltukat a művészi forma egyik részmoz
zanatává alakította át, hogy már ne tárgyi jelentésükkel, hanem kizárólag formai 
jelentésükkel szóljanak a befogadóhoz. És ezek a tárgyi tartalm ak formai jelentésük 
szerint a szemlélő számára már nem mint bakancsok, napraforgók, székek, hidak stb. 
jelennek meg, hanem egy sajátos létélmény, életérzés, világszemlélet érzéki formái, 

vagy — Lukács híres ifjúkori kötetének címére készített parafrázissal — „a lélek 
formái”.

A műalkotás ebben az értelemben minden elemében forma; s nyilvánvalóan nem 
valamilyen tartályként az, hanem mint szemléleti forma, mint állásfoglalás az élet
tel szemben, mint világnézet. De ahogy a fogalmilag kifejtett világnézet, az ideo
lógia sem választható önkényesen, úgy a művészi forma sem. Van Gogh ma már 
„objektív” esztétikai értéket képviselő klasszikus művei a reneszánszban elképzelhe
tetlenek lettek volna, m ert a bennük alakot öltött szemléletmód társadalmi feltéte
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lei nem alakultak még ki. Más szóval, ez a látásmód akkor még nem találkozott 
volna olyan szociális szükségletekkel, amelyek általa lettek volna kielégíthetők. A 
szociális igényeket vagy a „társadalmi megrendelést,, a művész felé elvileg a befo
gadás közege közvetíti; gyakorlatilag viszont sohasem áll fenn a művész és a befo
gadói környezet között ilyen külsődleges kapcsolat. Hiszen a művész, akár akarja, 
akár nem, szintén saját korának és világának gyermeke, „másik funkciójában” ma
ga is befogadó, akit a nem-művésztől „csak” az különböztet meg, hogy a belső szük
ségleteinek megfelelő szemléleti formák kidolgozását nem másik embertől várja, 
hanem maga végzi el. Ha kisebb a tehetsége, akkor formái csak modulálják, rész
letezik, alkalmazkodóan követik a m ár megszilárdult, uralomra jutott és „közízlés
ként” konvencionalizálódott szemléletmódokat; az igazán nagy művész ezzel szemben 
a benne m ár működő új szükségletrendszer követelményeihez keresi és alakítja ki 
a nekik megfelelő új életlátási formákat, hogy — egyelőre még az uralkodó közízlés
sel szembeszegülve — az elkövetkező történelmi periódus lehetséges szemlélettípu
sainak kikísérletezője legyen.

A formának és a befogadásnak ilyen egységes szemlélete, amelyben, mint talán 
e vázlatos okfejtésből is kitűnik, a szociológiai és az esztétikai szempontok hagyo
mányos antinóm iája megszűnik, a század eleje óta van a művészetelmélet napirend
jén. Az efféle elvi megközelítés jegyében fogant kutatások általános célja mindig az, 
hogy az esztétikai értéket hordozó művészi formát egyben mint társadalmi feltételek 
által meghatározott és azokat kifejező szemléleti formát ragadja meg. A számtalan 
itt fölvetődött problémának további részletezése nem egy korlátozott terjedelmű kis 
írás feladata. Szeretnénk viszont fölhívni a figyelmet néhány olyan jelentős kötetre, 
amelyek a lírai, a képzőművészeti és a zenei befogadás sokoldalú, gondolatilag izgal
masan eredeti, sőt, nemegyszer m ulattatóan meglepő elemzését nyújtják.

III.

Bár a közelmúltban m ár két ízben is megjelent Balázs Bélának A lírai érzé
kenységről című nagyszerű, a század elején írott esszéje, sajnos, sem a poétika szak
embereinek, sem a költői formák problémái iránt érdeklődő olvasóknak a tudatá
ban nem került még a valóságos érdemeinek megfelelő helyre. Pedig mivel nem 
szaktudományi munka, hanem egy kivételes műveltségű és tudatosságú művész sze
mélyes alkotói tapasztalatainak szenvedélyes, szubjektív hangú összegezése, még 
Stiláris szempontból is könnyebben hozzáférhető, mint a hasonló kérdéseket elemző 
tudós, teoretikus munkák többsége. Balázs itt európai viszonylatban is a legelsők 
egyikeként veti föl egy funkcionális, történeti formaelmélet alapproblémáit. Kiinduló
pontja az a nyilvánvaló tény, hogy a lírai formák, a költészet kifejezőeszközei a 
történelem folyamán állandóan változnak. Azonban — és ebben tér el a számtalan 
leíró poétikától, amelyek csak regisztrálják, rögzítik a változások tényeit, de lénye
gében mégcsak nem is érintik ezek kiváltó okait — őt az érdekli, hogy a lírai kife
jezőeszközök módosulása, egy-egy újabb költői formajegy jelentkezése milyen új, 
korábban ismeretlen emberi jelentések közvetítésének belső szükségletével függ 
össze. Más szóval, a lírai nyelv és a racionális fogalmi nyelv közötti viszony, a 
hasonlat, a metafora stb. változásai — ezek a tisztán formai változások — Balázs 
szerint olyan világszemléleti, életlátási változások tükröződései, melyeken keresztül 
a líra koronként változó emberi s ezzel a legmélyebb értelemben történelmi funkció
ja is megragadható. A formák terén bekövetkezett változásokat Balázs a „lírai ér
zékenység” szociálpszichikai tényezőjének összefüggésében elemzi, vagyis olyan ka
tegóriát állít a középpontba, amely egyszerre tartalmazza a formát teremtő alkotás 
és a formára irányuló befogadás legdöntőbb jegyeit: a lírai formák ebben az értel
mezésben tehát nemcsak az alkotó belső kifejezési szükségleteinek, hanem egyben 
a befogadókban működő s éppen az adott formára váró „készenlétnek”, „beállított
ságnak” az objektivációi is.

Ugyanígy kölcsönösen egymást feltételező viszonyt lát a forma és a befogadás 
között Zofia Lissa, az Európa-szerte jól ismert lengyel zeneszociológus is. Mint írja, 
„a zene és a zene recepciójának fejlődése mindenkor kölcsönösen implikálják egy
m ást”. A  zenei műalkotás lényegéről című tanulmányában pedig egészen a fiatal 
Lukács hasonló tárgyú fejtegetéseit idézve így mélyíti tovább ezt a forma és befoga
dás közötti kapcsolatot: „ . . .  az, hogy egy adott tárgy a mi számunkra műalkotás-e 
vagy sem, intencionális hozzáállásunktól függ. Az, amit a zenehallgató ’hallási meg- 
szokottságának’ nevezünk, éppenséggel nem más, mint készenlét az illető műnek 
megfelelő magatartásra, intencionális hozzállásra.” Az elméleti szempontok előzetes 
elvi rögzítése Lissa számára csak a kötet nagyobb részét kitevő konkrét zenei forma- 
és befogadáselemzések bevezetése. Hogy a részletesen tárgyalt témák közül néhányat
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ízelítőül megemlítsünk, izgalmas esszék m utatják be a három-, öt-, hét-, tizenkét- 
fokúság megjelenésének történelmi okait, összefüggésüket a „zenének tartás” befo
gadói magatartásával, a zenei formák időbeli lekerekítettségének kialakulását, a 
XIX—XX. századi zeneművészet esztétikai értékelhetőségének problémáit, a modern 
zenei happeningek történelmi funkcióját stb.

E. H. Gombrich Művészet és illúzió című könyve és Pierre Francastel tanul
mánykötete a tárgyalási mód különbségei ellenére is lényegében hasonló alapállásból 
elemzik a képzőművészet formaváltozásainak és a befogadói m agatartás történelmi ala
kulásának összefüggéseit. Mindketten tagadják az úgynevezett „természetes”, „élet
hű” valóságébrázoLás szívós dogmáját. Gombrich, a bécsi származású angol művé
szettörténész a látás pszichológiájának szociális meghatározottságán keresztül sok
oldalúan bizonyítja, hogy a „valósághűség”, a „hasonlóság” történelmileg szerfölött 
változékony fogalmak, s így a képzőművészet egész korábbi és jelenkori történetével 
egyetlen történelmi periódus látásm ódját mint a természetest szembeszegezni leg
alább olyan történelmietlen szemlélet volna, mintha abszolút normává az ókori 
egyiptomi festészetben objektiválódott látásmódot tennénk meg. Francastel ugyanezt 
számos konkrét művészettörténeti elemzéssel illusztrálja. Könyvének egyik központi 
tétele, hogy a m űvészet nem csak tükre a valóságnak, hanem — mivel minden nagy 
új formával új valóságlátási módszert is dolgoz ki, s így idővel a társadalomban 
tevékenykedő emberek m ár eszerint a látásmód szerint kezdik helyüket, cselekvési 
módjaikat, céljaikat is kialakítani a világban — egyben teremti is a szociális való
ságot. Nagyszerűen példázza ezt a perspektíva  meglátásának fejlődése. A középkor 
festészete a perspektíva ábrázolásának egységes módszerét még nem ismerte: jól 
tanúsítja ezt, hogy a középkor sok esetben széttartó vonalakkal ábrázolta a végte
lenbe futó párhuzamosok közötti látszólagos távolságmódosulást. A XV. század geo
metriával is szenvedélyesen foglalkozó itáliai művészei voltak azok, akik különféle 
tudományos módszerekkel először próbálták „egzakt” módon meghatározni a távlat 
„valóságos” ábrázolhatóságának módszerét. Felfedezésük azonban számukra sem volt 
még természetes látásmód, — am it jól tükröz, hogy sokan egy évszázaddal később 
is keverten alkalmazták, egyetlen festményen belül is, a perspektíva ábrázolásának 
„tudományos” és hagyományos — középkori — módszerét. Csaknem két évszázad 
kellett ahhoz, hogy a perspektíva ábrázolása a matematikailag kiszámolt „mérnöki” 
módszerből általános festői látásmód, és — a festészetből a társadalomba átkerülve
— „természetes” szemléleti módszer legyen. Tehát — ez Francastel végkövetkeztetése
— még az olyan természetesnek gondolt jelenség, mint a perspektíva látása is, való
jában egyetlen történelmi korszaknak, a polgári kornak lett csak általános, magától 
értetődő jelensége. Francastel kötetének majd minden tanulm ánya hasonló régibb 
és újabb szemlélettörténeti problémákat tárgyal.

W erner Hofmann bécsi művészettörténész nagyszerű munkája, A  modern m ű
vészet alapjai nem kisebb feladatra vállalkozik, m int hogy megértesse: miben ragad
ható meg századunk sokszor még ma is nyersen elutasított vagy legalábbis nagy 
bizalmatlansággal övezett festészetének nagysága. Elvi kiindulópontja az, hogy a 
modern művészet radikálisan új, a korábban természetesnek tekintett szemléleti for
m ákat gyökeresen tagadó új világlátást hozott. Jelentését és jelentőségét ezért csak 
azok érthetik, akik lemondanak minden öröklött természetesség-dogmáról, és — sa
já t szemléletüket felülvizsgálva — önkritikus gondolkodási művelettel próbálnak el
jutni az új művészet hordozta életszemlélet megértéséig, a „természetesség” egy 
új normarendszerének kialakításáig. W erner Hofmann nemcsak az elvet szögezi le, 
hanem a konkrét irányzatok, művek, formakoncepciók elemzésében is a legjobb 
kalauznak bizonyul. Sokoldalúan m utatja be a XIX. század képzőművészetének föl
bomlását Seurat, Gaugin, van Gogh, Cézanne munkásságán, az új század első formai 
kísérletéit, majd a „három úttörő” — Kandinszkij, Mondrian, Duchamp — szerepét 
Külön fejezetekben foglalkozik a húszas évek orosz konstruktivizmusával, a Bauhaus, 
a dadaizmus, a szürrealizmus elméletével és művészi gyakorlatával. Hofmann könyve 
a legjobb segítség a modern művészet megértéséhez mindazoknak, akik elfogulat
lanul, előítéletektől mentes őszinte érdeklődéssel közelednek hozzá.

K ö n c z ö l  C s a b a
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Olvasótábor-mozgalom ?!
A KISZ KB és a HNOT értékelte az 

idei olvasótáborokat. Az eredmények 
összegezéss egyúttal a tervek kidolgozá
sát is segítette.

Az értekezlet haszna abban is lemér
hető, hogy a résztvevőben milyen gondo
latokat ébreszt. Mivel a részletes beszá
molót a Magyar Ifjúság 1974/43. számá
ban olvashattuk, itt csak néhány idősze
rűnek vélt gondolatot mondok el az ér
tékelés kapcsán, hogy ezekkel a jövő évi 
olvasótáborok jobb előkészítéséhez hoz
zájáruljak.

a) A számszerű eredményekre nem le
het panaszunk. Tavaly azt terveztük, 
hogy minden megyében legyen egy-egy 
olvasótábor. Vagyis legfeljebb húsz-hu
szonöt tábor szervezését tűztük ki célul. 
Az eredmény: huszonkét tábor! Talán 
csak az a baj, hogy nem minden megyé
ben szerveztek ilyent. Csak hét megye 
és a főváros jeleskedett. Legjobban Haj- 
dú-Bihar, Szabolcs-Szatmár és Pest me
gye tett ki magáért; Pest megye például 
hét olvasótábort szervezett.

b) Miért m aradt le a többi megye? Az 
előző cikkemben (Könyvtáros, 1974. 7. 
sz.) m ár fejtegettem az okokat. Későn 
jelent meg az országos felhívás, nem na
gyon sikerült az országos módszertani 
olvasótábor, amelyet Tahitótfaluban ta r
tottak a táborvezetőknek és kiscsoport
vezetőknek. Arról nem is szólva, hogy 
sokfelé még azt sem tudták, hogy mi az 
olvasótábor.

c) Ebből a tapasztalatból következik, 
hogy a jövő évben sem akarunk sokkal 
több olvasótábort szervezni. Legfeljebb 
harmincat, esetleg harmincötöt. Minden
esetre jó lenne, ha újabb megyék is be
kapcsolódnának a szervezésbe. Erről 
máris érkeztek jelzések, hiszen Bács-Kis- 
kun, Győr-Sopron és Baranya megye is 
készülődik.

d) Mozgalom? A címben is azért tet
tem kérdőjelet, nehogy félreértésekre 
adjak okot. Az olvasótábor nem mozga
lom ebben az értelemben. Sokkal in
kább társadalmi összefogás, m int ahogy 
az Olvasó népért mozgalom többi kezde
ményezése is az.

e) írók, grafikusok, zenészek, népmű
velők, pedagógusok és még sokan má
sok fognak össze az ifjúság nevelése ér
dekében. A könyvtárosokat csak azért 
hagytam ki, hogy külön is hangsúlyoz
zam: nélkülük — és a könyvek nélkül — 
nincs olvasótábor.

f) Az oktatási és a közművelődési 
párthatározat szelleme határozza meg 
az olvasótábori nevelést. Az értekezleten

a KISZ KB m unkatársa ezt úgy fogal
mazta meg, hogy az oktatás helyett in
kább maradandó hatású könyvek egyé
niséget formáló hatását szeretnénk tuda
tosan erősíteni.

g) Ez azonban nem kíván irodalom
központúságot. A sokoldalúságra törek
szünk. Az olvasótáborban egyaránt sze
repet kap az irodalom, a képzőművészet, 
a zeneművészet, sőt a csillagászattól 
kezdve a honismeretig sok minden más 
is. Az élmények közvetítése mégis első
sorban a könyveken, az írott szavakon 
keresztül történik.

h) Az olvasótáborok kísérleti ideje le
zárult. Három esztendő alatt harmincöt 
olvasótábort szerveztek. A forma nagy
jából kialakult. Most a módszerek tö
kéletesítése következik. A nevelés minő
ségének és hatékonyságának fokozása. 
Ezért sem akarunk egyszerre túl sok tá 
bort szervezni.

i) Az olvasótáborok szervezésében új 
szakasz kezdődött olyan értelemben is, 
ahogy ezt Mózsi Ferenc író a Magyar 
Ifjúság hasábjain kifejtette. Az első ol
vasótábort még a lelkesedés, a baráti 
segítőkészség hozta létre, azóta mind 
több lett a hivatalos intézkedés; a kettő 
aránya kicsit eltolódott a „hivatalosság” 
felé, ami nem túlságosan örvendetes.

j) Szükséges a hivatalos szervezeti 
rend kiépítése, de a táborok előkészítése 
nem szürkülhet hivatali teendővé, hiszen 
közösségi összefogásról van szó. Az Ol
vasó népért mozgalom ereje a társadalmi 
felhajtóerőben van.

k) Az értekezleten felmerült az a kér
dés, hogy az olvasótáborokat az ifjúság 
milyen rétegeinek szervezzük. Az eddigi 
elv az volt, hogy hátrányos műveltségi 
helyzetben levő, de tehetséges fiatalokat 
hívjunk meg. E megfogalmazást egészít
sük ki azzal, hogy elsősorban munkás- 
és parasztfiatalokat részesítsünk előny
ben.

l) Erre m ár idén is törekedtek a me
gyék, hiszen Esztergomban megszervez
ték a szakmunkástanulók első olvasótá
borát. Pest megyében Pécelen, Veresegy
házán is elsősorban fiatal munkásokat 
hívtak meg az olvasótáborba; ez a gya
korlat annak ellenére is követendő, hogy 
az üzemek nem mindig a megfelelő fia
talokat javasolták az olvasótáborba.

m) A gazdasági egységek (üzemek, 
termelőszövetkezetek, Áfészek stb.) és a 
tanácsok összefogása példamutató volt, 
m ert több olvasótábor anyagi fedezetét 
együtt vállalták. A ráckevei járásban 
például húsznál több termelőszövetkezet

746



fogott össze a szigetszentmártoni olvasó
tábor érdekében.

n) Az értékelő eszmecserében az a né
zet alakult ki, hogy az olvasótáborok 
idejét nem lehet hét-nyolc napra leszű
kíteni. Kell a két hét! Legalább ennyi 
idő szükséges ugyanis ahhoz, hogy a 
sokféle érzelmi, gondolati, művészeti ha
tás egymást erősítve maradandóbb nyo
mot hagyjon a résztvevőkben.

o) Az idei olvasótáborok előkészítésé
nek egyik nehézsége az volt, hogy a kis
csoportok számára csak az utolsó pilla
natban sikerült vezetőket találni. Egy
két tábor esetében akkor sem. Nélkülük 
pedig kétséges a táborok sikere.

p) Jövőre feltehetően megbíznak va
lakit azzal, hogy a kiscsoportvezetőket 
(írókat, képzőművészeket stb.) jóval a tá 
borok megnyitása előtt felkérje a közre
működésre. Az olvasótáborok ügyének 
lesz tehát egy mozgatója, titkára, akihez 
a szervezők bármilyen kéréssel fordulhat
nak.

r) Rövidesen megjelenik a jövő évi 
országos olvasótábori felhívás, amelyet 
most m ár nemcsak a Hazafias Népfront 
Országos Tanácsa és a KISZ KB ír majd 
alá. A felhívással egyidőben elkészül egy 
rövid módszertani ajánlás is, amely fel
tehetően megkönnyíti a szervezők dol
gát.

s) A megyei (járási-városi stb.) KISZ- 
és népfront bizottságok ne várják meg 
a  felhívás és az ajánlás megjelenését, 
m ert ezek esetleg késve hagyják el a 
nyomdát. Addig is hozzáláthatnak a 
munkához!

t) Erre annál is inkább szükség lesz, 
mert jövő tavasszal megint megrendezik 
a táborvezetők és kiscsoportvezetők 
módszertani, előkészítő táborozását, 
amelyre pedig csak úgy kerülhet sor, ha 
legkésőbb a tavasz elejére minden me
gyében befejezik a táborok helyének, 
idejének kijelölését, vezetőinek kivá
lasztását.

u) A népfront országos elnöksége mel
lett működik m ár az „olvasótábor-szer
vezési és módszertani munkacsoport”, 
ennek tagjai szívesen vállalják, hogy a 
tapasztalattal nemigen rendelkező me
gyékben (és máshol is) személyesen se
gítik az előkészítő munkát, továbbadják 
gyakorlati tapasztalataikat.

v) A jövő év első felében könyvecske 
jelenik meg az olvasótáborokról; ebben 
közreadjuk az eddig bevált módszereket, 
ötleteket. A kötet lényegében összefog
lalja majd az olvasótábori nevelés elveit 
és gyakorlati módszereit. (Hasonló lesz 
az Olvasó népért mozgalom nyíregyházi 
tanácskozásán szétosztott könyvhöz.)

Eddig tarto tt az értékelő tanácskozás 
margójára rótt gondolatsorom, melynek 
pontokba szedése során eljutottam  a „z” 
betűhöz. Hogy ez se hiányozzék, még 
egy ajánlást idézek az idei olvasótábori 
felhívásból:

z) Csak úgy érdemes olvasótábort 
szervezni, ha a feltételek és lehetőségek 
kedvezőek. Végezzünk színvonalas m un
kát! Legyen inkább kevesebb, de jobban 
előkészített olvasótábor.

V a r g a  C s a b a

Olvasási program a felszabadulás 30. évfordulójának évében
címmel útm utatást és olvasási tervet készített az utóbbi 3—4 évtized magyar és 
világirodalmi műveinek népszerűsítésére a Hazafias Népfront Olvasó népért moz
galmának országos titkársága és az Országos Széchényi Könyvtár Könyvtártudomá
nyi és Módszertani Központja. Az olvasási program részletesen kidolgozott foglal
kozási módokat tartalmaz, annotált irodalomjegyzéke pedig három különböző ol
vasóréteg számára (kezdő, közép- és haladó fokon) ajánl 90 igényes könyvet.

Az 1975-ös évre szóló jubileumi olvasási mozgalom nem pályázati jellegű. Célja, 
hogy segítséget adjon a könyvtári hálózatoknak, vagy egy-egy vállalkozó könyvtár
nak a különféle helyi olvasómozgalmak, vetélkedők, ankétok és az- esetleges" helyi 
pályázatok vagy más rendezvények könyveinek kiválasztásához. A mozgalomban 
részt vevő olvasóknak legalább hat művet kell elolvasniuk 1975 végéig. A beszámol
tatást maguk a könyvtárosok végzik az egyéni vagy csoportos beszélgetések, olvasó
körök stb. foglalkozásain. A legaktívabb olvasóknak — és könyvtárosoknak — 
könyv- és egyéb jutalm at adnak a mozgalom eredményeit 1975 decemberében érté
kelő hálózati központok. Az Olvasó népért mozgalmat támogató intézmények és tö
megszervezetek értékes ajándékokat osztanak ki a könyvtárak között. A KMK gon
dozásában készülő ismertetők 1974. végén jelennek meg. (P. T.)
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Ex libris kiállítás Debrecenben
Az ex libris-művészet népszerűsítése 

érdekében igen érdekes ex libris-kiállí
tás látható a debreceni református kol
légium kiállító termében, mely Nagy 
Dezső nyugalmazott könyvtáros kis- 
grafika-gyűjteményéből a legszebb és 
legértékesebb magyar ex libriseket és al
kalmi grafikákat m utatja be. Magyar ex 
libris-történeti kiállításnak is nevezhető, 
mivel végigvezet e művészeti ág egész 
történetén, a legelső ismert magyar ex 
libristől kezdve a mai modern magyar 
ex librisig. A 14 tárlóban 34 magyar 
grafikusművész 400 ex librise, illetve al
kalmi grafikája kapott helyet.

Az első tárló bem utatja a rézmetszet, 
a rézkarc, a fametszet, a linóleummetszet 
és a tollrajz készítési módját. Látható itt 
még sok, ma m ár igen ritka, muzeális 
értékű és művelődéstörténeti szempont
ból is figyelemre méltó régi magyar cí
meres ex libris is.

A további tárlókban neves magyar 
költők, művészek, tudósok, például Med- 
gyessy Ferenc, Szabó Dezső, Ortutay 
Gyula, Radnóti Miklós, Kodály Zoltán, 
Gorka Géza, Szabó Pál, Weöres Sándor, 
Simon István könyvjegyeit állították ki. 
A művészek között olyan kitűnő magyar 
grafikusművészek szerepelnek, mint Ha- 
ranghy Jenő, Gáborjáni Szabó Kálmán, 
Mata János, M enyhárt József, Várkonyi 
Károly, Bordás Ferenc, Buday György, 
Drahos István, Fery Antal, Varga Nán
dor Lajos, Horváth Endre, Kékesi László,

Sterbenz Károly, Stettner Béla, Vertei 
József, Korda Béla, Diskay Lenke és Jó- 
zsa János.

Külön tábla ismerteti meg a nézővel 
az ex libris nevét, történetét, lényegét és 
a kisgrafikához való tartozását. A kiál
lító gyűjtő nem titkolja, hogy kiállítása 
propagandisztikus célzatú, s közli a bu
dapesti és a debreceni ex libris gyűjtő
körök és a titkárok nevét és pontos cí
mét.

A kiállítást hat m agyar grafikusmű
vész grafikai eljárással készített, de fot6 
útján felnagyított önarcképe teszi szem- 
léltetőbbé. A kiállítás — melyhez az 
ugyanott látható éremkiállítással együtt 
közös, ízléses és értékes katalógus is ké
szült — előreláthatólag legalább fél évig 
tekinthető meg. Jószívvel ajánljuk tehát 
a Debrecenben járó könyvbarátok és 
könyvgyűjtők szíves figyelmébe. (-y  -ő)

Olvasóvá nevelés a felnőtt- és ifjúmunkások körében
volt a tárgya annak a tanácskozásnak, amelyet a Pest megyei Könyvtár a Hazafias 
Népfront megyei bizottságával és az SZMT Központi Könyvtárral közösen rendezett, 
s amelyek vitaindítóját Kamarás István, a Könyvtártudományi és Módszertani Köz
pont osztályvezetője tartotta. Hangsúlyozta, hogy a munkásművelődéssel foglalko
zóknak figyelembe kell venniük a munkásosztály rétegeződését, a rétegek eltérő 
életmódját és életformáját, valamint azt a tényt, hogy maga a végzett munka, de 
még az üzemi demokrácia, a közhangulat, a m unkatársi közösség is befolyásolja 
a könyvek kiválasztását.

Az olvasónevelésben nagyobb figyelmet kellene fordítanunk a hobbykra, kedv
telésekre* amelyek, még ha pótcselekvések is, emelik a technikai készséget, fejlesztik 
a gondolkodást, és amelyekhez kapcsolódva mindenki szívesen, rábeszélés nélkül 
olvas. Kamarás István előadásában meggyőző példákkal bizonyította, hogy a hobbyk- 
kal kellő formában — például kiállításokkal — összefüggésbe hozott könyvajánlások 
sikeresek. Javasolta az ún. „kérdőjel-könyvtár”-részleg megteremtését is: itt a pol
cokon bizonyos érdekes kérdések körül (pl. Beszélnek-e a delfinek?; A fáraók titka 
stb.) csoportosítva kapnának helyet a könyvek. A könyvtárban válaszok vannak az 
olvasók kérdéseire, de sokszor a kérdés hiányzik, azt kell „előhívni” az emberek
ből — hangsúlyozta.

Az előadást követő beszélgetés nem annyira a témához kapcsolódott — csak 
némelyik felszólaló tért ki a bevezető előadásban felvetett izgalmas kérdésekre —, 
inkább a Pest megyei könyvtárak helyzetére és gondjaira terjedt ki. (B. É.)
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könyvekről

Mindenki lexikona
Vajon kié az a lexikon, amely minden

kié? A kérdés nyomán gyanú ébred ben
nünk, nem kell-e attól félnünk, hogy 
senkié?

Ahhoz, hogy értékelhessünk, másképp 
kell kérdeznünk. Mit várunk el a lexi
kontól, helyesebben a lexikonoktól? Vá
laszt, minden olyan kérdésben, amely 
akár érdeklődésünk folytán, akár mun
kavégzésünk során felmerül bennünk, 
amikor adatokra, tényekre vagy foga
lom-meghatározásokra van szükségünk. 
Lehetőleg minél pontosabb és teljesebb 
tájékoztatást. Az ismeretek növekedése 
m iatt még a több kötetes általános lexi
kon sem ígérhet teljességet, ezért szület
nek egymás után a szaklexikonok. Nap
jainkban világszerte új műfaj is szüle
tik: a lexikonszótáré, melynek szerepe 
egyedül az útbaigazítás a szaklexikon
hoz.

A Mindenki lexikona címet viselő 
zsebkönyv valóban betöltené szerepét, 
ha ennél többet nem m arkolt volna, s 
megmaradt volna annak, ami: szótár
nak. Mivel nem érte be ennyivel, kissé 
furcsa keverék lett a kettő között: szó
tárnak sok, lexikonnak kevés; ha meg 
akarunk tudni valamit, semmitmondó, 
ha csak eligazítást keresünk, bőbeszédű. 
És főként aránytalan. A szócikkek terje
delme először megdöbbent. Valóban csak 
annyira értékeli a szerkesztő, Ákos Ká
roly Török Erzsit, a magyar népdal, nép
ballada felejthetetlen emlékű előadóját 
és gyűjtőjét, hogy egyetlen szóra m él
ta tja : dalénekes? De Bach János Sebes
tyén sem kap sokkal több helyet, és 
Leonyid Brezsnyevről is csak azt tudjuk 
meg, hogy „szovjet mérnök, kiemelkedő 
politikus, 1964-től az SZKP főtitkára”. 
Ezzel szemben a gázmérgezések fajtáiról 
3 oldalas tudósítást kapunk és a sport- 
drukkerek is megismerkedhetnek ked
venceikkel.

Ha egy zseblexikonnál nem is érdemes 
a sorokat számolgatni, hiszen minden
nek és mindenkinek kevés jut, az ilyen 
aránytalanságok m ár m utatják, hogy a 
szerkesztő szimpátiája nem a humán tu
dományoké. De a túl zsugorítás nem tesz 
jót más tudományágaknak sem. A dep
resszióról például úgy értesülünk, hogy: 
„1. pangás: a tőkés gazdaság ciklikus vál

tozásaiban a változást megelőző szakasz, 
amelyben az áruk ára alacsony, a ter
melés üteme lanyha. — 2. a tengerszint
nél alacsonyabban fekvő terület a szá- 
razföldön” — de arról, hogy idegbeteg
ség is, m ár nincs szó.

További lapozgatásunk hasonló meg
lepetéseket tartogat. Észak-Amerika fel
fedezéséről teljes oldal szól, míg Erdély 
természeti leírása, történelme összesen 
fél oldal, s ebből kiderül, hogy „törté
nelmi tá j”, mely 1541 után a tiszántúli 
részekkel fejedelemséget alkotott. (Uta
lás a „Bethlen Gábor” — hasonlóképp 
semmitmondó — címszóra természetesen 
nincs, m ert utalás a címszavak között 
alig akad.) Utalások és bibliográfiák nél
kül lexikonnak tekinthető-e még egy 
ilyen nevet viselő könyv?!

A Mindenki lexikonét a kiadó a lég- 
kezdőbb olvasóknak szánta, tehát ko
rántsem mindenkinek. Reméljük, hogy 
nagyon kevesens vannak, akik a tájéko
zódásban ennyivel beérik, és hogy a ki
tűnő szaklexikonok és más ism eretter
jesztő művek segítségével mind keveseb
ben is lesznek. Mint eligazító szótárnak 
lehet némi irányító szerepe. A könyvtár
ban azonban alapos tájékozódásra akar
juk szoktatni az olvasókat, hogy féltu
dással, az értesültség látszatával ne ér
jék be, tehát a könyvtárosnak tudnia 
kell, hogy kinek ajánlja, s azt is, hogy 
az egyelőre ebből tájékozódó olvasót fo
kozatosan átirányítsa a nagyobb infor
mációs értéket hordozó kézikönyvekhez. 
(Akadémiai, 1—2. köt. 98 Ft.)

B o z ó k y  Éva
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k ö n y v t á r i  s z a k i r o d a l o m

A közművelődési könyvtári ellátás
Irányelvek a távlati tervezéshez

A közművelődési könyvtárhálózatok 
tevékenységének magasabb színvonalra 
emeléséhez kíván segítséget nyújtani a 
Könyvtártudományi és Módszertani Köz
pont azzal, hogy kiadványsorozatának 
egyik füzetében összegyűjtve közreadta 
az utóbbi években megjelent, a könyv
tárügy egységes szempontok alapján 
történő fejlesztését célzó hivatalos do
kumentumokat.

Végigfutva a tartalomjegyzéken, m ár 
elöljáróban le kell szögezni: bár a doku
mentumok között éppen a legáltaláno
sabb érvényűek, tehát a legfontosabbak 
címükben is jelzik, hogy a távlati ter
vezést szolgálják, ez ne tévesszen meg 
senkit. Annyival ju t ugyanis közelebb 
társadalmi feladatainak m aradéktalan el
látásához minden könyvtár, amilyen 
mértékben és gyorsasággal képes meg
felelni a dokumentumokban megfogal
mazott követelményeknek. Mert számok
ban kifejezett norm atívákat állítanak az 
érdekelt intézmények és a fenntartók 
elé ezek az állásfoglalások, s így lehetővé 
teszik, hogy a fenntartók fel tudják 
mérni, hol áll könyvtáruk, miben kell 
előbbre lépniük m ár ma is, hogy az in
tézmény jobban betölthesse funkcióját.

Az eisőnek közölt Szakmai irányelvek 
a tanácsi közművelődési könyvtárak táv
lati fejlesztéséhez címmel 1972-ben meg
jelent dokumentumot elsősorban azért 
üdvözölte nagy örömmel a szakmai köz
vélemény, mert úgy látta, hogy megjele
nésével a lakóhelyhez kapcsolódó könyv
tári ellátás gondja „könyvtári belügy- 
ből” közüggyé vált, hiszen a Művelődés- 
ügyi Minisztérium az Építésügyi és a 
Pénzügyminisztériummal, valamint a 
Tervhivatallal egyetértésben adta ki. Te
hát az ügyért hivatalból felelős tárca 
mellé felsorakoztak mindazok a szervek, 
melyeknek „támogatásától” nagyban 
függ egy-egy könyvtári terv, elgondolás 
megvalósulása.

A Szakmai irányelvek alapvonása, 
hogy az új településfejlesztési döntések
hez, illetve a közigazgatás szerkezetében 
végbement változásokhoz igazodnak, 
azokra épülnek. A megjelenés óta eltelt 
egy-két évben a könyvtári szakmai 
nyelvben meghonosodott az A-, a B-, a 
C-típusú könyvtár kifejezés, bizonyíté
kául annak, mennyire részévé lettek a 
szakmai gondolkodásnak is a dokumen

tum könyvtári szakkifejezései, s a mö
göttük levő új tartalom  is. S amiről m ár 
általánosságban szó esett, a könyvtáro
sok a Szakmai irányelvek létszám-, alap- 
területi, valamint állományfejlesztési kö
vetelményeit állandó figyelmeztetésként 
szembesítik saját működésük mutatóival. 
Jó volna hinni, hogy ezt teszik a fenn
tartók is.

Ismeretes, hogy hazánkban a m unka
helyi könyvtári ellátás nemes munkás- 
mozgalmi kulturális hagyományok ta la
ján fejlődött korszerű szolgáltatássá. A 
szakszervezeti könyvtárügy is évtizedünk 
elejére jutott el fejlődésének ahhoz a 
szakaszához, amelyben felmérve a meg
tett utat, időszerűvé vált, hogy kijelölje 
a továbbhaladás fő irányát. Ezt a m un
kát végezte el a füzetben másodiknak 
közölt Alapelvek és követelm ények a 
szakszervezeti könyvtárak távlati terve
zéséhez c. SZOT elnökségi állásfoglalás 
1971-ben. Megalkotásával az volt a cél, 
hogy a szakszervezeti könyvtári hálóza
tok tagkönyvtárainak olvasói ugyanúgy 
részesülhessenek a hálózat legmagasabb 
szintű szolgáltatásaiban, miként a taná
csi könyvtárak olvasói. Az elnökségi ál
lásfoglalás pontosan megjelöli a könyv
tártípusok feladatait, megszabja működé
sük tárgyi feltételeit, tehát eléjük is vi
lágos működési norm atívákat állít. A vi
déken szakmaközi, SZMT kezelésben 
levő, Budapesten pedig szakmák szerint 
felépülő könyvtári hálózatok központi, 
körzeti, önálló, valam int letéti könyvtá
rakra tagozódva látják el feladataikat. 
Számos szakszervezeti könyvtár már ré
gebben megnyitotta kapuit a lakosságnak 
is, sőt vannak köztük — néhány szocia
lista városunkban — városi könyvtári 
feladatokat ellátók is. Ezeknek fenntar
tóit az állásfoglalás a tanácsi könyvtára
kéival azonos működési körülmények 
megteremtésére szólítja fel.

Bizonyos sajátos olvasási, illetve 
könyvtári igényeket támasztó rétegek, 
csoportok jobb könyvtári ellátásához kí
vánnak segítséget nyújtani megalkotóik 
a kiadványban közölt további dokumen
tumokkal. Közülük különös fontossága 
m iatt kell szólni az Irányelvek a 18 éven 
aluli ifjúság könyvtári ellátásának javí
tására címmel kiadott MM ajánlásról. 
Ez abból a felismerésből született, hogy 
mivel az iskolának mind inkább az is*
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meretek önálló elsajátításának, illetve 
megújításának készségeit kell kifejlesz
tenie a tanulókban, az oktatás közép
pontjába kell állítani a könyvet, m int az 
állandó önképzés forrását, s ennek érde
kében pedig szorosabbra kell vonni az 
iskola és a könyv, az iskola és a könyv
tár kapcsolatát. Két irányú fejlesztésre 
van tehát szükség. Ki kell építeni a még 
csak hézagosán létező iskolai könyvtári 
hálózatot, s az eddigieknél erőteljeseb
ben fejleszteni a közművelődési könyv
tárak  gyermek- és ifjúsági szolgálatát. 
Az ajánlás pontosan megjelöli a két 
könyvtártípus, illetve hálózat feladatát, 
s hivatalosan is elismer egy eddig csak 
kísérletinek tekintett intézményt, az is
kola és a közművelődési könyvtár közös 
fenntartásában működő iskolai gyermek- 
könyvtárt. A közölt működési norm atí
vákat csak irányszámoknak nevezi a do
kumentum, mégis a szakmai közvéle
mény abban reménykedik, hogy az 
Irányelvek megjelenésével új szakasz 
kezdődik az iskolai könyvtárügy és a 
többi érintett könyvtári terület számára.

Nemzetiségi politikánk egyik sarkala
tos elve, hogy a jog önmagában nem 
elegendő az anyanyelvi kultúra ápolá
sára. Meg kell teremteni hozzá a nélkü
lözhetetlen feltételeket is. Ezt a célt kí
vánta szolgálni az MM Irányelvek a 
nemzetiségi lakosság könyvtári ellátásá
nak továbbfejlesztésére c. körlevelével, 
melyet a megyei tanácsoknak küldött 
meg. A dokumentum az ún. kettős el
látás elvét kívánja érvényesíteni: a nem
zetiségi lakosság alapfokú anyanyelvi 
irodalommal való ellátását a települések 
közművelődési könyvtárára bízza, s ezek 
szolgáltatásait egészíti ki magasabb szin
ten az ún. nemzetiségi báziskönyvtár 
nagyobb választékot nyújtó állományá
val. A báziskönyvtári feladatkörre a 
funkció vállalására legalkalmasabb me
gyei, illetve városi-járási könyvtárak

kaptak megbízást. Természetesen gon
doskodás történt az anyagi alapok meg
teremtéséről is.

Az állampolgárok jelentékeny hánya
da időnként hosszabb-rövidebb időt 
kénytelen gyógyintézetekben tölteni. S 
bár a gyógyászati és a közművelődési 
érdek egyaránt amellett szól, hogy a 
kórházakban és az egyéb gyógy- és szo
ciális intézményekben ápoltak olvashas
sanak, a betegkönyvtári ellátás nincs 
megoldva a mai napig sem. Csak itt-ott 
vannak eléggé nem dicsérhető helyi kez
deményezések. A KMK Tervezet a kór
házi könyvtári ellátás megszervezésére 
címmel javaslatot készített, amely szin
tén megtalálható a kiadványban. A ter
vezet alapelve, hogy a betegágyon is 
megillet minden magyar állampolgárt a 
közkönyvtári ellátás, majd leszögezi, 
hogy ennek megszervezése elsősorban ál
lami feladat, amiben a szakszervezetek 
is közreműködnek. Vidéken az illetékes 
helyi tanácsi közművelődési könyvtárnak 
kellene fiókkönyvtárt létesítenie a terü
letén levő gyógyintézetekben. Budapes
ten az egészségügyi dolgozók szakszer
vezete szervezi és látja  el a betegek 
könyvtárait. '

A kiadvány végül függelékben közli 
az IFLA közművelődési könyvtári szek
ciójának Normatívák közművelődési 
könyvtárak számára c. ajánlásait. Ezek 
tanulmányozása alkalm at ad a nemzet
közi igényekkel való összehasonlításra.

A Szente Ferenc szerkesztésében meg
jelent kiadvány előszavában a közrebo
csátok kifejezik reményüket, hogy ez a 
dokumentumgyűjtemény „az irányító és 
végrehajtó munkában érdekelt vezetők
nek, valamint a különféle területeken 
működő könyvtárügyi szakfelügyelők
nek hasznos segédkönyve lesz”. Bizonyos, 
hogy az lesz, s ott is a helye az érde
keltek kezeügyében. (NPI, 1973. 96 1.)

S i m a y  N o r b e r t

Szovjet grafikusművészek 
ex libriseiből rendezett ki
állítást Szentes felszabadu
lásának 30. évfordulója al
kalmából a „Szentesi hetek” 
rendező bizottsága és a So
mogyi Könyvtár. A  városi 
könyvtár olvasótermében 
huszonhét szovjet művész 
ex librise adott kereszt
metszetet a szovjet kisgrafi- A. K alasnyikov m etszete

ka tartalmi és technikai 
gazdagságáról. A  látogatók 
megcsodálták Kmielauskas 
litván művész színes plasz
tikus alkotásait, Kalasnyi
kov egyedülálló fametsző 
m űvészetét, formakultúrá
ját. A  kiállítást dr. Semsey 
Andor, a gyűjtemény tulaj
donosa nyitotta meg. (Fo- 
dóm é Magyar Mária)
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Csűry István: A munkaszervezés helyzete 
és problémái a hazai tudományos könyvtárakban

„Nemzetközi és hazai viszonylatban 
egyaránt joggal beszélhetünk a tudomá
nyos könyvtárak válságáról. A válság lé
nyege az, hogy e könyvtárak hagyomá
nyos módon nem képesek többé sem a 
termelődő információt ellenőrzésük alatt 
tartani, sem a kutatás, információkere
sés objektív szükségleteit kielégíteni” — 
indítja „in médiás rés” elemző tanulm á
nyát Csűry István, egyként rám utatván 
a probléma lényegére és a megoldás le
hetőségeire. Mert a kiküldött 60-ból visz- 
szaérkezett 37 kérdőív válaszai nyomán 
világosan rajzolódnak ki az említett vál
ság jelei, s Csűry elemzései révén a ki
bontakozás útjai is.

Miről is szól Csűry István tanulmánya?
A kiküldött kérdőívek kérdéseire érke

zett válaszok és néhány személyes be
szélgetés nyomán felrajzolja a tudomá
nyos könyvtárak jelenlegi munkaszerve
zetét, a könyvtári ügyvitel korszerűsítésé
nek mai helyzetét, a könyvtári munkabe
osztás és a követelmények egyenetlensé
gének képét, megvizsgálja a m unkatár
sak vélekedését a munka szervezhetősé- 
géről és mennyiségi meghatározhatóságá
ról, végül tájékozódik a személyzeti és 
bérpolitika körülményeiről. így a felmérés 
és elemzés adataiban rendkívül határozot
tan előtűnnek a könyvtári (munkahelyi) 
demokrácia napjainkban különösen hang
súlyos kérdései is. Kis túlzással azt is 
mondhatnánk: a tanulm ányt kísérő táblá
zatok adatai s a tanulmánynak ezeken az 
adatokon alapuló megállapításai volta
képpen ebben csúcsosodnak ki. Bár Csű
ry megállapítja, hogy a tudományos 
könyvtárak jelenlegi munkaszervezése, 
működésének mennyiségi mutatói, a 
munkanormák alkalmazásának mértéke, 
a munkatársakra háruló megterhelés és 
ami ebből fakad: a termelékenység, a 
hatékonyság, a munkafegyelem, a gépesí
tés foka még nem felel meg a könyvtá
rakkal szemben ma támasztott követel
ményeknek, a jövő megnövekedett fel
adatairól nem is beszélve. Mégis, a tu 
dományos könyvtárak jövője, fejlődésük 
léptéke, a termelés és kutatás velük 
szemben támasztott jogos követelményei
nek teljesítése alapvetően a könyvtári ve
zetéstől és munkatársi közösségtől függ. 
Hogy ez szerves egységben van és lesz 
a mindenkori bérpolitikával, a személy
zetpolitikai elvek határozottságával, a 
könyvtárosképzés korszerűsítésével: szin
te természetszerűen következik Csűry ok
iejtéséből.

Csűry István m ár évtizedek óta fog
lalkozik a könyvtárak munkaszervezési

kérdéseivel. Előadásaiban, dolgozataiban, 
felszólalásaiban mindig a „sekély, prak- 
ticista könyvtárosi szemlélet” ellen szállt 
síkra. Elemző tanulmányában most e 
szemlélet tarthatatlanságát számadatok
kal is bizonyítja. A kérdőívekre érkezett 
(s nem egyszer szubjektív indítékok alap
ján kozmetikázott) válaszok igazolják, 
hogy a könyvtárak között „az ellátottság 
és produktivitás terén súlyos arányta
lanságok, szintkülönbségek mutatkoz
nak”. Ez az aránytalanság megmutatko
zik a különféle tudományos területek 
szolgálatában álló könyvtárak összeha
sonlításában, de a budapesti és a vidéki 
könyvtárak között is éppen úgy, m int a 
szabálytalanul szóródó bérátlagok közti 
különbségekben.

Csűry nem kerget ábrándokat, de ta 
nulmányában — mint a korábbiakban 
is — síkra száll az ésszerűbb könyvtári 
munkaszervezet kiépítéséért, rám utatván 
arra az ismert — de eddig még nem or
vosolt — hiányosságra, hogy a könyvtárak 
nem gazdálkodnak racionálisan tudomá
nyos, felső- és középfokú képzettségű, il
letve technikai személyzetükkel; nem él
nek a nagyobb produktivitást eredmé
nyező munkanormák alkalmazásának le
hetőségével (amelynek rendkívül jó ha
tása lehetne az itt-ott meglazultnak lát
szó munkaerkölcsre); nem alkalmaznak 
— még a lehetőségekhez képest sem — 
gépeket a könyvtári munka hatékonyab
bá tétele érdekében; egyszóval valami
féle konzervatív álláspont megkövese- 
déséről ad jelzést. Ez pedig nemcsak a 
könyvtári munka korszerűsítésének gátja, 
hanem végső soron a tudományos élet, a 
termelőmunka haladásának is kerékkötő
jévé válik.

Csűry István tanulmánya a könyvtári 
szakmai elemzésen túlmutató, a társadal
mi érdeklődésre is számot tartó munka. 
Mindezt a kérdőívek válaszainak statisz
tikai elemzése révén érte el. Tudjuk, 
hogy mindannyiunkban él valamiféle el
lenszenv a rendszeres vagy esetenkénti 
statisztikai felmérés és az értelmetlennek 
tűnő kérdőívek adataival szemben. Csűry 
István kitűnő dolgozatának e<ryéb ered
ményei mellett másik nagy érdeme, hogy 
visszaállította a kérdőívek, a statisztikai 
felmérések megcsorbult tekintélyét. Kár, 
hogy néhány könyvtár, a megkérdezettek 
egvharmada, nem járult hozzá válaszaival 
ahhoz, hogy Csűry érvelése a megközelí
tően telies könyvtári körkénet tükrözze. 
(OSZK KMK—NPI, 1973. 74 1. 7 Ft.)

V é g h  F e r e n c
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b i b l i o g r á f i á k

A jugoszláviai magyar könyv
A Könyvtáros 1974 szeptemberi szá

mában beszámoltunk Juhász Gézának, 
az újvidéki Fórum Könyvkiadó főszer
kesztőjének Könyvek országútján c. mun
kájáról. Megállapítottuk, hogy Juhász Gé
za tanulmányötete kitűnő forrásmunka, 
hasznos segédkönyv, rangos tanulmány- 
kötet a jugoszláviai magyar irodalom 
1945 utáni történetének megismeréséhez, 
azt is megjegyeztük azonban, hogy a 
könyv nem teszi fölöslegessé a jugoszlá
viai magyar könyvkiadás bibliográfiai 
adatainak összegyűjtését, sem pedig a ju 
goszláviai magyar irodalom legújabbkori 
történetének megírását.

Most elmondhatjuk, hogy a hiányt fe
lerészben máris pótolta a Fórum Könyv
kiadó: megjelentette Csáky Sörös Piroska 
terjedelmes, 572 oldalas bibliográfiai ösz- 
szeállítását. (A hiány másik felének pót
lását, a jugoszláviai magyar irodalom 

legújabbkori történetének feldolgozását 
viszont Bori Imrétől reméljük, akinek 
1968-ban megjelent könyve, A jugoszlá
viai magyar irodalom története 1918-tól 
1945-ig folytatásra vár.) Csáky Sörös P i
roska az irodalomtörténeti áttekintés szá
mára nélkülözhetetlen adatokat bocsátott 
közre, munkája tehát a további össze
foglalás előfeltétele.

A bibliográfia 2340 tételt tartalmaz, te- 
tehát Jugoszláviában 1945 és 1970 között 
ennyi magyar nyelvű könyv jelent meg. 
Adatait részben a könyvek tárgya, rész
ben műfajok szerint csoportosítja, meg
könnyítve ezzel az egy-egy témakör 
iránt érdeklődő kutató, illetve olvasó tá 
jékozódását. A bibliográfia tárgykörei: (a 
zárójelbe írt számok azt m utatják, hogy 
negyedszázad alatt egy-egy témakörben 
hány munka jelent meg) szépirodalom, s 
ezen belül: jugoszláviai magyar szerzők 
(355), hazai magyar irodalom (77), ju 
goszláv népek irodalma (206), világiroda
lom (89), ifjúsági és gyermekirodalom 
(323), színpadi művek (55), szótárak és 
egyéb nyelvészeti kiadványok (25), kép
zőművészet (19), kották-dalok (22), tá r
sadalomtudomány, politika, közgazdaság 
(304), tankönyvek (518), pedagógiai segéd
könyvek (35), népszerűsítő-tudományos 
kiadványok (51), egészségügy (52), mező- 
gazdaság (57), naptárak (45), szabályza
tok, rendeletek, statútumok (41), egyéb 
kiadványok (66). A tárgykörökön belül az 
adatok a könyvek megjelenésének idő
rendjében, évenként, ezen belül pedig a 
szerzők nevének ábécé-rendjében követ
keznek. A munkát a bibliográfiai adato

kat összegező táblázat, rövidítések jegy
zéke, képek jegyzéke és névmutató egé
szíti ki.

A bibliográfiai leírás a megjelenés pél
dányszámát, valamint a kötés minőségét 
is tartalmazza. A példányszám közlése a 
könyvkiadás, valamint a szellemi-műve
lődési élet áttekintése végett igen hasznos.

Csáky Sörös Piroska körültekintő, gon
dos, lelkiismeretes munkát végzett. A 
bibliográfiában leírt kiadványok eredeti 
példányait igyekezett kézbevenni, ada
tait könyvtárakban ellenőrizte. A kutatást 
levéltári anyagokra, kiadói jelentésekre, 
könyvkatalógusokra, korábbi bibliográ
fiákra is kiterjesztette. M unkáját magán- 
személyek is segítették. Szerényen jegyzi 
meg: „A bibliográfiának minden bizony
nyal vannak fogyatékosságai, de úttörő 
jellegű munkáról lévén szó, ez elkerülhe
tetlen is. Mindemellett azzal szeretnénk 
átnyújtani az olvasónak, hogy segítségé
re legyünk kutatóm unkájában.” A könyv 
művelődéstörténeti jelentősége vitatha
tatlan. E bibliográfia az első olyan mű, 
amely számot ad minden könyvről, amely 
Jugoszláviában 1945 és 1970 között ma
gyar nyelven megjelent. A szépirodalmi 
kiadványok mellett különösen fontosnak 
véljük az ifjúsági és gyermekirodalomra, 
valamint a tankönyvekre vonatkozó ada
tait. Sajnáljuk viszont, hogy mégsem 
törekedett teljességre, illetve — mint ír
ja — „kimaradtak a bibliográfiából az 
egyházi kiadványok, a katalógusok és 
egyéb kisnyomtatványok, a különlenyo
matok, a periodikus publikációk (évköny
vek, iskolai jelentések) — kivéve a nap
tárakat és a katonai kiadványokat”. Ho
lott az előbbiek között számos, művelő
déstörténeti szempontból fontos kiadvány 
akad, például a zágrábi magyar nyelvű 
Képes Biblia (1969). Ezeknek pótlása, va
lam int a különféle évkönyvek, periodikák, 
időszakos sajtótermékek, folyóiratok és 
újságok bibliográfiai leírása — azaz a ju
goszláviai magyar nyelvű sajtó történeté
nek megírásához nélkülözhetetlen adatok 
számbavétele — további kutatómunkára 
vár.

A bibliográfiát mintegy kétíves beve
zető tanulmány előzi meg. A szerző itt 
tömör áttekintést ad az 1945 utáni jugosz
láviai magyar könyvkiadás történetéről, 
lehetséges periódusairól, valamint rövi
den ismerteti és értékeli a könyvkiadás 
termékeit tárgykörök szerint. Beszél a 
magánkiadásokról, a napilapok könyvki
adói tevékenységéről, hullámvölgyről és
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föllendülésről egyarónt. A jugoszláviai 
magyar nyelvű könyvkiadás fejlődésében 
a következő szakaszokat különbözteti 
meg: az útkeresés korszaka (1945—1950); 
az irodalom kibontakozása (1951—1954); 
a válság évei (1954—1956); a könyvkiadás 
fellendülése (1957-től napjainkig). Ez 
utóbbi korszak — hangsúlyozza a szerző, 
s tapasztaljuk itthon mi is — a Fórum 
Könyvkiadó megalakulásával van kapcso
latban. A Fórum egyesítette a lap- és

könyvkiadást, a nyomtatást, a könyvter
jesztést, a behozatali és kiviteli tevé
kenységet, s valóban magas színvonalú 
és hasznos „fórumot” terem tett a nyomta
tott magyar szó számára Jugoszláviában.

A bibliográfia nélkülözhetetlen segéd
eszköz az 1945 és 1970 közötti negyed
század határainkon túli magyar szellemi 
és irodalmi életének megismeréséhez, ta 
nulmányozásához. (Űjvidék, 1973. 572 1.)

T ü s k é s  T i b o r

Nemzetiségi könyvek
Tájékoztató a nemzetiségek könyvtári ellátásához

Ezzel az új kiadványsorozattal a ha
zánkban élő nemzetiségek művelődési igé
nyeinek kielégítését kívánja segíteni a 
Könyvtártudományi és Módszertani Köz
pont és a Gorkij Könyvtár. A tervek 
szerint évente hat alkalommal bocsáta
nak ki jegyzékeket, melyek a nemzetisé
gek nyelvén megjelent irodalomról tájé
koztatják a könyvtárosokat, s könnyítik 
meg állománygyarapító tevékenységüket.

A jegyzékek a szokásos címleírási ada
tokon (szerző, cím, megjelenési hely és 
év, kiadó) kívül a címek magyar nyelvű 
fordítását és a kiadványok árát is feltün
tetik, továbbá eligazítanak abban a kér
désben is, melyik művet mely könyvtár
nak érdemes beszereznie, végül jelekkel 
különböztetik meg a gyermek- és ifjúsági 
irodalmat a szépirodalmi művek csoport
ján belül, illetve a kézikönyveket és álta
lános műveket a szakirodalom kategóriá
jában.

Az első füzet elején rövid útm utatót

találunk a kiadványok megrendelésének 
módjáról.

A jegyzékek külön-külön sorolják fel a 
német, a román, a szerb-horvát és a 
szlovák nyelvű műveket. A szépirodalom 
a szerzők nevének betűrendjében, a szak- 
irodalmi kiadványok az ETO alapján ki
alakított durva szakcsoportosításban ta
lálhatók.

A második füzet végén a szerkesztők 
a nemzetiségi lapoknak és folyóiratok
nak az anyanyelv művelésében játszott 
szerepére hívják fel a figyelmet és ugyan
itt felsorolják a Magyarországon előfi
zethető nemzetiségi hírlapok és folyóira
tok címét, előfizetési árát, azonkívül a 
kiadvány jellegéről tájékoztató annotá
ciókat is mellékelnek a címleírásokhoz. 
Ezt követően ismertetik a felszabadulás 
30. évfordulója alkalmából meghirdetett 
nemzetiségi nyelvművelő pályázat felté
teleit. (ŐSZ KMK — Gorkij Könyvtár, 
1974. 6 füzet) P á l  v ö l g y i  E n d r e

A könyvtár ne csak a néma falak számára tartassák
A Közhasznú ismeretek tára című, 1833-ban megjelent enciklopédikus mű VII. 

kötetében a könyvtárosi hivatásról a következő olvasható:
KÖNYVTARNOK a* kinek gondviselése és felügyelése alá van bízva valamely 

könyvtár s kitől megkívántatik hogy nem csak a könyvek és kéziratok tudományos 
materiális esmeretével bírjon, hanem a* m ellett több nyelveken is értsen a ’ rend
szerkesztést helyesen vigye, más könyvtárok felvigyázójival levelezést folytasson, 
s ezen kívül — a’ m i fődolog — szelíd és jámbor characterű ember legyen, kész 
szívvel törekedjék arra, hogy a felügyelete alatt álló könyvtár ne csak a néma falak 
számára tartassák, s* e9 végre annak közönséges használtatása módjában minden  
akadályokat a tehetségig elhárítsa.

Az egykori szerzőnek azt a hitvallását, hogy a könyvtár ne csak a néma falak 
számára tartassák, napjaink természetes könyvtári alapkövetelményének tartjuk, de 
ahhoz, hogy „annak közönséges használtatása módjában minden akadályokat a lehet- 
ségig elhárítsa” a könyvtáros, vajon elégséges-e a kívánalom: a „szelíd és jám bor” 
karakter? Sajnos, s a Könyvtáros sok cikke is ezt bizonyítja, a harcosságot, sőt sok
szor bizonyos vagányságot napjainkban sem pótolják még „a más könyvtárak felvi
gyázójival” folytatott még oly bölcs levelezések, s a többi, egyébként hasznos „esme- 
retek” sem. (M. T.)
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Bárt a Gábor: A magyar szabványosítás bibliográfiája
1875—1945

Barta Gábor összeállításának a címe 
megtévesztő, mert nem a magyar szab
ványosítás általános bibliográfiáját tarta l
mazza, hanem csupán 24 közgazdasági, 
ipari és műszaki folyóirat, továbbá 5 na
pilap szabványvonatkozású cikkeit. Az 
időhatárra vonatkozóan pedig megjegy
zendő, hogy egy 1875-bén és egy 1886-ban 
megjelent közleményen kívül csak az 1909 
utáni anyagot öleli fel.

A bibliográfia 368 tételt sorol fel. Ez 
a  szabványosítás jelentőségét és az ipar
nak a kérdés iránt tanúsított nagy ér
deklődését tekintve kevésnek látszik; an
nál inkább, mert akadnak köztük egészen 
jelentéktelen hírek is. (Pl. a 300. tétel: az 
iparügyi miniszter engedélyezi egy mű 
megírását; 307: egy miniszteri tanácsosi 
cím adományozása; 321: a Szabványügyi 
Intézet címváltozása.) A szerző a beveze
tés szerint az 1(108 utáni időben a teljes
ségre törekedett. Ez jelentené a teljes
séget?

A felsorolás a leglogikusabb sorrendet, 
a megjelenési időt követi. A könnyebb 
tájékozódást azonban elősegítené egy té
mák (erősáramú berendezések, téglamé
retek, csavarmenetek stb.) szerinti muta
tó. A tételek bibliográfiailag nagyon pon
tosak; megadják a cikkek címét, a szer
ző nevét — ha ez a folyóiratban fel volt 
tüntetve —, a periodikum címét, évfo
lyamát, megjelenési évét, füzet- és lap
számát. Mindezt a tartalm at részletesen 
ismertető annotációk egészítik ki, ezeknek 
terjedelme néha a 30—40 sort is megha
ladja. Az ügyesen tipografizált füzetet an
gol és orosz nyelvű összefoglaló, vala
mint névmutató egészíti ki.

Barta Gábor bibliográfiája a technika- 
és a szabványosítás történetével foglal
kozók számára hasznos segédeszköz. 
(1973. Szabványkiadó. 119 1. 50 Ft Soksz.)

J e n ő  f i  M. I m r e

A magyar filmszakirodalom bibliográfiája
1895—1970. 1. kötet: Könyvek

Nem kell a „Marconi-konstelláció”-val 
kapcsolatos tünékeny elmélet hívének 
tartanunk magunkat, ha tudomásul vesz- 
szük: korunkban az ismeretközlés moz
góképpel történő közvetítése mind na
gyobb szerepet játszik. Ezért is örülhe
tünk annak, hogy a Magyar Filmtudomá
nyi Intézet és Filmarchívum teljességre 
törekvő magyar filmszakbibliográfia köz
zétételére vállalkozott. Hiszen a film ma 
már nemcsak a szakemberek ügye s nem 
is csupán egy új művészet kifejező esz
köze, hanem olyan lehetőség, melyet nem 
nélkülözhet sem a műszaki és a tudomá
nyos élet, sem a pedagógia; amatőrök ez
rei vállalkoznak önálló filmkészítésre, a 
filmismeret lassacskán a műveltség alap
ismereteinek körébe tartozik. A film
mel kapcsolatos szakirodalom teljesség
re törekvő bibliográfiai feldolgozása te
hát tudományos, közművelődési és pe
dagógiai szempontból egyaránt fontos.

Az elsőként megjelent sokszorosított 
füzet a könyveket dolgozza fel. Bár a 
címben szereplő „magyar filmszakiroda
lom” fogalmáról a kiadvány nem ad meg
határozást, a könyvészet a Magyarorszá
gon megjelent (bármilyen nemzetiségű 
szerző, bármilyen nevű) önálló jellegű, le
zártnak tekinthető publikációkat regiszt

rálja. Az összeállító — Szathmáry Gézáné 
— kétfelé is igyekezett elhatárolni a fel
vételre kerülő anyagot: a televíziónak és 
a fotóművészetnek a filmmel határos, il
letve egymásbafonódó irodalmából csak 
azokat a tételeket vette fel, melyeknek 
„filmvonatkozása jelentős”. Érdemes 
megjegyezni, hogy ez a (bizonyára prakti
kusnak vélt) szempont nem hozott sze
rencsés megoldást: a film és a televízió 
szimbiózisa m iatt nem lehet pontos ha
tá rt vonni a két művészeti ág közé.

A bibliográfia leíró része így is több 
m int ezer tételt sorakoztat fel. Kár volna 
azonban elhallgatni, hogy — a teljesség
igény következtében — igen sok az „efe- 
m er” jellegű, csupán történeti és nem for
rás értékű tétel ebben a könyvészetben. 
Felvett például számos, csak kényszerű
ségből „szépirodalomnak” nevezhető gics- 
cses filmregényt, sok alkalmi propaganda 
füzetet, néhány oldalas filmismertetőt is. 
(Ezért fontos, hogy a tervbe vett folyta
tás, a cikkbibliográfia mielőbb kiegészít
se ezt a munkát; hiszen folyóiratok ha
sábjain lappang az információs értékű 
anyag tekintélyes része!)

Az összeállító az anyagot — rövid, a 
legszükségesebb eligazítást nyújtó beveze
tő után — 11 nagy fejezetbe csoportosí-
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tóttá, illetve — további tagolások révén — 
22 címszó szerint rendezte el. Nem keve- 
sellenénk ezt, ha a tartalm i eligazodást 
nem a tartalomjegyzék szolgálná egyedül, 
ha a visszakeresést tárgymutató is segíte
né. Ez azonban hiányzik. Pedig van olyan 
fejezete a könyvészetnek, melyben 100— 
150 tétel sorakozik egymás után — 
mechanikus betűrendben. Olyan nyilván
való és egyszerű „hívószavakra”, m int pl. 
animációs film, dokumentumfilm, rövid
film, amatőr filmezés, műszaki filmek stb. 
a kiadvány nem ad választ — a vonatkozó 
irodalmat csak hosszas keresés után le
het fellelni.

Egyetlen mutatója van ugyanis az ösz- 
szeállításnak: a szerzői (szerkesztői) betű
rendes regiszter. Könnyűszerrel lehetett 
volna még egy másik is: a leíró rész — 
igaz, hiányosan (mert a Filmélet c. ki
adványsorozatot például hiába keressük 
benne) — 11. fejezete a sorozatok össze
foglaló adatait közli: ezekből — a részkö
tetek tételszámaira való utalással ellátva 
— hasznos mutató kerekedhetett volna 
ki.

A bibliográfia címleírási módja, az ada
tok közlésének pontossága is vitatható. 
Több jelből arra következtethetünk, hogy 
az anyagot különböző könyvtárak — el
térő címleírással készült — katalógusai

ból szedték össze, s a felvételek nem 
autopsziával készültek. Ennek rovására 
írhatók bizonyára azok a bántó és furcsa 
esetek, amikor azonos mű különböző he
lyeken — eltérő címleírással szerepel 
(651., 671., 591. és 968. tétel), sőt az is, 
hogy az idegen nyelvű művek címfordítá
sa hol szerepel, hol nem; egy-egy könyv 
több idegennyelvű változatára hol láb
jegyzet utal, hol külön tételekként buk
kannak fel, mégpedig — a betűrendi be
sorolásból következően — szétszórtan. 
Különösen sajnálatos, hogy a szakbib
liográfia a gyűjteményes kötetek elem
ző feltárását teljesen mellőzi. (Honnan 
tudhatná például az olvasó, hogy Somlyó 
György, Granasztói Pál, Almási Miklós 
és mások tanulmánykötete milyen részle
te révén került a filmesztétikai fejezet
be?) A kellő gondosság nélkül készített 
bibliográfia legfurcsább tévedése mind
ezek után, hogy az esztétikai művek kö
zött — nyilván nyelvi félreértés m iatt — 
egy, a magyar festészetről szóló orosz 
nyelvű dolgozatot is felsorol (737).

Szeretnénk remélni, hogy a mű folyta
tása, a várhatóan terjedelmesebb cikkbib
liográfia gondosabb szerkesztői munka 
után lát majd napvilágot. (Magyar Film
tudományi intézet és Filmarchívum, 1973. 
99 1.)

F o g a r  a s  s y  M i k l ó s

kácsy Mihály születésének 
130. évfordulója alkalmából 
kiállítást, az ünnepi könyv
héten László-Bencsik Sán
dor közreműködésével író
olvasó találkozót, a műsza
ki könyvnapok keretében 
pedig műszaki író-olvasó 
találkozót rendezett. Ez 
utóbbin Karsai Tibor, a Vil
lamos forgógépek tekercse
lése c. munka szerzője a 
villamos karbantartásról 
tartott filmvetítéssel egybe
kötött előadást. (A könyv
tár a témához ajánló röp
lapbibliográfiát készített.) 
A mintegy 170 főt számláló 
hallgatóság soraiban a szo
cialista brigád tagokon kívül 
ott voltak a szakközépisko- 

M űszaki író-olvasó találkozó az üzem ben lások is. Az előadást köve
tően helyszíni könyvvásár

A DIÓSGYŐRI VASAS hászati Művekben, 1974- kezdődött, majd a jelenle- 
Művelődési Központ könyv- ben több alkalommal tar- vők megtekintettek a könyv
tára, amely 36 leteti könyv- tott rendezvényeket az tá r műszaki könyv- és fo- 
tárat gondoz a Lenin Ko- üzemben. Februárban Mun- lyóiratkiállítását. (Cz. L.y
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Magyar geodéziai irodalom
1961—1970

Kevés az olyan nagyobb szakterület, 
amelynek magyar szakirodalma a kez
detektől egészen napjainkig olyan teljes
ségben volna feltárva, mint a geodéziáé 
a Magyar geodéziai irodalom eddig meg
jelent két kötetében.

Magyar földmérő mérnökök lelkes cso
portja az Országos Széchényi Könyvtár 
tudományos munkatársainak támogatásá
val 1498-tól kezdődően gyűjtötte össze az 
anyagot, amelyet dr. Bendefy László szer
kesztett és rendezett sajtó alá. A munka 
védnöke a Geodéziai és Kartográfiai 
Egyesület volt.

Az 1964-ben megjelent első kötet a kez
detektől 1960-ig tárja föl a magyar geodé
ziai szakirodalmat, mindazt, amit magyar 
szerzők magyar vagy más nyelven írtak, 
és amit Magyarországon vagy külföldön 
kiadtak, továbbá külföldi szerzőknek ma
gyar vonatkozású, magyar nyelven, ma
gyar folyóiratban vagy könyvalakban 
megjelent műveit. (E kötet ismertetését 
ld. a Könyvtáros 1965. 4. számában.)

A most megjelent második kötet anya
gának többségét az 1961 és 1970 között 
megjelent művek alkotják. Ismét csak 
azok, amelyeket magyar szerzők, magyar 
vagy idegen nyelven írtak és Magyaror
szágon vagy külföldön adtak ki, továbbá 
külföldi szerzők magyar vonatkozású, m a
gyar nyelven, magyar folyóiratban vagy 
könyvalakban megjelent művei. De bele
kerültek a környező országokban — Cseh
szlovákia, Jugoszlávia, Románia és Auszt
ria — megjelent ama művek is, amelyek 
az általános földtudományi vonatkozáso
kat figyelembe véve — módot adnak a 
több országot érintő geodéziai tevékeny
ség eredményeinek legalább is a K árpát
medence keretein belül való szemlélésére, 
tekintettel a Kárpátokat közrefogó masz- 
szívumok gravitációs hatására és kéreg
szerkezeti helyzetére is.

Pótlólag belekerültek a második kötet
be azok a régebbi művek is, amelyeket 
magyar szerzők külföldi szakfolyóiratok
ban jelentettek meg, de az első kötetből 
technikai okok m iatt kimaradtak. Az el
ső kötetben értelemzavaró sajtóhibával 
megjelent művek teljes címleírását újra 
közli a második kötet. Talán jobb lett 
volna ezeket az első kötetbe kívánkozó 
adatokat külön füzetbe gyűjteni, és az 
első kötet pótköteteként megjelentetni, 
m ert így nem került egyértelműen azonos 
szakcsoportba az 1961 előtti összetartozó 
anyag.

A második kötetben a szakrendszer az 
első kötetben alkalmazott 31 fő szakcso

portról 39-re bővült, és ezeken belül né
hányban a szerkesztő további felosztást 
alkalmazott. A szakrendszer megváltozta
tását a geodézia minden ágában bekövet
kezett nagyméretű fejlődés indokolta. 
Ez megkönnyíti a keresést, különösen a 
rész-szakterületek kutatói számára. Űjak 
a következő szakcsoportok: az Alaptudo
mányok (mértékek, mértékegységek, ma
tematika, geometria, fizika, mechanika), a 
Földtudományok (meteorológia, geológia, 
geomechanika, geokémia stb.), a Földszer
kezet és földfejlődés, az Osztrák-magyar 
geodéziai alapmunkálatok és a Geodéziai 
és földnyilvántartási munkák automatizá
lása.

Az Ipari geodéziát két szakcsoport, a 
Mérnökgeodézia és a Vízügyi geodézia 
helyettesíti. A Bányászati geodézia mel
lett is külön szakcsoportot kapott a Kő
zetnyomás és kőzetmozgás, valamint a 
Barlangmérés. Külön csoportba kerültek 
a második kötetben a nekrológok is. Né
mely szakcsoport tartalm a bővült, illetve 
módosult, így például az első kötetben 
Számítási segédeszközök címmel szereplő 
szakcsoportot a másodikban a Számítások 
automatizálása váltotta föl. A változások 
jól m utatják a fejlődést.

A szakcsoportokon belül az első kötet
hez hasonlóan a szerzői betűrend a besoro
lás alapja. A szerző nélküli műveket a má
sodik kötet az elsőtől eltérően a Z betű 
után sorolja fel zárójelbe tett gondolatjel 
és kettőspont után. Kivétel a 02 „Az utób
bi tíz esztendőben előkerült régi magyar 
geodéziai szakirodalom” c. szakcsoport és 
a 07 „Földmérési törvények, utasítások, 
rendeletek című; ezekben a rendezés alap
ja az időrend. A 40. szakcsoport az 1961 és 
1970 közötti magyar geodéziai szakfolyó
iratok felsorolása.

A felhasznált rövidítésekben is történt 
célszerű módosítás az első kötethez viszo
nyítva. (E rövidítések felosztása mindkét 
kötet elején megtalálható.)

A kötet végén levő — az első kötetével 
azonosan szerkesztett — névmutató után 
található a két kötet egyesített névm uta
tója, amelyben azonban a rendszó után a 
kötetszám mellett az oldalszám szerepel a 
szakcsoport száma helyett.

Egészében véve a két kötet nagy segítsé
get nyújt a magyar és magyar vonatkozá
sú szakirodalmat kereső földmérő szak
emberek tájékoztatásában. Bárcsak más 
szakterületek anyaga is hasonló mélység
ben volna feldolgozva! (Műszaki, 1974. 
414 1. 72 Ft)

T i m o n  L á s z l ó
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Csorba Csaba: A régi Sárrét világa

Megint megjelent egy elsietett bibliog
ráfia. Aggasztó tünetnek tartom, hogy az 
utóbbi években egyre sűrűbben kell szó- 
vátenni az évfordulókra és egyéb ünne
pi eseményekre kiadott helyismereti bib
liográfiák hiányosságait. A nemes szán
dék — az összeállítás éppen az adott al
kalomra lásson napvilágot — gyakran 
vezet kapkodó sietséghez, indokolatlan 
tartalm i és színvonalbeli engedmények
hez. A határidő sürget, nem ju t elegen
dő idő a szempontok körültekintő tisztá
zására, az alapos és hézagmentes anyag- 
gyűjtésre, a gondos szerkesztésre, az el
engedhetetlen lektorálásra stb.

Sajnálatos módon ez történt Csorba 
Csaba egyébként igényes és rokonszenves 
összeállításával is. Évek óta gyűjtötte az 
anyagot a Sárrét néprajzi és településtör
téneti bibliográfiájához. Igyekezett szám- 
bavenni az eddig publikált tanulmányo
kat (könyveket, folyóiratcikkeket, könyv- 
részleteket stb.) és a különféle forráski
adványokat. Szívós és időt emésztő mun
kával feltárta a néprajzi adattárak kéz
iratos gyűjtéseit, a levéltárakban és a 
könyvtárakban fellelhető kéziratos térké
peket, továbbá a gép- vagy kéziratban 
hozzáférhető dolgozatok egy részét. Be
vallása szerint a címanyag közzétételére 
nemigen gondolt, inkább saját múzeoló- 
gusi-történészi kutatóm unkájában akarta 
hasznosítani a szépen gyarapodó cédulá
kat. Az idei Sárréti napok előkészületei 
során m erült fel a kiadás lehetősége. 
Csorba Csaba úgy érezte, hogy a már 
meglevő anyag közreadásával is jelenté
kenyen hozzájárulhat a kutatások fellen
düléséhez, ezért vállalta a rendezését és 
itt-ott a kiegészítését — reménytelenül 
rövid határidőre. A kész munka ismereté
ben azt kell mondanunk, talán helyesebb

M edgyesy M iklós ex  librise

lett volna, ha vár még egy-két évet, s 
megkísérli meggyőzni a kiadó szervet is 
a halasztás szükségességéről.

Tagadhatatlan tény, hogy a bibliográfia 
igen értékes anyagot tartalmaz — meny- 
nyiségileg és minőségileg egyaránt. Az 
összeállító gyümölcsözően kamatoztatta 
széles körű tárgyismeretét, érdeklődéssel, 
sőt szeretettel közeledett a témához. Két
ségtelen viszont az is, hogy a vitatható 
válogatási szempontok módosításával és 
a vitathatatlan hibák, hiányosságok ja
vításával, pótlásával még jobb, való
színűleg kiváló tájékoztatási-tájékozódá
si segédlet születhetett volna.

Különösen szembetűnő, hogy a váloga
tás szempontjai nem eléggé átgondoltak, 
a nyomtatott anyag közlése pedig gyak
ran következetlen és esetleges. Csorba 
Csaba két szakterületen — néprajz és te
lepüléstörténet — törekedett teljességre,, 
de a határterületek (történelem, művé
szettörténet, földrajz, nyelvészet stb.> 
irodalmából is bőven válogatott. Erősen 
rostálva hozza a természettudományok, 
az irodalomtudomány, az egészségügy és 
még néhány ismeretág anyagát. Mellőzte 
a szépirodalmat és kevés kivétellel az 
életrajzi műveket, cikkeket is. Terjedel
mi okok m iatt kihagyta a négy legna
gyobb sárréti település (Békés, Gyomar 
Püspökladány, Túrkeve) címanyagát, ér
vei azonban nem győznek meg az eljárás 
helyességéről. Nem érthető az sem, mi
ért éppen az 1900-as évet választotta a 
tárgyidő (a „régi”) záró határául, hiszen 
ez semmiféle társadalom- vagy gazda
ságtörténeti korszakot nem jelöl. A be
vezetőben megfogalmazott indok — a saj
tó térhódítása m iatt a XX. században 
annyira megnövekedett a nyomtatott for
rások száma, hogy azok feldolgozására 
nem vállalkozhatott — nem fogadható el, 
hiszen a korábbi időszakoknál sem tárta 
fel az újságcikkeket, a kéziratos néprajzi 
adatokat pedig a jelen századból is fel
vette. Más esetekben sem következetes: 
pl. közli A Tanácsköztársaság Békés me
gyében c. forráskiadvány címleírását, de 
kihagyja A Tanácsköztársaság Hajdú-Bi- 
harban c. dokumentumgyűjteményt, to
vábbá Farkas Dezső A két forradalom 
Bihar megyei története c. tanulmányát. 
A bevezetésben arról olvashatunk, hogy 
az általános (országos) jellegű művek he
lyi vonatkozásait általában nem vette fi
gyelembe. Ezzel szemben a bibliográfiá
ban sorra ott találjuk ezeket a könyve
ket — pl. 191., 192., 392., 905. tétel —, 
m*g olyanokat is, mint Losontzi István 
Kis tükör c. elemi iskolai tankönyvét. 
Csakis a sietséggel magyarázható, hogy a
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bibliográfiából kim aradt néhány, a túlzott 
szigorral megállapított gyűjtőkörbe ta r
tozó munka is; kirívó példa Osváth Pál 
Sárrét története (1875) c. műve. Koránt
sem teljes a feldolgozott folyóiratok, év
könyvek köre; hiányzik pl. a Bihar me
gyei Régészeti és Történelmi Egylet év
könyve, az Alföld, az Országos Orvostör
téneti Könyvtár Közleményei, a Történel
mi Szemle és a Történelmi Tár, ugyan
akkor a Turista Magazin néhány közle
ménye bekerült az összeállításba. Kim a
gasló érdeme a bibliográfiának, hogy a 
terjedelem igen nagy — kb. 40—45 száza
léka! — kéziratos anyagot tár fel. Elgon
dolkodtató viszont, hogy a levéltári doku
mentumok közül miért csak a térképek
ről és a református egyházközségek ira 
tairól tájékoztat.

A sietség nyomai észrevehetők a cím
leírásokon is. Általában pontosak, többsé
gük kézbevétel alapján készült. Egy ré
szük azonban hiányos, pl. m indjárt az 
első tételből kim aradt az oldalszám, s 
ugyanez a hiba ismétlődik a 10., 115., 631. 
stb tételnél. Más részük nem szabvány
szerű: pl. a könyvtáros-szemnek furcsa, 
ha egy-egy kézirat szerzőjeként „Munka- 
közösség” (pl. 298., 302. tétel), vagy „Ált. 
iskolai tanulók” (436. tétel) szerepel. A 
bibliográfia tartalmi csoportosítása jó, a 
fejezetek sorrendje azonban megkérdő
jelezhető: pl. a fényképeket a néprajz és 
a történelem közzé sorolta be. A minél 
gyorsabb visszakeresés lehetőségét biz
tosítja a hagyományos formában közölt 
tárgy- és helynévmutató. Bosszantó hi
ba viszont, hogy a kötetben nincs tarta
lomjegyzék. Különben is a kiadvány ti
pográfiai színvonala igen alacsony; ma 
már lényegesen több várható el a* sokszo
rosító műhelyektől. A gépelés pazarolja a 
helyet (egyoldalas, nagy sorközökkel, nin
csenek kiemelések, a sokszorosítás elmo
sódó, a külső forma szokatlanul nagy;

RÁBAI MIICLÓS

Bor István m etszete

ésszerű tervezéssel a kötet harmadnyi 
terjedelemben jelenhetett volna meg, s 
vonzóbb lehetne a külseje is.

A szokottnál talán többet időztem a 
bibliográfia hibáinál, s kevesebbet szól
tam erényeiről. Csupán azért tettem, 
mert szerintem a kifogásolt hiányosságok 
majd mindegyikének az idő előtti közzété
telben kereshető az oka. Szakértő lektor 
észrevételei, tanácsai alapján, az. illetékes 
könyvtárak támogatásával a bibliográfus 
viszonylag nem sok munkával, rövid idő 
alatt kiegészíthette volna összeállítását, 
kijavíthatta volna a hibákat. S ha a kiadd 
szerv nem sietteti e fontos — bár mosta
ni formájában csonka — tájbibliográfia 
befejezését, nemcsak a helytörténeti, 
helyismereti kutatók jutnak hatékonyabb 
segédeszközhöz, hanem megtakaríthatók 
az újabb — feltétlenül szükséges — ki
adás költségei is. (Békés megyei Tanács 
VB művelődésügyi osztálya. Békéscsa
ba, 1974. 222 1.)

B é n y  e i  M i k l ó s

Csanádi Imre
A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Mai 

magyar költők c. rangos sorozatában meg
jelent füzetet is Zimáné Lengyel Vera 
szerkesztette, aki — úgy látszik — vég
képp átvette az elhunyt Vasvári István 
örökét.

A bibliográfia (pontosabban: bemutató 
füzet, hiszen a célja, hogy átfogó képet 
adjon a szereplő íróról) ezúttal is kitű
nően vázolja az életutat: Benjámin Lász
lónak, a Kortársban (1964. 4. sz.) megje
lent tanulm ányát közli, majd ugyancsak 
Benjámin 1970-ben írt születésnapi kö
szöntőjét. Az időrendbe sorakoztatott élet
rajzi adatok után jegyzék következik: a 
költő 1945 előtti publikációinak, majd kö
teteinek és a róluk szóló kritikáknak,

idegen nyelvekre fordított verseinek, pró
zai munkáinak, műfordításainak és az ál
tala szerkesztett könyveknek felsorolása, 
végül a róla szóló tanulmányok, cikkek, 
versek zárják a sort, de nem a füzetet: 
ízelítőül a legszebb Csanádi költemények
ből összeállított kis csokrot is kap az ol
vasó.

Ez a bibliográfia is, m int a sorozat min
den darabja, kiválóan alkalmas nemcsak 
a könyvtárosok, de a diákok, érettségizők, 
iró-olvasó találkozóra készülők és minden 
irodalmi érdeklődésű olvasó tájékoztatá
sára.

(FSZEK, 42 1. 3,50 Ft)
B. É.
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KÖNYVTÁRI KIADVÁNYOK
A NOBEL-DÍJ 1974. évi 

irodalmi kitüntetettjeit m u
tatja  be a FSZEK két új röp
lap-bibliográfiája: a svéd 
Harry Martinsont és Eyvind 
Johnsont. Mivel a két író 
nálunk alig ismert (csu
pán folyóiratokban, antoló
giákban találkoztunk né
hány írásukkal), a biblio
gráfia különösen hasznos. 
Az is örvendetes, hogy az 
összeállítók magyarul meg 
nem jelent könyveiket is 
felsorolják — német kiadás 
esetén pl. német címfordí
tásban is —, csillaggal je
lezvén, melyik mű lelhető 
fel valamelyik hazai nagy
könyvtár idegen nyelvű 
gyűjteményében. A biblio
gráfiák kiadóinkat is figyel
meztetik : ne feledkezzenek 
meg Svédország kiemelkedő 
íróiról.

FELSZABADULÁS a  
MEZÖKOVÁCSHÁZI járás- 
rásban címmel helyismereti 
anyagából válogató biblio
gráfiát adott ki a Mezőko
vácsházi Nagyközségi-Járá
si Könyvtár. A bibliográfia 
három fejezetre oszlik: az 
első az 1944—45-ös évre 
emlékező dokumentumokat 
veszi számba; a második 
1945-től 1948-ig, a harma
dik pedig napjainkig tekinti 
át a község történetét.

KÉT ÜJABB KÖ NYV
TÁRI tájékoztató jelent 
meg a közelmúltban. A  
Debreceni Egyetemi K önyv
tár második nemzeti könyv
tárunkhoz méltó színvona
lon és kiállításban mutatja  
be szöveg és színes felvéte
lek segítségével szolgáltatá
sait, s mintegy 26 ezer köte
tet számláló régi gyűjte
ményébe is bepillantást en
ged legbecsesebb darabjai
nak hasonmás képeit közöl
vén. A  Kecskeméti Megyei 
Könyvtár gyermekkönyvtá
rának fényképes tájékozta
tója mintegy kézenfogva 
vezeti új olvasóit a köny
vek birodalmában.

ÚJ TÖRTÉNET kezdődött 
— ez a címe az FSZEK 
felszabadulási ajánló bib
liográfiájának, melyet Sz. 
Richlich Ilona állított össze 
az országos évfordulóra. A 
bibliográfia anyaggyűjtésé
ben az a szempont érvénye
sült, hogy a könyvek a köz- 
művelődési könyvtárakban 
fellelhetők legyenek, s hogy 
a témát sokoldalúan, sok
féle műfajban képviseljék. 
Az esetenkénti rostálást a 
kiadvány a tájékoztató 
könyvtárosra bízza. A bib
liográfia használatát név
és tárgymutató könnyíti 
meg.

KÖNYVEK AZ OSZ
TÁLYFŐNÖKI Ór á k h o z  
címmel adott ki ajánló jegy
zéket a Kaposvári Megyei 
Könyvtár gyermekkönyvtá
ra az osztályfőnöki órák té
máihoz az általános iskola 
felső tagozatos osztályait 
vezető tanárok számára. A 
jegyzék a tárgyalt témák 
szemléltetésére alkalmas 
irodalmi részleteket is meg
jelöli, gondosan ügyelvén 
arra, hogy a felolvasásra 
javasolt rész 5—10 percnél 
többet ne vegyen igénybe.

A MI UTCÁNK címmel 
bibliográfiát állított össze 
a Mezőkovácsházi Járási 
Könyvtár a nagyközség u t
caneveivel kapcsolatban ol
vasható könyvekről, ponto
sabban a névadókról szóló 
irodalomból. A  felszabadu
lás 30. évfordulójára készült 
s a történelmi ismeretek bő
vítését célzó kiadvány a 
személyneveken kívül olyan 
fogalmakhoz is ad magya
rázatot, illetve könyvjegy
zéket, m int „alkotmány”, 
„béke”, „szabadság” vagy 
„csillag”. Ezekhez ugyan
csak nehéz irodalmat aján
lani — a legutóbbinál pél
dául csillagászati szak
könyv, regény, mese és ver
seskötet találkozik —, m ivel 
az esetleg jelképes cím ba
josan tekinthető bibliográ

fiai rendező elvnek. Az  
ilyen jellegű bibliográfia a 
helytörténeti érdeklődést is 
táplálhatná, de m ivel csak 
egyetlen helyi születésű 
utcanévadója van (Kocsis 
János), az összeállítás alig 
szolgálhat helyismereti nép
szerűsítő célokat.

A  SZOT-DÍJAS ÍRÓK ÉS 
KÖLTŐK BIBLIOGRÁFIÁ
JÁ T  1958-tól, tehát a díj 
alapításától napjainkig szó
lóan állította össze a Szak- 
szervezetek Somogy megyei 
Tanácsának Központi
Könyvtára. A z illusztrált, 
ízléses kiadvány betűrend
ben mutatja be az írókat, 
s a rövid életrajzok után 
ugyancsak betűrendben so
rolja fel műveiket.

MEGJELENT az Orszá
gos Széchényi Könyvtár be
számolója az 1973. évben 
végzett munkáról. A 118 ol
dalas sokszorosított füzet 
részletesen foglalkozik a 
nemzeti könyvtár sokirányú 
működésének valamennyi 
területével. Néhány adat a 
beszámolóból: a múlt évben 
kerek számmal 37 ezer 
könyvvel, 5500 évfolyam 
időszaki kiadvánnyal, 83 
ezer egyéb dokumentum
mal, összesen mintegy Í26 
ezer könyvtári egységgel 
gazdagodott az állomány, 
s a könyvtár több mint 3 és 
fél millió forintot költött 
állománygyarapításra.

OLVASÓ MUNKÁSÉRT  
címmel röplapbibliográfiai- 
sorozatot indított a Bara
nya megyei közművelődési 
könyvtárak módszertani bi
zottsága. A  sorozattal, 
amely a szakágak, például 
az építőipar, a rádió- és 
televíziótechnikd, a fém - 
megmunkálás, a szerszám
gépipar köréből ajánl szak- 
irodalmat, a pécsi és bara
nyai üzemek munkásainak 
önképzését kívánják előse
gíteni. (P. Gy.)
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Az új dunaújvárosi könyvtár felnőtt részlegének olvasóövezete. Alsó képünkön a 
gyerm ekkönyvtár (Gerő Gyula felvételei)
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