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E L Ő S Z Ó

Dombiratos a !.!ezőkovácsház-i Járásba tartozó kis község.
Lakossága a leg££issebb adaték szerint 1.168 fő. Területe: 3.182 kat.hold. Több, mint 5oo lakéháza van. északon
Hagy kamara s fe*sxtlr, Nyugaton Kunágota, Délen Magyardombegyház, és Keleten Keverraes területei határolják. / 1 /

A földrajzi elhelyezkedésből

és méreteiből következik,

hogy elég kevesen tudnak róla, kevesen ismerik gondjait
és eredményeit. Ezért választottam éppen e

falu könyv-

tárának, illetve könyvtártörténetének bemutatását, A
könyvtáron keresztül e/z egész közművelődést szeretném
bemutatni, azokat az eredményeket, amelyeket a felszabadulás éta elért a falu.

Magát a falun élő embert, akinek

a föld az élete tavasztól őszig. A gondokat, a fehér foltokat, amelyekről talán kissé pirulva beszélünk, de mégis
/
hozzánk tartoznak.

' •

I
B szakdolgozattal összehasonlítási alapot akarok adni a
hasonló kis községek könyvtárosainak és közművelődésig
dolgozóinak.
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A falu története a XV. század elejéig vezethető viasza.
Slőazör Belaő-Iratoa alakban fordul elő, megkülönböztetésül
a klntebb fekvő oéaik Iratostól, melyet Na^y-Iratosnak neveztek és jelenleg Romániához tartozik.
Az Iratos szénák a régi nyelvben festett, díszített jelentése volt, ennélfogva vagy valamely díszes épületéről nevezték
el, vagy valamely szép templomáról.
Valószínűleg ezt a falut is Maróti János macaÓi bán telepítette, s az ő Idejében lett a gyulai uradalom tartozéka.
Belsc-Iratoson Corvin János, majd Brandenburgi György őrgróf
lett a földeúr, ki ezt

151o-ben a királytól kapta. Ekkor

már a mai nevét viselte a település, majd 1552-ben szinte
teljesen elpuaztitotta
i j ..Ahmud
...., begler .bég. A megmaradt lakoaaág teljeaen elszegényedett, annyira , hogy még az adót aera
tudták fizetni. 1555-től már kiasé javult a paraaztok életf*

/

feltétele, ekkor a falut

•I

Henyei István gyulai várkapitány

uralta, ki ezt még Eperjeai Patával Fereneztől, Gyula várának

urától vette 6oo tt-ért zálogva. Ekkor azonban Henyei

I

\

hűtlenség bűnébe eaett, minélfogva a király elvette tőle a
T
falut, amely ekkor 12 jobbágytelket számolt, a 1556-ban
odaajándékozta Földvári latvánnak, János és Mihály testvérének. Henyei még különböső módon megakarta szeresni a falut, de végülia minden kísérlete kudarcba fulladt.

- 2-

1537-ban Ismét gazdát cserélt, most Ernő
katonának
dékozta*

- mindkeétőt Török Andrásnak

főherceg két egri
Hivtnk

-

odaaján-

1596-ban a tatárok teljesen megsemmisitették.majd

a ráook foglalták el és ettől kezdve Csanád vármegyéhez tartozik. 1651-ben Dobőczi Ferenc, majd Bornemissza János

és

újra Bobeizi a falu birtokosa. 1686-ban ismét pusztává tette
a tatár , majd a török kiűzése után a mutinai uradalomhoz tartozott. Dombiratos kincstári puszta

igy mindig bérbe kelt

va. Bérlőit Ungirin Mikiés , Zachariás János majd

ad-

Wédiáner

Rudolf, aki kertészeket hozott ide. Ekkor a falu lakossága
1.331 fő, 155 házat tartanak számon. / 2 /
Az új települőkkel együtt kezdődik a községgé válás folyamata
i*.

A kertészközségek lakéi mindjobban elégedetlenkedtek sor-

sukkal. Ezen elégedetlenéég hatására jött létre az 1873. évi XXIII.
törvénycikk, mely lehetővé tette a kincstári földakk a telepesek
tulajdonába jutását, a megváltást* A megváltási árak magas összege
miatt a kertészközségek lakéi közül sokan tönkre mentek. A volt
nagybérlők és új társaik sok földet megvettek a kertészek elől.
Y
*
így alakul ki Dombiratos jellegzetes birtokviszonya is9 mely
szerint

van két nagybirtok

/ több százholdsy / és van 8-I0

kisebb, loo hold körüli.

I860

körül a dohányértékesités csökken, az

Amerikai Egyesült

Államok minimális mennyiséget vásárol hazánkból, addig az volt

a fő exportáló, így a századfordulóra megjelentek az új Ipari növényekt a rozs, az árpa, a cukorrépa, altkender, atb,
Ezeknek a növényeknek a termesztése nagy területeken kifizetődő,
tehát elsősorban a nagybitókon, a nagy föld teriilettel rendelkezőknek •
Ebben az időben települt a faluba a Baát és Raáb család, akik
igen jelentős földet, / kb. l.ooo kh / bitokoltak
Ez

a család az őse

Tóth

Wandának

itt*

és Raáb Ervinnak ,akik-

ről a későbbiekben részletesebben irok.

A nagy és középbirtokkal ugyan biztosítottak némi aegitaéget
a parasztok megélhetéséhez, de csak pusztán a biológiai lét-

••.-•A ,

-

hez. Művelődéshez, kultúrához ^em segítették a népet. Hem épitettek iskolát, sem könyvtárt, semilyen művelődési intézményt,
*
i '
könyvet sem kölcsönöztek annak ellenére, hogy nagyon értékea
könyvtárt tartottak fenn maguknak.
Ebben az időben épitik fel az elaő iskolát, zsindely tetővel.
Két hatalmas ter&^cRözött van egy

kicsi, amely később 1899-

ben könyvtári szerepet tölt be.
19o6-ban nagyot változott a község képe, új iskola épült
tanteremmel. Az első tanító

két

/ aki még az előző iskolában tani-

tottjégyedül Odrájder nevű, aki kéaőbb Várkövire módoaitotta a
nevét / mellé még két új tanerő érkezik, Váci Mária éa Rátky
István / kéaőbb házaaaágot is kötöttek

/.

A három tanító közül Odráder az igazgató. Az osztályokban 5o fő
körül mozgott a létszám.

Návay Lajos alispánnak sikerült állatasegéyhez juttatnia a falut. így épitik fol a templomot, sőt még egy óvodára is futja.
Addig templom nem volt,osak egy kis imaház ás egy harangláb,
haranggal egyiitt. A pléb-'nia nem válik önállóvá, a falut"egyházilag " Kunágotához kötik.

kövesút könnyíti meg
'! ', y •

az átjárást Kunágotára.
AB első világháborúban csaknem 4o katona halt meg a faluból.
Emlékükre ültették a temetőben elhelyezkedő hársfákat. Nemcsak hősi halottakat követelt az első világháború, hanem ,
az iskola is életveszélyessé vált, igy 1926-ban egy háromtantermes iskolát adtak át, amelyhez egy tanítói lakás 1b
járul. Ezekben az években Krezler Lajos, az első tanitó veje az igazgató. Krezlertftialála után Ffttker Aurél

követi az

Iskola lrányitásábtaa.

Ennek a korszaknak a közművelődésére a vallásos szellemi!,
nacionalista, soviniszta ideológia a jellemző* Megnyilvánult ez a gyerekeknél a Szivgárda Egyesületben, felnőtteknél a KALCT
likus

/ Katolikus Legény Egylet / , KALÁSZ / Kato-

Leány Szövetség /

Szövetségében, az Ipartestület-

v

ben, a nem túl nagy százalékban, de elvétve előforduló egyletekben, / pl. tűzoltó, lövész, stb. / de legjobban az
192o-as években a Levente egyesületben, melynek könyvtára
is van*
A II. világháború kezdetén innen is - mint a többi faluból sok férfit besoroztak katonának és kikerültek a frontra.

Az épületekben nem oko ott túl nagy kárt, de a gazdasági élet
súlyosan megsínylette^ a

háborút*

1944. október 06-án szabadították
csapatok. Mokres

fel községünket a szovjet

János nagy mozgalmi ember volt, 1944 decem-

berében megszervezte a kommunista pártot, felvette a kapcsolatot a nagykamaráai ifjúkommuniatákkal* A nagykaaarási ifjúkommunisták műsorokat rendeztek községünkben, és műsor közben többször is betétszerüen forradalmi dalokat énekeltek*
A már emiitett Mokres
első

János kezdeményezésére Í945. január

heteiben megalakult a MAOISZ szervezete 52 nagyon lel-

kes fiatal taggal*
Akkoriban volt dalárda és szinjátsaókör. A dalárda vezetője:
Katona Ferenc. A szinjátszócsoportban
lelkes színjátszó

-

Karsai József

- helyi

színdarabját játszották. A darab elme i

" Harcoltunk, de miért? " - ami tulajdonképpen agitációa jel-

(
legü darab volt. A színjátszó csopotttal járták a környéket,
főleg ahol mozgalmi élet nem volt, ezen keresztül egitáltak.

1949-ben a MADISZ -ból kialakult a DISZ. A régi
mással arról tanúskodnak, hogy a

tagok vallo-

MADISZ- ban Beszervezeti

élet eokkal ösztönösebb volt, a tevékenység főleg a termelést
elősegítésére koncentrálódott. A DISZ feladatait a pártszervezet részben meghatározta* Legnehezebb feladatnak a téeszeaitést, a termelőszövetkezet megalakítását tekintették*
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Ezekhez a nehéz időkhöz tartozik az 1956-os év,

amikor

minden Írásos dokumentum eltűnt, de ez az esztendő sem
tudta szétzilálni a tagság összetartását.
1957-ben megalakult a KISZ, amely szervezetten és széles
skálában működött.
lett

A lelkes fiatalok mozgalmi élete mel-

meg kell említeni azokat a rendkívüli eseményeket,

nagy jelentőségű dolgokat amelyek közvetlenül nem hozhatók
össze a

kommunista mozgalmakkal, de mégis többnyire a fel-

szabadulóban lévő, vagy a felszabadult ország, ezen belül is
magának a falunak köszönhető.
A Kunágotával összekötő kövesutat továbbépítik egészen Kevermesig. 1944-ben sikerül befejezni, a szovjet csapatok a
felszabadító harcok során mér ezen

haladtak végig.

Az ország villamosítása idején a fény

195o-b«n

érte el a

községet, likkor még voltak ellenzői, akik nem vezettették
be házukba, de hamarosan ők is belátták a korszakváltást,
hogy a petróleumlámpát felváltotta az elektromos energia.
Az elektromos árpa először csak a fényt, a világosságot
szolgálta, később magát az embert is megváltoztatta •
Ahogy kerültek ki a gyárakból a háziasszonyok és a családok munkájának megkönnyítésére szolgáló gépek, ügy kerültek a faluba is mindennapi használatra. Ma már eljutott
a falu arra a azintre, hogy a mosógép, porszívó, centrlg
fuga, hűtőgép nem luxuscikk, hanem szinte minden házban

megtalálható. Se vannal olyan páldák, ahol motorosfürész, kertitraktor, motoros permetező, szalagfűrész és még sorolhatnám ml minden megtalálható, hogy könnyítse a munkát és estefelé legyen egy kis idő egy-egy jó könyv elolvasásához, vagy
a televízió nézéaéhez.
A villany bevezetéae a művelődés helyzetétéb la megváltoztatta. Ekkor kezd működni, amelynek az állománya letéti.
Két év múlva kultúrház, majd a mozi gazdagította a falut.
Közben persze az általános iskola is kivette részét a kulturális programokból.

/ 3 /

Idetartozik még természetesen a tömegkommunikáció is. Ma már
minden házban van legalább egy rádió, dcjrendszerint több is.
Televizió pedig

körülbelül 35o háznál van, több helyen szí-

nes is.
Újságra 7oo előfizető van. Ebből majdnem 2oo napilap.
Elaősorbant

í'

.

.
1,/

népújság
...

Heti lapok közült

2,/

Népszabadság

3,/

Népszava

1,/ SzaBadbad Föld
2,/

Nék Lapja

3,/

Ország- Yilál-

jár a legtöbb helyre.

,

/

A falu lakosságának többsége a mezőgazdaságban dolgozik.
/ " Béke" Mg. Termelőszövetkezet/

Az állattenyésztés /ser-

tés, szarvasmarha, nyúl, szárnyasok / a háztáji gazdas'gokban
jelentős. A növénytermesztés leglényegesebb területe a felsoroltakon kivül a fóliaházas paprika és paradicsom termesztés.
A falun végignézve sok kertben találunk egy-két fóliasátrat,
de akad olyan mintagazdaság is, ahol fólia nélkül szinte nincs
egy tenyérnyi hely sem.

Ezzel a rengeteg £lusz munkával függ össze, hogy már 51 gépkocsival szerepelünk a statisztikában.
A nők téli estéjét rendszerint a kézimunkázás tölti be. Szakkört alakítottak ki maguknak Fodor Károlyné óvón' vezetésével.
Különböző kéntoftunkákat készítenek . Elsősorban a kalocsai himzés az,amit mindenki elsajátított, de ezen a télen megtanulták
a makramé csomózásait is. Ki-ki kedve, igénye , képessége szerint
válogathat. A szakkör tagjai minden évben kiállítást rendeznek
az évi munkákból. Gyakran terveznek közös kirándulást az ország
egy-egy számukra még ismeretlea tájára.

Nálunk a társadalmi munka mindennapi fogalommá vált. 1976-ban
adták át az új könyvtár - vadászház - és a takarékszövetkezet
épületét. A befejezést, a takarítást a rendezést

teljesen a

falu lakossága, a társadalmi munkások vállalták. 1979-ben
adták át az iskola tanulólnak gyermeknapra az új úttörőszobát,

amely az Iskolai könyvtárat

is szolgálja. A központi

iskolaépület padlásterében helyezték el* A tanács
támogatásán túl fölmérhetetlen

anyagi

az a segítség, amit a la-

kosság nyújtott ehhez az épülethez*
Az Iskolai könyvtár állománya 7oo kötetből áll* Elsősorban pedagőglal és pszichológiai müvek, valamint a gyermekés ifjúsári irodalom müvei találhatók meg az állományában*
Sajnos a nyitvatartási idő

kevés / hetente 1 délután Jf ,

és as anyag Ö8szetétele sem egészen megfelelő a tanulóknak, ezért kevesen látogatják* Uj könyvekkel sincs megfelelően ellátva,a községi köomüvelődéftl könyvtár mindinkább átveszi
a szerepét*
öt év óta elnyerjük a Vöröskereszt vándorzászlaját a véradásért. A véradókaak a vacsorán túl kulturális műsort is rendeznek minden alkalommal./Színház, operett, vagy egy-egy
könnyűzenei vagy népzenei koncdert./
Annak ellenére, hogy ilyen szép, mutatós

és hasznos dol-

gokkal diesekedhetünk, sőt ami a legfontosabb az összefogással is, azért be ksll számolni a gondokról is*

Arról, hogy

minden évben kevesebben díszítjük, szépítjük a falut, hiszen
egyre csökken a lakosság száma*

Egyre kevesebb a gyerek,

alsó tagozatban igy részben osztott osztályok vonnak*
*

'

;

Ehhez a kis népszaporulathoz viszonyítva, azért sok méltán
jeles képviselőt nevelt a falu. Van négy ügyvéd, négy orvos,
két gyógyszerész, több pedagógus és óvónő, sőt akad gyárigazgató is.

Falunk szülötte Olajos Józsaf

a Szabványügyi Hiva-

- lo -

tal rezetője. Tóth Béla a közismert iró, a Szegedi Somogyi
/
V
'
Könyvtár igazgatója. De községünk szülőtte a század elejé-

i

nek jóhirü Írónője, a Nyugat alkotógárdájának kiemelkedő

EL

T

tagja, Tóth 'anda. Sőt a magyar ás európahirtl festő Raáb ürvi»r
/
f
- 1. 2. 3* 4. - szm -

/

I

f

\
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A
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lejozet:

/

BTE
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A községi könyvtár történőét visszavezethetjük a
század második feléig. * faluba* két

XIX.

két nagybirtokos

f
család / Jaái és Raáb; valamint a Csipkai/ élt, akik a

j

kor követelményeinek megfelelően\rendelkeztek megánkönytárral. Különösen

a Raát -

Raáb család. A mai irodalmunk

\

jeles képviselője Tóth Béla szemléletesen irja le a könyvit
tárukat, a berendezést és a légkört, azt, hogy hogyan bán-

4
tak egy

olyan olvasni vágyó, olvasni akaró parasztflúval,

mint az Író.

- 5
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Az első nyilvános közkönyvtárat

l«J99-ben alapította a

Magyar Királyi Földművelésügyi Minisztérium - Gazdasági
Népkönyvtár cimen. / 4. /
Az általános Iskolában egy kis helyiséget szorítottak ki
a 171 kötetnek. Az első könyvtárosa Győri Péter kántort&nftté. A továbbiakban is mindig a pedagógusok kezelték.
A könyvtár állományában irodalmi műfajok közül elscsorb
ben a regényt lehetett megtalálni. A gyermek - éu ifjúsági müvek csoportja igen szgényes, szinte elhanyagolható. E korszaknak megfelelően tankönyvről is alig beszélhetünk! ezekben az időkben a pedagógiai müveket is a tankönyvek közé sorolták. Néhány pedagógiai mü

itt is fel-

fedezhető, emelett tormészetesen a gazdálkodással foglalkozók tették ki az állomány jelentős részét.

/

5 /Vö. / 6
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A könyvtár tehát nyilvános volt, csak sajnos olvasó kevés
akadt.

Az emberek nappal dolgoztak, végazték a munk"ju -

kat, este pedig már fáradtak voltak. Nem beszélve arrél,
hogy ebben az Időben az oktatási szint igen alacsony fokot ért el. A parasztember örült, ha ismerte a betűket és
a számokat. Komolyabb müveket, hosszú, illusztrálatlan müveket a kezébe sem vett. Esetleg képes, nagybetűs ponyvafélét és a kalendáriumot. Sok ember pedig életében sem nézett könyvbe. E mellett a propaganda sem volt megfelelő.
Sokan nem ls tudták a faluban, hogy van könyvtár, főleg
nem, hogy nyilvános közkönyvtár. Könyvet vásárolni nem
*

lehetett} hiszen vidéken nem volt elegendő könyvárus.
Természetesen akadt néhány család, aki nem tudott elaludni olvasás nélkül. Az Ilyenek az iskolás gyermekükkel hozatták és vitték vissza a

könyveket. / 7 / / 8 /

Az 192o-as évektől kezdve több könyvtár is működött egyidejűleg.

Kialakult a Levente, a KALÁSZ , a KALCT,

az Ipartestület

és

könyvtára* A könyvek összetételében a

termelést közvetlen vagy közvetve segítő természettudományi munkák száma alacsony. Nagyon kevés a mezőgazdasá?

gi mü. A társadalomtudományi müvek közül kevés még a müvek közül kevés még a művészeti és a filozófiai könyv.
Magas a vallásos müvek száma. A szépirodalmi kiadványok
száma nem túl nagy. A gyermek - és ifjúsági müvek keresetebbek. Magyar klasszikusok közül pl. Jókai, Mikszáth,

- 13 -

Gárdonyi, Vas Gereben* Ifjúsági miivek közül May Károly,
Verne, Herczeg Ferenc, Tóth Tihamér, stb. müvei*
Kevesebb pédányszámban szerepeltek és olvasottságuk is
kisebb:

Arany, Petőfi,

Reviczky,

ve a harmincas évektől előfodult

ompa, stb., s elvét-

egy-egy

Ady

és József

Attila kötet is. Mindezeket messze túlszárnyalta a ponyva
sikere. Jellemző még a ponyvásitott szépirodalom*
*
1919-ben a Tanácsköztársaság könyvtárpolitlkájaa Dombiratoson történelmikből ismert okok miatt nem valósulha'
i
tott meg. Maradt minden a régiben. A II. világháború alatt
a könyvek tekintélyes része elpusztult, a megmaradtakat se&
lejteznl kellett. Ezek a selejtezések gyakran kárt okoztak.
Ekkor mentek veszendőbe a magánkönyváárak/ Raát ás Raáb,
valamint a Csipkai

és az néhány könyv, amely egy- egy

olvasó család birokában volt.

A

lakosság

körében régen

feltűnt egy-egy könyv, ma már azonfean nem lehet találni.
1995 és 1948 életére jellemző a többkönyvtár. A működő
pártok külön-külön létrehozták saját könyvtárukat, ilyen
volt a Kommunista párt

és a Paraszt Párt könyvtára, ide-

tartozott még a Szociáldemokrata Párt és a Kisgazda Párt
könyvtáré is.

Az állományuk többnyire a pártot igazóló,

alátámasztó bossurákból

állt. Kevés

könyv volt itt,

alig-alig nevezhető könyvtárnak.
A felszabadulás után országos szinten kísérletek történtek az új

népkönyvtárak létesítésére. A Népkönyvtári

Szervező Bizottság 1947-48-ben l.loo kis aépkönyvtárat

í;
1
I

'
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'

hozott létre az országban. A Vallás és Közoktatásügyi
Minisztérium

1948-ban

6oo faluba

juttatott el 3o kö-

tetes vándoMíádát. Egy ilyen ládát kapott Dombiratos is.
Pontosan nem tudjuk, hogy milyen Ö&azetételü könyveket
tartalmazott e vándorláda, csak következtetni tudunk abb
ból a pér könyvből, amit az iskola padlásán

a vándorlá-

dában találtak a«6o-as években, -6 szm. E megtalált könyvek alapján arra lehet következtetni,
hogy gondosan, jel összeválogatott anyag lehetett*
Lényeges változás csak

1949- ben következett be, amikor

megkezdődött a népkönyvtárak hálózatának kiápitése .
Békéscsabáról kapott a könyvtár letéti állományt. Ekkor
a könyvtárat, melyet tulajdonképpen egy szekrény könyv
képviselt,kihozták az iskolából a Tanácsháza nagytermébe.
Ennek a helyváltozásnak több oka is volt. Első; hogy közelebb kerültek a

könyvek a felnőttekhez. Ez viszont

együtt járt azzal, hogy nem a pedagógusokra bizták a könyvtár vezetését. Tekintettel arra, hogy

a községi könyvtá-

rosi teend-k ezidőben kimondottan társadalmi munkának számítottak, vagy az elért eredmények alapján igen szerény

ti»z-

teletdijat fizettek, ezért a hivatalsegédek vagy a leg^cufcölabb adminisztrátorok kezelték, sőt volt olyan időszak is,
hogy aki éppen ráért, az volt a könyvtáros.

Az állomány-

ban nagyon sok volt a saa*átfras, semmitmondó mii.
Most már van villany is, van könyv is lehetővé vált az
olvasás bárki számára. A tanköteleaségi törvény és az oktatáspolitikai reformok következtében egyre kevesebb az
analfabéta. Akik pedig elvégezték

az általános iskolát,

jobban megismerték a befiket, képessé váltak egy-egy
'i

mii e

elolvasására* 'Ug ls nlnce különösebb érdeklődés a könyvek \
iránt, hiszen ezekben az időkben ai emberek legnagyobb gondja a

beadások teljesítése.

Közben 1953-ban Központiintézkedésre Mez'kováceházán megalakult a Járási Könyvtár, s ií?y a dombiratosi

könyvtár a mező-

kovácsh'zihoz tartozik. üíttől az időtől kezdve, mint letéti
V' könyvtár , a szakmai felügyeletét az emiitett járási könyv.

tár látja el. viint letéti könyvtár közvetlenül a

Síezőkovács-

házákos tartozik, onntt irányítják , bízzák meg a könyvtárosokat és látjáftkel

letéti könyvekkel. A könyvtáros elért ered-

ményeiről havonta küld

jelentést a járásba, ahol ezt feldol-

gozzák. 1 9 5 V t ó l 1966 közepéig a kcJnyvtár meglévő összes nehézségek ellenére működésében

kezdi elérni azt a szintet , me-

lyet a "hasonló típusú könyvtárak a járásban elértek. Állománya
4oo-5oo kötet között mozgott, olvasóiiuik a száma éves szinten
loo-15o fő között mozgott, „zeknek jelentős része gyerraekolvas
sc. vente 1.5oos2.ooo-re

tehető a kikölcsönzött kötetek szác

ma. "ontos statisztikai adatot nem tudunk adni, mert az l 5 6 os ellenforradalom ideje alatt a községben a vidékről érkező
ellenforradalmárok a könyvtárat feltörték, a nyilvántartásait a korábbi évekre visszamenőleg is megsemmisítették* Állományát

* jelejtezték

Kz a selejtezés abból állott, hogy a

könyvtár állományitól minden bordó vagy piros kötési! könyvet
elégettek. Elégették továbbá a politikai, mez"gaad««4cl, fflUszakl könyvek nagyrészét, mindazokat a könyveket, melyek bo-
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ritóján csillag szerepel. Gpakorlatilag 1956 december 31-re
a könyvtár megszűnt létezni. Állománya loo kötet körül mozgott. MUködésére vonatkozóan más adatot nem tudunk közölni. / 9./

írásos feljegyzés a könyvtár történetéről 1957-től van.
Ebben az

évben 228 kötet képviselte az állományt, és erre

lo olvasó volt. A kölcsönzött kötetek száma 26.
Az ellenforradalom után megváltoztak a társadalmi és gazdasági
viszonyok. Megsziinüben volt az irodalomban, illetve a könyvtárakban az a

sok sematikus mü. Előtérbe kerültek p könyvtárak-

ban a klasszikusok, mind a magyar, mind a külföldi irodalomban. S't, a mai m o d e m irodalom alapjainak a lerakása is megkezdődött. A meglévő letéti könyvtárat továbbra is Mezőkováosházáről látják el könyvvel és mindennemű vezetéssel. S kettős
feladat - a jáéásba tartozó községi könyvtárak irányítása és a
mezőkovácsházi lakosság ellátása - hátrányosan érintette a járási könyvtárat, hiizen a szakemberrel való ellátottság ott sem
volt megoldva. Ez a letéti forma azt jelentette, hogy a tanács
nem adott támogatást mondván, hogy nem az övéké a könyvtár.
Nem volt számukra fontos egy önálló

könyvtári helyiség kia-

lakítása sem, és önállósított, lehető legnagyobb szakmai ismerettel rendelkező könyvtáros kinevezése sem. A járási könyv'

tár helyzetét még az is megnehezítette,

t

hogy a járás több köz-

ségében megsemmisült a könyvtár és még a dombiratosiénál is több
kár keletkezett. Volt olyan hely a járásban, ahol a könyvekkel
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együtt a bútorzatot is elégették. Az, hogy Dombiratoson
1957-ban lo olvasó és 26 kölcsönzött kötet a könyvtár
müködéséhek eredménye, nem az érdektelenséget jelenti,
hanem azt, hogy az hogy az elégett állományt csak az év
végére , novemberben, decemberben, sikerült potólni.
Ezt bizonyltja az is, hogy a megváltozott politikai és
gazdasági környezetben a könyvállomány fokozatos növe kedésébel arányosan emelkedett az olvasók száma és a kikölcsönzött kötetek száma is. Meg kell itt jegyezni azt
is, hogy a letéti könyvtár működésének egyik alapvető és
döntő feltételezője volt a vidéki könyvtáros személye.
Pl. amikor Molnár Margit átvette

Tomonicskánétól a könyv-

tár vezetését erőteljesen fellendült az olvasók száma, majd
\

amikor már elakart menni a községből a könyvtárosi feladatokat

is elhanyagolta, s ezért visszaesés következett be.

Ugyanez figyelhető meg Túrák Jánosnál is, akit a képességéhez, korához képest sokirányú, megterhelő feladattal biztak
meg, és ez a könyvtárosi munka rovására ment.

\
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II. Fejezett
A letéti könyvtéri módszer,melyet a Szovjetunió könyvt

téri helyzetének javitására Lenin dolgozott ki. Kagyon
megfelelt az els' id'szakfcan számunkra is, ez volt a
kezdete a tulajdónképpi könyvtárnak a falunkban. Pozitív
volta ellenére mindjobban éreztette hátrányát is. A beszerzési keretek

időről időre mind kevesebbnek bizonyultak,

mint már leírtam

a hálózati központok dolgoaóiank szakmai

problémája, és hogy a tanács
mindinkább alirgették

nem tekintette sajátjának,

egy új forma kialakítását. 1961.nov.
.

24-én tanácsi kezelésbe kerUlt. - 7 szm. -

M

A tanácsi kezelés sokkal megfelelőbb a jelenlegi könyvtárpolitlkánkaak. Mcstmár a tanács magáénak tekintheti, hiszen
önálló költségvetése van. A tanácsi szervnek

kell kijelöl-

nie a könyvtárost.A tanácsi kezelésbe adással sokkal szervezetibbé is vált a könyvtár élete és rendje. Az önáiló
költségvetés u&yan nem túl nagy

/ 4 . oco.fi / . Ezekben

az években a könyvbeszerzésre meghatároszőtt összeg lakosonként l-h a D . típusú könyvtárakban. A lakossághoz
(képesti/ 15oo köril / képest elég is a követelményeknek.
- 8 szm. Sőt a tanács már annyira is magáénak tekinti a könyvtárat, hogy anyagi helyzetétől függően évente 2-6.ooo-f
támogatást ad, 1961-75-ös években. Tekintettel a könyvtár elért eredményeire, könyvkiadásunk és a könyvek árai
indokolttá tették, hogy a tanács

saját intézménye számá-

- 19 • t.

ra a községfejlesttési alapbél is biztosítsa a könyvtári beszerzést. Ez 19€l-75-ig

r

2-6.ooo- t között mozgott,

• ehhez alkalmanként a hatvanas évek elejétől az Olvasó
•épért mozgalom keretein belül a Művelődésügyi Minisztérium, a Járási Tanács, a Földműves Szövetkezet Járási
Központja alkalmanként 2-lo.ooo-H-os támogatást adott beszerzéé^e. Ekkor válik a könyvtár valóban könyvtárrá.
Erre az id're esik az , ho*y már némi tiszteletdíjat is
tud nyújtani a tanács, ^ b ő l következik, hogy nőtt a
felelfsségrevonás is, mind anyagilag, mind erkölcsileg.
A felelősség kiterjed a állományra

és

a használatra

egyar4nt. Kialakul a rendszeres nyitvatartási rend.
Ezekben az években a könyvtár a régi művelődési házban,
/ majd a régi művelődési házat átalakítják mozinak/ az
űj müvelődé»i házban, és végül

a régi posta épületében

van. A posta épülete nagy előrehaladás, hiszen háron
apró helyiségből áll. Külön válhat a kölcsönzés és az
olvasóterem, sőt még egy aprócska raktár is helyett kap.
A több helyiség ellenére új probléma jelentkezik. A könyvtár sötét és vizes,

Egészségügyileg

teljesen használhatatlan, A könyvek élettertémát nagyon
megrövidíti a nedves helyen való tárolás. A sok szép és
hasznos könyv a sok r^áforditott energia, pénz, és az elért
eredmények új, m o d e m könyvtár kialakítását sürgetik. / lo /
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III. Fejezett Az úl könyvtártól napjainkig
Az ela' fejezetben leirtak alapján a községi tanács fő
feladatává az áj könyvtár megépítése vált. Ehhez

azon-

ban segítségre volt szükség, melyet a falu lakossága és
a megyei tanács megadott. 1 millió loo ezer Ft költséggel
197r-ban elkészült az október o3-ai átadásra az intéz mény. Közösen az OTP helyi kirendeltségivel és a Va dászházzal egy fedél alatt. Önálló intézményként #

m i n t

ahogy a fényképmellékletekből iá kitűnik.Az épületet kivülről Takács Qyőző égetett kerámiája disziti, amely különböző virág és nápi motivumok mása. íindmáig

községünk

egyetlen köztetületen lévő alkotása. A könyvtár belső díszítését, bútorzatát a megyei könyvtár
gatója Lipták Pál

Kossuth-díjas igaz-

készíttette. Bútorzata nagyon Ízléses,

lakkozott fa polcefck, asztalok, kisebb méretű gyermek ülőkék és pyermek asztalok várják az olvasókat. A fogasokat szszépen kimunkált előszobafal képviseli, A szőnyeg a régies, szövött parasztszőnyegek 3tilus«t

követi. A világítás

nappal természetes fénnyel történeik, hiszen tágas, világos.
A világitő testek modernek, állítható a magasságuk.

A téli

fűtést két olajkályha szolgálja. Sok virág disziti a könyvtárét, van egy húsz év körőill pálma, több filodentron, és
más szobanövények teszik otthonossá.
A könyvtári tér egyik sárkában zenei sarok is működik. 154
lenez van kjelenleg, többségek komolyzene és verjek. Ehhez
tartozik két lemezjátszó és hat füllhilgatóval ellátott
ülőhely.
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A könyvtárhoz tartozik még egy kétszer két méteres kis
helyiség, amely raktározásra szolgál, valamint a mellékhelyiségek a Vc. és mosdó. A kulturális miniszter által
kiadott ílzakmai irányelvek a tanácsi közművelődési könyv'/Ui

;

.

tárak távlati fejlesztéséhez cimü dokumentum alanyán /'Mvek"dési Közlöny

1972-es séáifcafck, száma / a domblratosl

könyvtár indokolt norma szerinti alapterülete 7osf, a megépült könyvtár lo5s?. A domblratosl könyvtár klubkönyvtár.
A művelődési házzal közösen heti 44 órás munkaidőben vezeti
Szarvas Attlláné, Az új könyvtár átadása után az állomány
rohamosan növekedni kezd. Az átadáskor 3»3?o kötetet számláltak, ezek módszeresen

a könyvtár típusának megfelelő-

en a megyei könyvtár által összeválogatott könyvek voltak.
Azóta 1979 végére elérte a 4.585 kötetet az állomány. Rendszeresen érkeznek a könyvek a könyvtárellátótól.
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I./ 1975-ben a könyvt-'r tizsteletdijas vezetővel működött.
Eredményei a megye

hasonló nagyságú, tiszteletdíjas ve-

zetővel működő 19 könyvtárával kefcültek összehasonlításra,
/int az első sor összehasonlító száma:, és helyezései mutatják a könyvtár megyei szinten a középszerű,illetve a jó
helyet foglalja el.
II.-III.-IV.-V.-/ 1976-tól Éelépült új könyvtár többek között
azt is eredményezte, hogy a könyvtár a függetlenített könyytárosokkal működő könyvtárak közé került besorolásra. így egy
kategóriába került

a flattonyai, a mezőberényi, a mezőhegye-

si, stb. könyvtárakkal. B besorolás , összehasonlítás alapján hátrányos helyzetbe került a község, mert Dombiratos
lakossága 1.168 fő, az emiitett közséfeeké 7-14.ooo fő között mozgg.
- Dombiratoson a könyvtáros nem függetlenített, hiszen a
heti 44 órás munkaidejéből csak 24 órát tölt a könyvtárban,
a többit a Művelődési Házban.
Az

összehasonlítás ez esetben már a megye 37 függetlenített

vezetSvel működő könyvtárával történt.

1./ A könyvtár állománygyarapítása az utóbbi 5 évebea/ a
több pint 2.7oc beszerzett müvei igen szépen - a község
nagyságához viszonyitva - kielégítően alakult. A probléma az, hogy a beszerzett könyvek többmint felét 1.643 kötetet 1976-ban és 1977-ben szerezték be. így a könyvbeszerzések területén a folyamatosság, arányosság, tervszerűség
erősen vitatható f

Objektív okai vannak. /Elsősorban az,

hogy a könyvtár átadására mindenki igyekezett valamit adni,
azóta pedig csupán se évi költségvetés szerint előirányzott
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összegből gazdálkodik a könyvtáros./
1978-79-ben beszerzett 35o db. körüli

könyvmennyiség az,

melynek beszerzése évente szükségesnek és indokoltnak tekinthető.
2./ Az egy lakosra jutó könyvállomány 5 év alatt több mint
kétszereére növekeftett 2,4-ről 5,4-re. Ez a megyei 2,8-es
átlagához képest sok. Alapjában a lakosság és az olvasók
igényeihez viszonyitva is sok. Enyhiti e szám nagyságát,
ha figyelembe vesszük, hogy a törlések és selejtezések nem
rendszeresek - a kivonásra kerülő müvek száma lényegesen
I
kisebb volt a kívánatosnál - . Összességében egy 3,5-4,0
átlagot lehet figyelembe venni- s a könyvtár mint előző
évi átlaga is mutatja - ezzel ia taitja megyei összehasonlításban az előkelő 4 . helyet.
3-4./ Az olvasók stáma 38o-ről 28o-ra csökkent. Ennek szervezési adminisztrációs okai vannak. Ezek vizsgálatát mellőzöm. Tény, hogy a 25o-től 28o beiratkozott könyvtári tag
a község összlakosságának a 27-3o$-át teszik ki, s ez fejlődésünk jelen időszakában igen szép eredménynek számit.
k j t f f t t rwofr)*1 <

5./ A kölcsönzött kötetek száma 9.ooo-ttt lo.4oo kö*8ttUtit*mi
máatfilesi&sszaesls*7.ooo kötetre a új könyvtár átadása évében volt. Ezt az állományellenőrzés és költözés miatti kölcsönzési szünet indokolja.

A 9.eoo és lo.4oo közötti kö-

zel másfélezer kötetes kölcsönzési kiesés a könyvtár sok
esetben történő indokolatlan zárvatartásával /
Betegség, fűtés hiánya stb. / indokolhatjuk.

szabadság.

- 26 Az olvasók és a kölcsönzött kötetek reálszám szerinti kimutatása alapján a könyvtár a megyei összehasonlításban az
K,

utolsó helyen áll. Ennek oka a helytelen kategótába sOBolás.
Ezt bizonyltja az is, hogy ha az összehasonlítást nem

a

reálszámok, hanem a százalékok alapján végezzük, akkor
t*i<
megyei szinten a második, harmadik helyen áll a könyvátr.
6./ Egy olvasóra sutó kölcsönzésnél az évi 25-3o darab
könyvet fogadhatjuk el jónak. A dombiratos! eredmények
nagy általánosságban az elmúlt 5 évben e kereteken belUl
voltak. A megyei helyezés e számok alapján 11-35. helyen
a z összehasonlítás alapjául szolgáló könyvtáraknál lévő
aranytalans'gát mutatja. Dombiratosnak e téren 1-5. helyen kellene állnia.
7./ Egy lakosra jutó állománygyarapításra forditott össrt
szeg IX978-79-ben 11-12-os összeg jónak tűnik. A korábbi
13-23fi-os

aránytalanul magys összeg okáról az állomány-

gyarapítási résznél irtam. Sajnos, félő, hogy a nagyarányú takarékosságra való hivatkozással és a könyvtárak
berendezése miatt az összeg csökkenni fog*
összességében megállapítható, hogy a dcmbiratosi könyvtár
az utóbbi 5 évben a korábbi évekhez viszonyítva sokat fejlődött* Eredményei alapján a megye hasonló adottságú könyvtárai közölt jó helyezettként szerepel. Elért eredményei
biztatóak a jövőre nézve is*

27 A L L O M Á N Y E L B K I É S
'i;
A dombiratcsi könyvtárban az állományra vonatkozó adatok
1961-ig vannak visszavezetve. Ebből a 19 évből cn 3 évet
szeretnék kiragadni ahhoz, hogy a mai állományt, a könyvtár dokumentumait részletesen be tudjam mutatni. - 9 szmAz els~ év természetesen 1961, az utdsó 1979 és egy közbeeső középső az 197e-es. 1961-ben állománya 732 kötet, értéke
13»llori, Ismeretterjesztő müvek száma 2c4» szépirodalom 413,
gyermek-ésif jiífági irodalom 115 kötet.
Az arányok viszogla' megfelelőek, A gyermekirodalom kevés,
igaz köftyvkiedásunk is vádolható ezzel. Az I97c-es esztendőig folyamatos, dinamikus fejlődés tapasztalható.
Kiemelkedő fejlődést 1964 és 1965 között vehetünk észre.
197o-ben a kötetek száma 2,846 db, Pori-tba kifejezve*
67.344,?'-. Az ismeretterjesztő müvek száma 795, 28,5
A szépircdalmat 1.485 darab 52,6 5

t

a gyermek-és ifjú-

sági irodalmat 566 kötet képviseli . Ebből százalékosan
kitűnik, hov;y az ismeretterjesztő müvek és a *§rermek-és
ifjiisági irodalom aránya 1-2 'í-al nő a szépirodalmi müvek rovására.
Az utóbbi esztendőben, 1979-ben

az el'ző időszalchoz ké-

pest még dinamikusabb fejlődést

ta ai=;ztalható.

A könyvek száma ekkor eléri a 4.585 kötetet, amely 131.o79
Ft-ot képvisel. Az ismeretterjesztő müvek száma 31,2$-ra,
mig a szépirodalom 4'' -os a gyermek-és ifjúsági irodalom
H»-os csökkenést mutat. Tehát megfigyelésijük, hogy a
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gfermek- és ifjúsági könyvek még mindig kevós százalékot
képviselnek. Főleg, ha azt is tudjuk, hogy az olvasói jelentős része, mintegy fele 55

a

14 éven aluli. A jö-

vőben fokozatosan, a könyvkiadásnak megfelelően javítani
kell az általános iskolai tanulók könyvvel való ellátottságát.
Az elemzésben külön kiemelem a társadalomtudományokat, a
természettudományt, a szépirodalmat és a gyermek-és Ifjúsági irodalmat.
A táréadalomtudományi rész fontos feladatot tölt be a
könyvtárak állományában, hiszen aa ideológiával döntő
szerepe a tudat, ezen is belül a szooialalsta, kommunistatudat, világnézet kialakításában, és a magatartás irányításában. A társadaloratudcmáynok állandó fejlesésben vannak, histen a tadomápycs-technikai forradalmak előfeltétele a tárasd lomtudományok minél nagyobb fejlettsége, másrészt a tudományos-technikai forradalom eredményeit felhasználva még gyorsabb Ütemben

tud fejlődni. A társadalom tu-

dományok törvényszerű velejárója

a differenciálódás és

specializálódás folyamata, ugyanakkor az integrálódás is
kimutatható. E z e k b ő l is következik, hogy a társadalomtudományok törvényszerű veleftárójrf, a társadalomtudományi információk mindig ideológiai jellegűek. kzért viszonylag hamar e
elavulnak, elavulhatnak, de a bels

adatok tulajdonképpen

•lavulhatatlanck.
Könyvtárunkban megtalálhatók a marxizmus-leninizmus klasszikusainak kötetei. V.I. Lenin müvei 1-47 kötetig magvannak.
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Ezt & sorozatot az általános iskoia adta az új könyvtár
megnyitására, mivel ott nem volt felhasználva,illetve
kihasználva és a hely is kevés. Itt sem használja fel
• felsőoktatási intézmények tanúiéin kivül senki, hiszen
akik marxista egyetemre jártak vagy járnak a falubál, azok
az iskolán belül beszerzik az irodalmat. íáegtalálhatók
Marx - Engels müvei. A kapitalizmus ás a szocializmus gazdaságtankönyve, A kongresszusokról készült kiadványok, a
különbHző brossurák. Ide sorolhatnám* még Lanln életrajzi
kötetétls. Az általános iskolai tuiul'k szeretik olvasni,
hiszen átfogó képet ad Lenin életéről, tevékenységéről.
Kendszeresen kiemeli Lenin gondelatait, azok időszrüségét.
Sok új, ismeretlen adatot tartalmaz. Tudományos igényű,
fontos forrásmű,de egyúttal élvezetes olvajjmány is. Pontos tájékoztató eszköze még a marxizmusnak a Filózófiai
kis lexikon és a Világpolitikai kislexikon, amely ténybeli és bibliográfiai tájékoztatásra alkalmas. Azonkívül
a felsőoktatási intáaáán./ek tanulóinak is komoly segítséget nyújt.
Napjainkban egyre bSvül a pszichológia tárgya, fogalma,
önálló tudománnyá válása a századfordulóra tehető.Kazánkbaru t iddig kevés mü Jelent meg azok is a közeitmúltban. A
könyvtár éállománya igen szegénye3 ezen tudományágban, fíég
a legalapvetőbb müvekkel srm rendelkezik. A pedagógusok szerencséjére sok pszichológiai irodalom,Kardos Lajos s "ltalános pszichológiája, Geréft György, íubinstein, müvei megt>1álhatók az általános iskolai könyvtárban, a különböző tanulmánykötetek, módszertankön}vek, gyakorlati kézikönyvek mellett.
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Ezenkivül a pszichológia kölönböző ágai részterületének
az irodalma ia helyet kap az iskolai könyvtárban kiegészítvén a közmüvei"dési könyvtárat.
A neveléstudom'ny, a pedagógid. elmélet kölcsönhatásban van
a nevélés gyakorlatával. Ahhoz, hogy tudatosan, tervszeüen tudjunk nevelni szükséges az alapvető pedagógiai fogul*
mak és módszerek ismerete. Könyvtárunkban ezek megismerésé®
nek tág te;et biztosítottak, tegtalnhatók a csecsemő és újazülöttpedagógiáj, ezek közil talán a legjobb felhasználható mü Benjámin Sposk

könyve, üvodapedasógiák , lakol'ra

előkészítők, az iskolás korú gyermekek nevelését elősegii
tő könyvek vannak. Tormészetesen hiányzik
intézményei pedagógiai. 3ajnos azonban

a felsőoktatási

egyetlen felnőtt

és öregkorral foglalkozó lélektani könyvet sem lehet felfedezni az állom'nyban. Hiányos maga a legalanvetőbb tájékoztatási eszköz a lexikon is. Periódikumok közül a tanító
jár rendszeresen.
Természetesen a társadalomtudomány fogalmát igen szűken értelmeztük, hiszen ide tartozAkkfeég a szociológia, statisztika, közgadaságtudomány, tudományosszocializmua, állam-és
jogtudomány, a vallástudomány, a régészet, a történettudomány
, és a néprajztudomány. Ezek a könyvtár típusának megfelelően egyáltalán nem, vagy csak elvétve vannak e g y - e g y könyvvel képviselve. Kivétel még ez alól a néprajztudomány, melyet
véleményem szerint ok nélkül, olyan könyvek képviselnek,
melyeket az olvasók egyáltalán nem használnak, legfeljebb
kuriózum, /pl; a Zsolnay kerámiagyár történet beniutetó
képeskönyv, vagy
képeskönyv- /

a

kovácsoltvas kapukat bemutató drága

)
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Megtalálhatók

a legalapvetőbb büntetőjogi, munkajogi

törvénykönyvek, jogszabályok, kézikönyvek. Rendszeresen
érkeznek a párt és az állami vezetők gyüjtcnfáyej müvei,
•leadások jegyzékei és különböz

bwrasurák.

A természet éa alkfelmazott tudományok tájékoztatásához
is megvannak a feltételek. Természettudományi lexikon,
Uránia állatvilág. Csillagászati évkönyvek, műszaki kézikönyvek, útleírások. A felosztásba tartozik a matematika, a fizika, a biolágia, a osillagászat, a földtan, a földrajz, miszaki tudományok és az orvostudomány, A falu jellegéből következően e felsorolás közül elsősorban

a mező-

gazdasági munkák számottevőek, Érdekes, hogy viszonylag magas a esillag'szattal kapcsolatos könyvek
és a földrajz

zána. A biológia

tudománya ia helyet kap, ezeket a könyveket

az általánas iskolai t nulók tanórákc n is feltudják használni,
A mezőgazdaság tudománya többféleképpen is felosztható. Az
Agrárirod&lmi Szemle szakbeosztását figyoleobe véve végeztem
•1 a tudomány

állományának elemzését. Az agr'rö\onómia és

az üzemszervezéstanapIJalnkban igen erősen fejlődik, A helyi
termelőszövetkezet érdekelnek figyelembe vétetlével az újonnan kiadott müveket beszerzi a könyvtár, A növénytermesztés,
a földművelés

szakkönyvel, kézikönyvei igen keresettek. Ker-

tészet és szülészet kösül elsősorban, mint már leírtam a paprika termesztéssel
megtalálhatók más
sz-kkSnyvek, sőt

foglalkozó könyvek a legnópszerÜWrek, de
egyéb zöldség, gyümölcs és dísznövény termesztési
a kert tervezésére is adnak tanácsot a legújabb

könyvek, Erdásret a földrajzi viszonyoknak megfelelően nem lé-
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tezik, Így tehát könyvre sincs

szükség* A növényvédelemről,

a megelőzésről, a védekezésről egész sor könyv szél* Az állattenyésztést, többnyire általános tágabb értelombon vott te*
nyésztési módszertan képviseli. Ritkább az egyes állatfajok
tenyésztését, az állattenyésztési Usemágak korszerűsítését
szolgáké

mű. Az állategészségügyet néhány tudomágpos igényű

népszerűsítő könyv képviseli. Megtalálhatók még a gépészettel
i

kapcsolatos tudnivalók is.
A szépirodalmi állomány visagálatánál elkülönítjük a klasszikus és modern Irodalmat. A klasszikusok közül mind a magyar,
mind a világirodalmat képviselő jeleo Írók, költők helyet
kapnak. A magyar irodalom szinte minden klasszikusa elsősorban Jókai, Mórlesz, Mikszáth, Berzsenyi, Arany, Petőfi
stb, müvei megtalálhatók. A külföldi klasszikusok, mint Diderot, Balzac, Dumas, Thoraas Mann, Dosztojevszkij, Gogol,
Zola müvei mogtalálhatók./ff/külföldl klasszikusok, ú U
A mai magyar irodalmat Berkosl és Szilvásl mellett joggal
képviseli Cseres Tibor,

Darvas József, Illés Béla, Kaffka

Margit, Kolozsvári Grandpiere Emil, Krúdy Gyula, Tamási Áron
és a többi napjainkban

elismert, egyre szélesebb tömegek ál-

tal olvasott Író. Valamint

Ady, József Attila, Babits, Kosz-

tolányi, stb, verses kötete is helyet kap. Megvannak a neves
nyugati költők , a század eloji avanntgarde-1sták/ Federlco
Garoia Lcrca, Boudler, stb/
A könyvtárosok alkalmazkodó

képességét ficsérf

mutatja a

még mindig nagy számban előforduló pon. va, a különböző sikerregények, özek elsősorban a krimik. PIJ Joo Alex regényei,
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vagy Agatha Chriáie

müvei és még egy

sor más nri, melynek

elmét és gyakran még az Íróját is elfelejtik pár hét múlva,
csak egy-két Izgalmas részre,legtöbbször csak a hullákra
emlékszik csak vissza az olvasó.
A szépirodalmi könyvek között hasonló arányban vannak a
Szovjetunió és a népi demokratikus államok művészeinek a
könyvei, és a XX. századi nyugati irók, költök müvei.
A szépirodalmi állomány raegflel a könyvtár tipusának,
A történeti részben leirt problémák, valamint a könyvé
tárosok

képzettségének hiánya ellenére is jónak Ítélhető.

A gyermek-és

ifjúsági müvek aránya kisebb százalékot kép-

visel a meglévő normákmái. A jelenlegi könyvtáros ezt igyekszik is pótolni a tőle telhető mértékben. Itt feltétleaül
számba kell venni a gyermek- és ifjúsági irodalom szerepének pedagógiai értékét. Hiszen a könyv ismeret,

a vele kap-

csolatos faladatok megoldása a legjobb eszközei

lehetnek a

tanuló önállóságra nevelésének. Emellett természetesen elmélyíti a

tantárgyakban tanult ismereteket, élményszerübbé

teszi a gyermek tanulását, az önképzés ás a továbbképzés egyik
legfontosabb e zköze. Ahhoz azonban, hogy a meglévő gyermek-és
ifjásági irodalom alkotó részévé váljék a tantárgyi pedegógiáknak, szervezettebb propagandára van szükség a könyvtár részér '1. 3bben a munkában és a beszerzésben nyújtana segítséget az " TJj beszélő könyvtár

amely sajnos hiányzik a

könyvtárból. A gyermekeknek szóló irodalom alp&ja ás meghatározója a mese. A 6-lo éves gyermekek fő olvasmányai a

képes

leporellókon kivül. Ezekből bőben tud olvasnivalót

nyújtani a

könyvtároa, Kevés azonban a gyermekekről azőló

történet, a kalandos történet

és

a gyermekversek vagy ver-

ses mesék, A lo-14 évesek olvasmányai sem megfelőek. Feltűnően kevés a versek, szlndaradok, az ifjúsági irodalomról, a
mozgalmakról, az önismerésről, az önismeretről, a pályaválasztásról, a viselkedésről szóló irodalom. Kalandos történetek, mondák, állatmesék, ifjúsági regények
nösen sok a földrajz, az útleírás,

vannak. Külö-

^zeket a gyerekek szeretik

és olvassák. Természetesen a kötelező és ajánlott olvasmányok
több pédáayban meg vannak, / Kincskereső kisködmön, A kőszívű
ember fial. Tamás bátya kunyhója /A leírtakból kitűnik, hogy
nagyon sok a javítani, a pótolni való.Itt koll azonb n megyjegyezni azt la, hogy annak ellenére, hogy az általános iskolában van könyvtár a tanulók még$ft kevesen járnak oda, és kevesen
használják a meglévő állományt, A községi közművelődési könyvtár időbeosztása, nyitvatartási rendje megfelelőbb, mint az Iskolai könyvtár kölosönzési ideje. Amellett természetesen bővebb sokrétűbb

müvekkel várja az olvasókat. / az iok. könyvtár

db,
állományai 7oo körül mozog >
Az V .

Nevekéügyi kongresszus téziseiben ott szerepel az if-

jús'g olvasóvá nevelésének legújabb követelményei, amily útmutatást nyújt a pedagógusoknak, a könyvtárosoknak, a szülőknek és az egész társadalomnak. Megállapítható^ hogy azokban
alakul kii tartós éa bennsőséges kapcsolat az irodaiomfcatí,
akik korán és mély irodalmi élményeket kapnak. Elavult és helytelen szemlélet, hogy osak a már jól olvasni tudó gyermek éwrtt
a könyvtárra. így a legtöbb gyermeknél

az olvaaóvá nevelés
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szempontjából talán a legjelentősebb évek vannak kihasználatlanul* Ezért kell I g y e k e z n i a gyermek és az irodalom
kapcsolatát minél korábban, akár 2-3 éves korban, de legkésőbb az óvodás korban egyre szorosabbra füani, érzelmileg,
hangulatilag megalapozni. Jó hangulati élményekkel telíteni.
Az iskolába lépést követő pár év szUkséges előfeltétele annak,
hogy a gyermek önálló, öntevékeny olvasóvá váljjék. Nagyon
fontos szempont, hogy milyen érzelmi alapokon nyugszik az
olvasástanítás. Ezért pedagógiailag akkor tekinthető az olvalástanulás, az olvnsástanltás pozitívnak, siksresnek,ha
együtt jár az Irodalomhoz fUaődéssel.
Ezeknek a legifontosabb téziseknek aa ismeretével kell és azao
bad fejleszteni a könyvtár állományát és a szülők a pedagógusok elsősorban pedig a pedagógusok munkáját,.
A könyváár zenei részleggel is rendelkeaik. A 154 lemez között komolyzenei és verseslemeaek szerepelnek többségben. A
jövőben is a verses lemezek, a gyermeklemezek és az általános iskolai oktatásban felhasznált lemezek beszerzése a feladat. A zenei részleget kevesen használják, hiszen kevés a aeneértő közönség, Akik pedig rendelkeznek némi zenei ismerettel azok szivesebben halig tják saját otthonukban. A lemeskölcsönaés még
természetesen nincs megoldva. Eaért inkább csak a zenei
alapok lerakásá szolgálja a jövő nemzedékénél, a mai gyermekeknél.

összességében a könyvtár állományának ellenzésénél megállapíthatom azt, hogy a gyűjtemény jelleg mindjobban kesd
kialakulni, hisz a könyvtár gyUjtőkörtervezettel is rendelkeaik. A tervszerll gyűjtemény kialakításának azénban
igen fontos feltétele a könyvek áréhoz arányúié költségvetés és a könyvtáros saemétfre •
Jelenlegi fepzdasági helyzetünkben a költségvetéssel problémák vannak t ami a jövőre nézve egyáltalán nem biztató. /II
A jelenlegi könyvtárosra vonatkozó adatokat az utdBÓ felyeaet b"ven és pontosan leírom.

\
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A KÖNYVTÁR HASZNÁLÓI KÖRK'( KIHASZNÁLTSÁGA
A falu helyzetéből adódéan $0- 50 ^-ban használják a^gyerekek és a felnettek. Ez az arány romolhat, ha figyelembe
•esszük az úgynevezett rejtett olvasókat. Az általános iskolai tanulók szabadidóban is szívesen elmennek a

könyv-

tárba egyénenként is és csoportosan is. Itt említem meg,
hogy a gyermek részleghez tartozik

több társas játék is.

/pl: Bulett, gombfoci, Xoaálabdajáték,stb./ Ezekkel a szórakoztató társasjátékokkal szívesen elszórakoznak, eljátszanak a gyerekek.
Tartanak itt némelykor egy-egy őrsi foglalkozást is, Vagy
V

vetélkedőt.
Az iskolából szervezett csoportok is látogatják a tanórákon a könyvtárt. A meglévő lehetőségek ellenére,nem használják ki megfelelően a könyvtár adta lehetőségeket. Sajnos
nem elég rendszeres ez a látogatás, többé-kevésbé esetle, aNéha-néha ágy néz ki, hogy ha menni kell akkor mindegy n menjünk, még akkor ls, ha az órát eredményesebben
mef lehetne tartani a tanteremben. Ezt as^ észrevételemet
jól Illusztrálja

a"Csoportos foglalkozások " cimü mellek-

let. Elsősorban az 1978-as évben szembetűnő, 1979-ben már
némi változás figyelhető meg, kezd kialakaulnl

a rendsze-

resség, az időszerűség, a tervszerűség. Ez azonban még csak
klalakulóbanv van, nincs még kialakulva.
Ha

megfigyeljük a táblázatot, azonnal szembetűnik a fog-

lakozások száma is. Az, hogy két év alatt vcsak 32órát,
foglalkozást tartottak meg. Ebből a 32-ből egy volt kimondottan irodalmi jellegű, s mindenkinek szóló, Író-olvasó
találkozó. Az orosházi könyvtár igazgatója: Varga Zoltán

- 24 fiatal költő, megyénken kivül még kevesek által ismert.
A találkozón 48-an Jelentek meg, A kát év alatt ez is
csak egyszer volt. A 29o-aa olvasótáborhoz egy kicsit m»83zc
van ez a szám. Ugy tűnik, hogy passzívak az olvasok, nem szeretnek eljárni a találkozókra. Hiszen
többet,ma*

azért nem rendeztek

kevés az igépyu

Használói kört

alkot a kézimunka szakkör is.

A

szakkör

működését, tevékenységét a fafeu történet, részében már leírtam.
A termelőszövetkezet tagjai szintén egy használói kört,
csoportot alkotnak, közülük is elsősorban a fiatalok, A
mezőgazdasági, dísznövény és egyéb házunk tájával foglalkozó könyv sorakozik a polcokon az olvasókat várva,A

w

Béke "

Ifg. Termelőszövetkezet fiatal K I 8 3 -tegjai viszont egyre
i
gyakrabban látogatják

meg a könyvtárat, különböző vetél-

kedőkre, vogy egy-egy ország, vagy Író megismerésére. A
KISZ

vezetők jó és közvetlen kapcsolatot alakítottak ki

a könyvtárossal, aki termésaetesen minden segítséget megad a fiatalok számára.
Külön kiemelhetnénk még az iskola kézimunka szakkörét is.
Itt

többságben a felsőtagozatos tanulók foglalkoznak egy-

egy táj népmüvésaetével. libben sok segítséget találnak a
szakkönyvekben. Bessenyei Jánosné módszeresen, redszeressn,
az anyagnak aegfelelően láto&attétja meg a könyvtárat, hogy
a foglalkozás keretén belül a tanulók is megtanulják e. y-egy
könyv használatát és magáról a témáról is ka janaic kiegészítőt.

39

Községünk jellegéből elhelyezkedéséből következik,hogy
sok a fólia alatti zöldségtermesztéssel kapcsoltos szakkönyv. Ezeket a termellők gyakran használj k , kikölosönzik.
Sokan egész tenyéezídőre kinnht yják, hogy könnyebben meg
tudják állapítani a permet milyenségét, a kártevéket*, mio
vei és hogyan ls irtsák.
Az által'nos iskola pedagógusai az iskolai könyvtáron kivül
erre a könyvtárra támaszkodhatnak. Megtalálhatok a legfontosabb pedagógiai müvek, tanulmányok, s mindazok.melyek a
nevelés általános t n ileteire vonetkoznak, de a különböző
részterületekre kiterjedő könyvek is vannak. A különböző
tárgyak tnnitásához

f Pöldra z, biológia, irogalom, stb./

a«f.y segítséget tudna és tud ls nyújtani a könyvtár.
neío
Külön irok a zenei részlegről,hiszen ezt bőben kifejtettora
az állományelemzési részben.
Az utóbbi időbej. a napközisek délutánonként

el-ellátog».t-

nak, s megtartanak egy-egy caoportoo foglalkozást, vagy
játékos szabadfoglalkozást.
Az új tantorv bevezetésével

kötelezővé válk az általános

iskoal tanulóknak a Könyvtárhaa 'nálati isme-retek clmü tantárgy,
melyet sSzarvas Attlláné

könyvtáros tart meg. Sőt nemcsak

általános iskcihi tarul ók, hanem már az óvod 'sok is ismerkedhetnek és ismerkednek a könyvtár nekik szóló állományival és használatával.
Van még egy különös használói kör, amely az iskolásokból
kerül ki. Szek idejük jórészét Att töltik a könyvtárban,mert
nincs ahova menjenek, otthoni légkör nem m e g f e l e l ő . Ternészey
ser ez csak hasznos , hiazen minden óra, amit itt eltöltenek

4o

ismereteiket b'viti, gazdagítja. Az il^fn

gyerekkel szem-

ben különösre jő pedagógiai módszert kell felhasználnia a
könyvtárosnak, hogy számukra a legmegfelelőbb irodalmat,
zenét nyújtsa, és ne váljék ez kötelezővé, hanem saját
i
szükségletté,amely egycletre megalapozza Ízlésüket, kultúrájukat.
összegezve az eddig leírtakat: egyre több irányú olvasói
körök kielégítésére törekszik a könyvtári vezetés, minden
meglévő lehetőséget felhasznál az olvasók tájékoztatására,
problémáik megoldására.
Inkább velünk, az olvasókkal van baj, keveset és redszertelenül használjuk.
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A könyvtár 283 beiratkozott olvasót tart számon. A könyvtáros rendszeresen vezeti a beiratkozási naplót, aiielyekből
konkrét adatokat tudunk meg az olvasók megoszlásáról.
a./

nemek szerint

b./

korcsoport szerint
i /-;íV
foglalkozás szerint

c./

if

"

á./ Könyvtárunkban érződik az emancipáció, hiszen csak e&ygyel kevesebb a női olvasók száma /141 / a férfi olvasókénál/142 / .

b./ Korcsoportok szerint az olvasók megoszlása a következőü
14 éven aláll

111 fő

49,9%

14-lOév között

36 fő

16,

18 éven felUli

76 fő

34,43

Az általános iskolai tanulók mindannyian tar.jai a könyvtárnak,
hiszen a kötelező és az aj'nlott irodalom szerves része ott
található meg,s mint már említettem sokkal megfelelőbb az időbeosztása a közsági közművelődési könyvtárnak,mint az iskolai
könyvtárnak. Az állomány nagyságából következően, nagyobb önállóságra,

szelektálásra van lehetősseg.

Az általános iskolából kimaradtak közLil 36-án tagjai a könyvtárnak. Kern nevezhető ez rossznak, hissen a legtöbb tanuló ilyenkor elkeltül évekre a faiuból, sót kevesen is jönnek később vissza.
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Ezt a számot elsősorban a termelőszövetkezetben dolgozó
fiatalok, és a kevermesi Pamut-és Textilfeldolgozó Vállalat fiatal dclgozói

teszik ki. Természetesen a városok-

ban továbbtanulők közül is van olvasd, hiszen az iskolai
szünetekben

fel

tutják használni a könyvtár állományát.

A tizenyolcéven felüliek közé a termelőszövetkezeti paraztok, a munkások, a szellemi dolgozők és egyéb kategóriájú
olvasók tartoznak.

c,/ Foglalkozás szerint 4 csoportb? sorihatnánk az olvasókat.
»

1./ A tanulók, mint

. ,,

már leirtam, idetartozik

az álta-

lános iskola összes tanulója, és az ££kérült,csak a szünetekben
használók tábora. Ez a legnépesebb cspport.
2./A termelőszövetkezeti parasztság és a munkásság. A
termelőszövetkezeti perasztok 32-en, mig a munkások 26-an vanakk. Ez az arány a falu helyzetét tükrözi, hiszen ipartelep itt
nincs, csak a környező községekben, városokbon. A termelőszövetkezet pedig helyben van, és a gépesítés, és az új növényfajták bevezetése, a háztáji állattartás, növénytermesztés, mind ösztönzőleg hat a dolgozókra, hogy a szakterülethez és az érdeklődéshez mérten egy-egy könyvwt elolvassanak.

3

3./ Szellemi dolgozák.

A szellemi dolgozókat az iskoUk

pedagógusai, a tanács és a termelőszövetkezet vezetői, valamint

az egészségügyi dolgozók alkaotják. A falu méretéhez
1
képest, ah>>oz, hogy 2 orvos, lo pedagógus, a tanácsi és ter-
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Ezt a számot elsősorban a termelőszövetkezetben dolgozó
fiatalok, és a kevorraesi Pamut-és Textilfeldolgozó Vállalat fiatal dclgozói

teszik ki. Természetesen a városok-

ban továbbtanulók közül ls van olvasó, hiszen az iskolai
szűrnetekben

fel

tufják használni a könyvtár állományát.

A tizenyolcéven felüliek közé a termelőszövetkezeti paraztok, a munkások, a szellemi dolgozók és egyéb kategóriájú
olvasók tartoznak,

c,/ foglalkozás szerint 4 csoportb? sózhatnánk az olvasókat.
i

>

1./ A tanulók, mint

,'.•.->

. ,, ... . •>«

már leírtam, idetartozik

az álta-

lános iskola összes tanulója, és az ££kérült,csak a szünetekben
használók tábora. Ez a legnépesebb cspport.
2./A termelőszövetkezeti parasztság és a munkásság. A
termelőszövetkezeti parasztok 32-en, mig a munkások 26-an vanakk. Ez az arány a falu helyzetét tükrözi, hiszen ipartelep itt
nincs, csak a környező községekben, városokban. A termelőszövetkezet pedig helyben van, és a gépesítés, és az új növényfajták bevezetése, a háztáji állattartás, növénytermesztés, mind ösztönzőleg hat a dolgozókra, ho»y a szakterülethez és az érdeklődéshez mérten egy-egy könyvet elolvassanak.
3

3./ Szellemi dolgozik.

A szellemi dolgozókat az lskolk

pedagógusai, a tsnscs és a termelőszövetkezet vezetői, valamint

_»

az egészségügyi dolgozók alkaotják. A falu méretéhez
•

képest, ahhoz, hogy 2 orvos, lo pedagógus,

a tanácsi és ter-

rael'szövetkezeti vezetek ÍB kb. lo-en vannak, megfelelő,
hiszen úgyszólván köailük is mindenki ta'ja a községi
-

könyvtárnak.

4./

, rV ám

•

-V •••'•• •..

\

%i < \ < *..' "

Aa egyéb kateg riába besoroltak a bolgárkertészek,

\«

i

a háztartásbeliek és az egyéb eltartottak. A kerti szék, mint
- \

már emiitettem, gyakori látogatók.
A házlassonyok a szakácskönyvek olvasói,de

gyakori haarnná-

Iái az egyéb háztartási, házunk tájávak foglalkozó szak- és
4.
ismerretterjesztő könyveknek is,
ttIde sArolom még aztt a

26 nyugdíjast is, aki az estéket akarj

megrövidíteni és szebbé tenni.

. P
I
iI
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A KÖNYVTÁROSOK SZEMÉLYE

#

JELENLEGI

KÖNYVTÁROS

Nálunk - és ezzel aera vagyunk egyedül-a könyvtárosok nem főhivatásúak voltak és amellett a képzettségűk sem volt megfelelő.
Többnyire csak adminisztratív szerepük volt és maga a raktározás. Az első, aki könyvtárosi funkciót töltött be
kántortanító. 6 volt 1899-től a Magyar Királyi
Minisztérium

ált 1

Győri Péter

Pöldraüvelőááayi

adományozott gazdasági Népkönyvtár e4»ea.

könyvtárosa. Később is mindig a tanítók kezelték, hiszen az
iskola adott otthont neki. 195?-ig nem akadt hlteleé adat arra,
hogy kik voltak és hogyan is végezték munkájukat, pusztán az
emlékek, az id's emberek emlékezete alapján következtethetünk,
teljes mértékben azonban nem tudjuk feltárni.
1952-ben Tomonicska Zoltánnát bízták meg a könyvtár vezetésével.
Gyopárosfürdőn elvéfzett egy egyhetes tanfolyamot, és ezzel 1953ig Ő vezette térs«dalmi munkában a könyvtárat. Ez a feladat nem
rótt különösebb nehézséget rá, hiszen lo olvasó volt és mindössze
26 könyket kölcsönöztek a? év fo$|rgRaán . Ennek okát a történeti
rédzben Írtam le. 1958-ban átvette Molnár Margit.

Az olvasók szá-

ma 12o-28o kötet között mozgott,1.8©o kötet volt az átlag, meljrrt
kikölcsönöztek. Valószüleg már nagyobb volt pppDopa£gnda, többen
tudtak a könyvtárráll.
Puskás Zoltánná a következő, ki már főállású volt, 196l-65-ig.
Ezekben az években mind

a könyvtár állománya, mind az

olvasók

száma, mind a kikölcsönzött kötetek száma emelkedett. Képzettségéhez mérten igen jól, szorgalmasan dolgozott, egészen a korán

bekövetkezett tragikus haláláig.
A következő Szabó Mária tanítónő, mellék$o|lalkozáek*'nt
3 évig látta el a könyvtárosi teendőket, majd egészségügyi okokból távozott. Követte

Túrák János, aki kult'ir-

fi
1

házigazgató, takarító, gondnok, és könyvtáros volt égyszemélyben. Ezekben az években a statisztikai adatok aránya
csökkent. Valószínűleg a sokrétű munka miatt nehezen tudta ellát? ?
ni a feladatát és ipy a könyvtár

egy kicsit

w

mostoha -yerek "

maradt. 1971-ben ismét főlllású könyvtáros. Serfőző S á n d o m é
vezeti a könyvtárt, A statisztikai adatok sokat emelkedtek, jav*rr- irható ez a könyvtárosnak

és magának a közművelődés fejlő<

désének, fejlesztésének. 1975-ben Szarvas Attila a könyvtáros
és n

kultúrház igazgatója. Igyekszik szívvel-lélekkel kielégí-

teni a7, igényeket, sőt az érdeklődést ia próbálja fölkelteni.
Sorkatonai szolgálatra bevonul, igy megint csak mellékállásban
tudták alkalmazni Diósi "agdolnát. Délelőtt az orvosi rendelőben adminisztrátor, délutánonként a könyvtárban tart nyitva.
fiikor e l U é s z ü l az új könyvtár felveczik az érettségizett
Suhajda S á n d o m é t , aki jelenleg gyermekgondozási segélyen
van. 1978-ban veszi át a könyvtári feladatokat Szarvas Attiláné, becsületesen, szorgalmasan dolgozik. Minden feladattal
megbirkózik. Saját

rendszeretetével, pontosságával, jó pél-

dát mutat az olvasóknak. Kiegyensúlyozott,higgadt , türelmes.
Igyekszik időt tereaten

arra, hogy egy-egy olvasóval el Is

tudjon beszélgetni. Vállalta a továbbtanulással járó nehézsé-

\

-

Y

v
V

;

{

46 -

ségeket. Jelenleg a Debreceni Tanítóképző Főiskola

levelező

tagozatán, az els" évfolyam hallgatója. A dombiratosi könyvtár klubbkönyvtár, igy tehát a művelődési ház veretése is a
feladatai közé tartozik. B kettős minőségben próbálja összerendezni a két intézmény feladatait több kevesebb sikerrel.
Ugy érzem ezen a téren kezdünk oda eljutni, hogy a könyvtárosoknak lesz elegendő képzettségük munkájuk elvégzéséhez, de
ehhez természetesen még pár évre szükség van.
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2®./ február 1-28

22./ március 7-lo
22•/ március 16

23./
24./
25./
26./
27»/
28./

árcius 22

ált. isk. Mg* Tsz.

ált. is. setü:ür
6. oaz.t őrae

7» oszt. ált.isk.

ált•isk. szülekor
március 29
KISZ. B3rv.
áprllia 21
augusztus 2o
szeptember 2o. 6. oszt. ált.isk.
- » *

29./ október lo.
30./ d*cember 4«
*
'
*
31*/ december 4
32./ december 7.

8. oszt. ált*isk*
5» oszt. ált.isk.
ált. isk.
j
ált. ioi.
óvoda
?.lt. iak. felső
tagozat

•
•
h
h
h
Másolat hiteléiili S z V r v a s

1 9 7 9 .
6© Kiállítás á könyvtárb. 63o-32-34-36-o3
könyvhónap
ka 11 ex számú könyvek
ból
Szarvas
42 Kiullitás
Ss klcöri munkák
Fodor
12 Móricz élete
Móricz kötet~k
ás a róla szóló
irodalom
Blágs
Folyóiratok, ké17 Irodalom
zilcöjiyvek
Simon Srz
Szakkönyv k
Besseny i
14 Rábaközi himzés
Móricz kötetek
Nagy
19 Ki-mit-tud ?
üemzetközi gyeruekévSzarvae
l6o i j.körrv. kiáll<
Bartók B.tFából
15 Ének óra
fara. ott királyfi Majoros
15 Ének ó a
Vlvalditlíág;' év_
szak a zene lerajzolása
Majoros
Sinon
Zrodalaat óra
9 Népmesék lem.hull.
43 Gy érmekkönyvhét
vetélkedő
Sí. árva s
Szarv e
Gy ;r 'nekköny vhé t kiáll
70
32
64

Könyv ér használati
meretek

i m
Jtf>zs( :'ríé Dombiratos, 193o április lo.

Szarvas

Attiláné
Károlyné

Haria
ébot
Jánosné
Anna
Attiláné
Zoltán
Zoltán
Erzsébet
Attiláné
Attiláné

Attiláné

A

OLAJOS

/számú melléklet

JÓZSEF

/1923. Dombiratos/
Szabványügyi Hivatal elnö!:e.
Egyszerű vasutas családból száriaazik. A polgári iskolái
kezdetekor kerül el a faluból. Budapesti Műszaki Egyyetemen gépészmérnöki diplomát, majd a Miskolci Nehézipari
'

'
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Egyetemen gazdasági mérnöki diplomát szerez.
195o-ben a Vasipari Szakszervezet

titkára.

196o-tól a Kohó- és Gépipari Minisztérium párttitkára
1967-ben a Szabványügyi Hivatal élére kerül.
A községgel jelenleg is fönntartja a Ic^csolatot, minden
segítséget megad.
Azt a sok társadalmi munkát* amit az előzőekben leírtam
termósséáesen nem tudtuk volna elérni, ha anyagokat és
némi pénzt nem tudott volna kieszközölni a falunak. Segiti nBékon Mg. ^emelőszövetkeset-et, az általános iskolát,
a községi tanácsot is. A könyyvtár építéshez is segítséget
nyújtott. Az iskolában a magnós oktatás bevezetésre tfs
megadta az anyagi lehetőséget. legutóbb az úttörőszoba berendezéséhez szinesteleviziót és más egyéb dolgot juttatott.

jBz&m. melléklet
TÓTH

BÉLA

/Dombiratos, 1924. december 21 - ••••/
író, könyvtáros
Tanulmányait a Szege d-i Tudományegyetem magyar-oross szakán végezte, majd 1953-ban ugyanott az Orosz Filológiai Intézet tanársegéde lett.
1953-től a Szeged-i Somogyi Könyvtár tudományos munkatársa,
majd a könyyvtár főigazgatója lett.
A Szeged-i néphagyományokon túlmenően főleg a parasztság
emberi és erkölcsi
t ív . :
'

átalakulás
érdekli.
. ! '.• v 1

Jelentősebb mtiveií
-

A köszörUs kádi /Mesék 1959/

-

Atya, fiu, szentlélek /Regény 1962/

-

Mi, jenicsárok

/Regény 1969/
• \

•

• •

1

.

-

álarcban

/Elbeszélések 1976/

-

Móra Perac betüösvényein /1979/

-

A Szegedi nagyárviz képeskönyve A979/

-

Gyaluvonások

/Regény/

-

»• •

Róla szóló
irodalom*
,,
,•(••'
.

....,

,

.

•

• •

•

•

Kovács Sándori

Tiszatáj

196o

-

Csetri Lajos i

Kortárs

1963

-

Magyar Irodalmi Lexikon Bp.
3* köt. 394 lap.

1963-

sZ>. /azámu melléklet

TÓTH

W A N DA

/Dombiratos 1888 február 26.

Budapest, 1926 január o7./

iró.
Iáfásai a U y u g a t b a n

jelentek meg. HanguÜi€os finom

novellái kicsit rokonai Török Gyula, Csáth Géza korai Íráséinak.
Jelentősebb
müveit
'
•t
A
A csodálatos köntös

/191o«/

Róla szélé irodalom:
Magyar Irodalmi Lexikon 3. köt. Bp. 1965. 4o2 1.
1

t
Tóth

'

W a n d a müvei a N Y Ü G A T-bant

1./ Az ötvenéves ember

19o9 I. 255-261
294-3o7
357-366 1.

2./ Borbála 191o. I.

172-182 1.

3./ Hiába

656-669 1.

lMo. I.

4./ Az üvegfal 191o II.

1. Ho-112 3 1.

5.// Az utélsé nap 1624 II.

1.354-1358 1.

6./ Éva

1911 I.

7./ Első szerelem 1911 II.
8./ Vázlat

1911 II

9./ Köd

1012 II.

lo./ A nagyon is szép 1913 I.
lány
1913 I.
11./ Páholysarok
12./ Kandallónál

1913 II.

6o9-637 1.
339-351 1.
l.o63-lo67 1.
479-5o8 1.
664-692 1.
b824-828 1.
292-298 1.
'

13./ A másik asszony

1914 I.

361-382 1.

14./ Forso

1916 I.

395-414 1.

2 -

15./ Még néhány szó Judétról 191o I.
/Hebbel, Fridrich német iró müvéről/
16./ Disputa

1913 II.

85o 1.
62-64 1.

/Mann, Thomas német iró müvéről/

Tóth

Wanda

müvei á

FIGYELŐ

1./ Beteljesedés

1005

* S^yugct repertórium. Öeszeállitctta:

- ben
679-683 1

GalamboF Ferenc.

Függeléki Magyar Géniusz /19o2-19o3/ Figyelő /10o5/
Szerda/£9o6/ és Magyar Ceillcg /1941 -1944/ repertóriuma Bp.
1959. Akad. Kiad.

571 1.

Tóth Wanda a 92, 3oo, 3o3, 447., lapokon,
önálló kötet: Csodálatos Köntös 191o.

Jalflogradaok

Tóth IVanda Do:]uirqtog-x

fr^foSf,

!•/ Magyar Irodaion Lexikon 3. köt. Akad, Kiad. Bp.# 1965
4o2.1.
Tótha W anda

/Donbirefcs, 1303 o2.26.-Bp.l926.ol.o7./
iró, írásai a nyugatban jeIntek meg. Hangulatos, finom novellái kicsit rokonai Török Gyula, Csat*! Géza korai Írásainak.
Elbeszéléskötetei A csokálatos köntös. /
/191o./

2./ Feljegyzések ób levdak a nyugatról. Sajtóé

alá rendeste,

a bevezető tanulmányt és a jegyzeteket irta: Vezér Erzsébet. Bp. 1975* Akad. Kiad.
A 24. oldalon Petty 6 Miksa visszaemlékezésúfeőlt
"A Nyugatot lényyegében Osvát egyedül szerkesztette. Ő olvasta el a késiratokat, és
csak ha neki kételyei voltak, akkor adta
oda nekem vagy másnak elolvasásra".
Osvát azonban köztudottan irtozott mindenféle Írástól. így a szerzőkkel való levélbeni foglalkozás nagyrészt Penyőre maradt,
ás ez nem csekély szerep volt. Gondoljunk
csak a vidéki szerzőkre. Ady is ilyen volt
többjeire párizsi, érdnindozenti, majd csúcsai tartózkodásai időjén, de vidéken élt
egy darabit

Babits, sokáig Kaffka M. és

Tóth Wanda. ...
A llo. oldalon Fenyő Iliksa visszaemlékezósóbőli

"... volt egy nagyon tehetséges Írónőnk, Tóth Wanda, ofctíint szemünk elől •
A 321. oldalon* Biró Lajos levele Fenyő Miksának Berlinből
/19o9./ március 21.-én. Réssiet a levélből*
"Nyugatot azonban őszinte gyönyörűséggel olvasom.
Hogy a Nyugat különösen versirók felfedezése terén
mit müvelt az egyenesen bámulatos. Sn mindig ugy
érzem, nines ország a világon, ahol annyi jő verset imának most, mint Magyarországon. Babitsról
nem is szólva /akit imádok/ legutóbb Nagy Zoltán
és Peterdi István egyszerűen kábitóak. Hol voltak
ezek az emberek eddig. ?
És
kicsoda

Tóth Yltanda ? Csakugyan nő ez a férfi ?

Ha csakugyan nő, akkor ugyancsak elüt a r.iagyyar
Írónők jérce-hadától. /Kaffka Margitot kivéve,
aki a múltkor szintén gyönyörűt is?t a Nyugatban./...
A 428. oldalon Lengyel Menyhért levele Fenyő Mikéához Berlinből, /19o9./ április o3#-án. Részlet a levélből*
"... A Nyugat legutóbbi száma nagyon szép és tartalmas volt. A versek - Ignotusé, Adyé s Keményé gyönyörűek. Tóth Wanda kitűnő - a Figyelő mulatságos
A 445. oldalon Tóth Wanda levelei Fenyő Miksának a 456* oldalig.
- 19o5 július 2o.-tól 1917. junius-ig 19 levél található a kötetben. Ezek másolaítát- lásd* mellékletben.
A 474. oldalon a jegyzetekben olvashatjuk*
"Tóth !%nda már az első háború alatt alig, később
pedig egyyáltalán nam publikált a Nyugatban. "

Az 528. oldalon olvashatjuk a jegyyzetbent
"T'th Wandótól Az ötvenéves ember c. novella befejező részét hozta ugyanez a Nyugat." /A Nyugat
19o9. április ol.-i számáról van szó.!/
Az 532. olialon Tóth Wanda levelei - Iiez jegyzeteket közöl
az 533. oldalig. Ezeket nem másoltuk le, mert nagyrészt a mollékelt levelezésre vonatkosnak. A jegyzetekben közölteket felhasználtam a Tóth Wanda bibliográfia összeállításnál. A jegyzetekből csak az alábbi fel
jegyzést tartom itt még nagyon fontosnak*
" - Bdmdt Anm s a Tóth Wanda néven publikáló Írónőnek /133S-1926/ ez sem az igazi neve. Első levele
it igy irta alá. Fenyő Miksa közlése szerint az
írónő a Ráth-Yéghesaladból származott, és mint leve
leiből kiderül, családja előtt szógyelte, hogy ir
hogy írásaiért pénzt kap, ós nyilván azt is hogy
progresszív lapba ir."
A kötet 24-29. oldalán Fenyő Taksáról elolvashatjuki
"Fenyő türelmes és gyöngéd szerkesztői tapintatára
következtethetünk abból ahogyan az lntofenitóját kétségbeesetten őrző, Tóth Wanda álnéven iró vidéki
dzsentrilány lelkendezi el levelében* "Hiszen épp
ez a tiszta érdeklődésük szellemi dolgok iránt, ami
ez én körömben oly szokatlan, lepett meg kellemsen.
Hogyan? Önök elolvassál: ismeretlen emberek írásait,
beszélnek róla, fáradnak vele és még segíteni akarnak rajta ? " ...

4

W
Dombiratos, 19o5. julius 2o.
Igen Tisztelt Szerkesztőség I
Mivel a "Figyelő" számaiból láttam, nem közölnek szerkesztői izeneteket a lap hasáljain, bátor vagyok levélben kérni
szives válaszukat egy kérdésre. Részesitönének e loválbeni
elbírálásban kéziratot és viaezaküldenék-e azt? Lapjuk érdekes cs modern irányánál fogva

súlyt helyeznék arra, hogy

önöktől halljak bírálatot munkáim felől.
Kiváló tisztelettel:
Berndt Anna

Dombiratos, poste restante
Csanádm.

19o5. augusztus 26.

Uram,
Elutazásom Matt csak elkésve kaptam b. sorait * Ilivel
ezentúl is többször fogom tartózkodási helyemet változtatni,
arra kérem, hogy amennyiben szives lesz velem nézetét közölni, sorait e hó 25-e táján szíveskedjék nevemre Ealaton Almádi Veszprém, poste testante küldeni. Kérem kell, hogy kéziratomat egyenlőre megőrizni szíveskedjéenek, ha azt közlésre
nem tartják alkalmasnak. Utazgatáson miatt meglehet, hogy eset—
leges kérdésekre is csak elkésve válaszolhatok.
Engedje meg, hogy dolgozatomat néhány sorral kisérjem. Talán
van némi érdeke annak, amit a nők telejs őszinteséggel elmondanak magukról, 0 főleg világuknak egy részéről, mettyyről
csak kevesen alkotnak igazi képet. Ez az igazán jó családok
féltve ÖrzÖtt leányainak igazi élete, akikről egy csomó elő**

Ítélet van elterjedve, ami chablonossá teszi sokszor a
valójában érthetetlen ós kissé szomorú elakhaikat. Egyy 1
lyen teljesen tiszta és önmagához mindvégig hüriarsdő leánynak reménytelen életét akartam elmondani, - talán kölcsönöz munkámiak némi értéket a dállletáns külső / ! / alatt
hogy minden föltétlenül őszinte és igaz fcenne.
Fáradozását előre is köszönöm.
Fogadja uram, na&yrabesaülésem kifejezését.
Berndt Anna
19o5 szeptember 3o.
Uram,
Soraira válaszolva kérem, szíveskedjék végleges válaszát Dombiratos, űsanádm, poste testante hozzám juttatni,
ugy hogy az Bpesten körülbelül okt. 6.-án adassék fel. Hogyy
az átvételnél zavar ne történjen, kérném a kéziratot, ha az igénynek nem felet meg egyidejűleg közös boritéh alatt
poss
tára tenni. Bírálatukért igen hálás lessek és az eddigit
isnagyon köszönöm. Ha az elbeszélés mégis megütné a mértéküket, megjegyzem, hogy álnév —

Tóth Wnada név alatt -

közöltetném.
.. '

1
' ''

.

• f •N '

.. ..1?

Tisztelettel; Bendt Anna
2./
Uram,
Mindenekelőtt fogadja köszönetem soraiért, ilyyen kimerítő, érdeklődő bírálatot nem is vártan. Teljesen igaza
van: magam sem tekinthetem Írásaim másnak, mint dilettáns
/I/ Jfosáréetelmel/ s főleg az érdekelt, vájjon érthető- e

másoknak is ez, amit mondani akarok, ügy latsaik igen s ez
nekem elég.
Jóakratuk felbátorít egy kisebb munka beküldésére. Megvallom
nagy örömet

szerezne, ha még helyet szoríthatnának neki -

Tóth Wanda álnév alatt.: hoha erre kevés reményem van, hisz
a "Figyelő" meg is szűnik, mit őszintén sajnálok. Ha ez sem
felelne meg, ugy kérem, szíveskedjék a két kéziratot egyidejűleg még e hóban visszaküldeni, különben már nem találna
itt. / pontos testanta Dombiratos, Csanádm./ Engedjen meg uram még egy kérdést, érdemesnek tartja e,3áogy elbeszélésemet
átdolgozva a esetleg föviditve még egyszer beküldjem, és hová ? / üj Idők kizárva./ Uagyon hálás lennék őszinteségéért.
Bocsáson meg, hogy ideje és türelmével annyiszor visszaéltem
és fogadja ismételten köszönetemet.
Berndt Anna
r

Uram,
Sorait véve nagyon kérem, szivekedjék a sok alkalmatlanságot okozott elbeszélést Bpest. Terézvárosi fiókposta restante küldeni. Ha a "Beteljesedés" sorsáról már határoztak volna
ugy kérem azt csatolni, ha nem, ugy az később megsemmisothető
mivel arról van másik példányom. Birálata rámnézve nagyon*
hasznos, mert csak igy hallhatok elfogulatlan véleményt.
Tolstojt /!/ Ösmerem, a másikat nem de érdeklődni fogok iránta noha nem olvasok túlságosan sokat.
Soraiból azt következtetem, hogy a "Figyyelő" talán móg is
fennmarad móg, aminek nagyon örvendenék, szükségünk varat egy

ilyen lapra.
Kiváló tisztelettel
Bernt Anna
Uram,
Ismót szerencsét próbálok remélve, hogy a posta azóta
talán Önhöz juttatta elbeszélésemet.
Ha azonban ez nem történt volna meg, máskép nem tudok magamon segiteni, mint hogy önt arra kérem, hogy akár a kéziratot a postáról visszavegye, hogy érte kUldhesaek, vagy szives
lenne, mint feladó pár sorban igazolni, hogy a csomagot nekem v. küldöncönnek /!/ kiadhatják. Valóban sejtelmem sem
volt róla, hogy egy poste resteance küldemény ekkora kellemetlenséggel jár, és most már mégis sajnálnám szegény elbeszélésemet örökre elveszíteni.
Nagyon megörültem, hogy a "Pigyelő" mégis közli elbeezélóseraet#

Tisztelettel
Bernát Anna

Uram,

Budapest, 19o9 március 2o.

Minthogy mondta, hog még változtathatok elbeszélésem
harmadik részén, küldöm a már előbb megirt átdolgozozásts
azt hiszem épp azon a részen változtattam, amit ön is leginkább kifogásolt. Rájegyeztem, hová

kérem betoldani. Ilyen-

formán április ol.-én már a befezés jelennék meg, ami mentől többet nézem, annál ellenszenvesebb előttem. Azt hiszem
a három ur közül önnek volt igaza, mikor nyomdafestékre éretlennek találta, iprilieban akkor mégegyszer fogom a telefonhoz kérni.
A telefonról szólva vissza kell térnem a minapi beezégeté-

síinkre, Az ostovs masina előtt az ember kissé mindig meg
van zavarodva, és éppen nem azt mondja, amit akar* Igaz röstelném, ha titkolódzásomat ugy értelmezné, mintha kissé "érdekessé ** akarnám tenni magam vele* Istenem, társadalmi helyzetem nem is annyira exponált, magam meglehetős vlssaa vonultán élek és az emberek véleményével édes-keveset törődöm,
s különben sem képzelem, hogy feltűnést okozna, ha megtudnák,
hogyy őrizetelen pillanatokban irogatni is szoktam, Ha az önök írói és mttvész világában, mivel sajnos keveset érintkezem
s ahol családomat stb* nem ösmerik, igazi nevemen nevzenének
is, ha ugyyan egyáltalán neveznek, az még nem lenne baj* Nagyon bántana azonban ha szemlyes ösmerőseim közül bírki is
megtudná, hogy ezt ós ezt éppen én irtam. Mert jól tudom,
hogy dolgaim egyedüli erénye ősziteségük - en&edje meg, hogy
magamat citáljam - egy nő sohasem mondhatja ki egészen mit
gondol, mert az körülveiül az, mit értz, legalább azt hiszik
róla* - Szóval sohasem Írnék egy szőt sem, ha tudnám, hogyy
olyanok is olvassák, akik engem mint nőt ösmernek* Szivesebben maradok a függöny mögött, honnan sokkal bátrabban lehet
beszélni*
Ezek után ugye nem is kell kérnem, hogy ha véletlenül mégis
megtudné nevemet, azt ne említse senki előtt, mert a végén
mégis kitudódik valahogy* ás önnek oly mindegy lehet, voltaképpen kicsoda az, aki időről-időre valami rossz /!/ irást
küldött be és azután egyy hétig boldog, hogyy ha kinyomtatták. Hiszen épppn ez a tszta érdeklődésük a szellemi dolgok
iránt, ami az én körömben oly szokatlan, lepett meg kellemesen* Hogyan ? Önök elolvassák ismeretlen emberek Írásait, beszélnek róla, fáradnak vele és még segíteni akarnak rajta ?

De moetmár igázná nem veszem tovább igénybe idejét.
A nemzeti
{
/•
ii'
•
•
premierről talán mégse irok - már csak azért sem, hogy lássam,
•

*

.

ön mit szél hozzá.
Fogadja mégegyserz köasönetemet.
üdvözli
Tóth V.nndo
Uram,

191o körül

Engedje, meg hogy egy kérdéssel forduljak Önhöz.
Hagy tisztelője vagyyök Gabriele Reuter, a kiváló német Írónőnek és kedvem volna legutóbb Magjelent müvei egyyikét, leginkább a "Tranenhaus" vagy

"Wunderliehe Liede" - ez novella-

gyyüjtemény - lefordítani. Valószínűleg ösmeri, Fiacheres erlegban jelentek megé és még nincs róla fordítás. Különben is öszezeköttetésben vagyok vele, de mielőtt erre felszólítanám magam is szeretnék tájékozódni róla, lenne a kKStÜ; a könyyt
•vet kiadatni. Fogalmam sincs azonban róla, hofc és miként kellene a dologban eljárni, összeköttetéseim sincsennek, azért kerem tanácsát. Mivel már falun vagyok, kénytelen vagyok egy levél megírásával tarthelni, mit azonban csak f. hó lo-ig bezárólag hozhatnék el. Addig kérném ha3ehet, szives választfi a
szokott
i. T.W. c.a. főposta restante.
i
Talán lehetséges mellékelni legutóbbi novellámért járó hono.

,

ráriumom hisz csekélység és legalább el lenne vele a dolog intézve. A levél vétele után azonnal
nyu^atnam. Különben nem
voltam megelégedve vele, félek, ön sem. Szívességéért köszönetet mondva

ÜdvözliTóth Vfeada

19lo. junius 16. után
Uram,
nagyon köszönöm lekötelező sorait. Szívesen megfogadnám jótanáosát, de most nem hiszem,hogy nagyobb munkába foghatnák x ahoz /!/ megint "élni" kellene egy kicsit a mi
asszonyok azt osak oly oeigamódra tehetjük. Azért is gondoltam most foditásra, ami legalább egy kis stílusgyakorlat
talán lesz alkalmam a nyár folgyamán megtadni, van e kilátás egy Reuter regény lehelyezésére maguknál vagy másutt.
Vagy kívánnának e különösen valami francia müvet lefordíttatni. ...• nekem hirtelenében semmi sem jut az eszembe, ami
irásmodoromnnak is megfelelne.
Biztató levele nélkül talán nem is küldtek volna el a mellékelt
novellátt nos, majd meglátják, haaználhatják-e. Majd arra
is fogom alkalmilag kérni, mondja meg, mi lesz a teendő
novellakötetem kiadásánál és mikor intézzem azt el. Talán
bele lehetne venni azt a kis dolgot is, mi még a "Figyelőben"
jelent meg. /Beteljesedés/ A tartalmat igy képzelem t 1.
Borbála .2. Az ötvenévesraeber.3* Hiába .4* Beteljesedés
,5# Az üvegfal. Amint látja egészen komolyan veBzem a dolgot.
Borbálának talán más elmet adnék, egy szót ami előfordul
benne a

ami eredetileg is szándékom volt..." A gyönyörű

ruha" - s akkor az lelne a kötet elme is. Jó ? ott t.l. a
szüzességet jelenti. /És ha lehet "Isteni kert" is ?/
Régebben megjelent valami tőlem az "Uj Időkben" is, de gyerekes és nem hozakodom elő vele.
A címlapot nem én rajzolnám, csak rajzoltatnám, talán nem
vagyok olyansokoldalu. Föltételeikhez különben hozzájárulok.

A máj. 16.-án megjelent novellámért 7o kt. köszönettel
vettem,
Mint látom Osvát leközölte a mai számban pár soromat. E%től a rovattél különösen félek, nagyon érdekesen van szerkesztve, nagyon találó és rávilágító bírálatokat ir mostanában ön Biró Lajos uj könyvéről.
Vájjon fog-e az ésszel rólam is Írni ?
Szives üdvözlettel
Tóth

Wanda

Meg nem felelő kézirataimat, ha lehet, tagyék el kérem.

Uram,

1911 január

nagyon köszönöm sives sorait, igazán nincs miért mentege tni magát, a dolog nem oly sürgős, ámbár szeretném ha
a febr. 1. számban már helye lehetnne ^Évának". Sajnos
most kissé igénybe vagyok véve és nem igen gondolkozhatom
rajta, egyszerűen kihagytam két részt, mit Ön és Osvát
kifogásoltak. Avval a bizonyos hosszabb társalgással nem
tudtam mit

csinálni, ha ön ugy gondolja, hagyja ki egy-

szerűen a • —

+ közötti egész részt, mit most nem tud-

nék mással helyettesíteni. Bizonyosan Önnek van igaza s
nem tudtam benne kifejezésre juttatni a gondolatomat, hogy
néma halál a trgédia, hanem az élet, és hagy Éva nyugodtan
el fog menni, ha már nem birja tovább.
Elmltett, hogy Balzac foditásomnak hasznát vehetnék i és
a "Lettre deux jeunea MariéesB-t gondoltam, nem hiszem, hogy
sokan ösmernék, deén nagyon szertem

és szeretném kissé

3
elavult hosszadalmasaágaitól megszabadítani, hogy élvezhet 6 legyen* Megbeszélhetnénk ezt egyszer, majd egyszer elküldöm már meglévő Reuter fordításomat is - 3
novella - nézze meg ás ha nem tudnak vele mit osinálni,
küldje vissza* Migigértem volt neki s igy el szeretném
hilyezni valahogy* Kár, hogy nem mehetek el a Nyugat
matinéra, sajnos most gyászban vagyok, pedig nagyon érdekelt volna a dolog*
Szíves üdvözlettel
Tóth
Uram,

Wanda

/1911, nyyár

múltkori telefonálásomkor szerencsésen mégis elfeledtem valamit kérdezni* Családi ügyek miatt ugyanis valószínűleg hosszú és nem nagpon kedélyes őszt leszek kénytelen falun tölteni és már előre félek a hosszú estéktől,
"mikor senki ée semmi a már 3 órakor bezárt ajtón be nem
jöhet" és muszáj jóelőre gondoskodnom valamiről, ami elszórakoztatna* Adjon tanácsot, mire lenne szükségük a
"%ugat könyyvtár" stárnára ? ügylátom a modern franciák
nem igen vannak képviselve* Anatole Francé

"Le jardin

d'Épicure", egy Claudel dráma, v* Andró Gide ? La porté
étroite gyönyörű szép, bár IC issé hosszú erre a célre*
Szóval, legyen olyan jó, mondjuon valamit, nekem ugy
látszik nincs azroencsém a választással - míg pedig, ha
lehetne, mielőbb, mert mostanában elhozhatnám a f©postáról /mint redesen T.W. 27*/ Vagy mit mást akarnak kapni a
"Könyvtárban" ? hisz azért még nem muszáj lefordítanom*

Igazán lekötelezne vei.
Irántam mindig figyelmes jóindulatát köezöni
őszinte hive
-i.

"

'

'

i

'
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Tóth Wanda

Uram,

1911* október

A mult hátén utána nézettem a főpotán levőimnek, de nem
volt ott semmi, bizonyára azért nem mert nem adhdott még
határozott választ. Mivel egyelőre nincs alelmam még utánanézni, kérem, szíveskedjék végleges válaszát most már mégis ide - W. 27. Dombiratos, poste restante küldeni, a napokban majd kérdezősködöm utána, Gide egy más munkáját is
vállalnád, ha ezzel nem tudnak mit kezdeni* kivéve a líromótheé mai enchainé-t« melyet nem szeretnék, de őszintén meg-*
vallva szsrenék most már bizonyosat tudni. Sokat vagyok agyedül, a unatkozom.
A Jung Ungarn most hozta egy novellámat, kivánosi vagyok mint
veszi ki magát náaetül.
Szíves üdvözlettel
Tóth
• . /. ' .
Uram,

•

'. , ' • • ''

Vanda

!

valóban nem is tadom, hogyan jutok hozzá, hogy ily önzetlen szívességgel fáradozik dolgaimban. Ugy veszem észre,
hogy egyre nagyyobb igényeket támasztik önnel szemben, mit
az sem ment, hogy már régi barátok vagyyunk, több, mint
két évesek, ugyhiszem.
Tehát most már biztosan számitok André Gide elhelyezésére,
persze legjobban szereném, ha önök adnák. Nagyon jól esik,

hogy kénytelen vagyok figyelmemet rókoncentrálni oly órákverajt mikor türelmetlen vagyok olvasni és gondolkozni nem
akarok* Lehet azonban, hogy januárban mégis küldhetek egyií
hosszabb elbeszélést. Nem tudom használhatja e a mell. apróságot a jövő számban, ha akarja, Írja fölé Mme Curle,
vagy semmitess.
Igaz, ne Írjon kérem ide, a múltkor már majd pórul jártam vele. Nővéremet megbíztam, hogy nov. hő 2o.-a után hívja föl önt egyszer telefonon és kérdezze meg, mikor küldhetek a kiadóhivatalba az óriási összegekért, melyek honoráriumomat képezik. Ez alkalommal kérni fogom osatolni
összes refuzált kézirataimat és he akkor hallat valamit
magáról, nagyon fogok örülni. Addig is várom cikkeit
a "Nyugatban". Múltkor "Vázlat" c.a. beküldött novellán
ügye meg van - mert somit sem hallottam róla.
Kedves lenne imaginárius portrét küldeni - rajzolgattam
sokat azelőtt, de mostmár nagyon elhanyagoltam.
őszinte hive
Tóth Wanda
Kedves Fenyő,

1913* szeptember 26.

bocsáson meg, ha megint egyszer saját ügyyeimt. >.
mel bolygatom. A tavasszal emiitette, hogy ősz fele lehetne arról beszólni, hogy a Nyugat talán ismét könyvet adna
ki tőlem. Nem tagadom, hogy nagyon szretném ezt elérni, s
akkor most hosszabb elbeszélésemet is már csak ott jelentetném meg. Mivel most alkalmam volna a levelet elhozatni,
igen kedves volna, ha 3o.-án v. okt. ol-re T Wj 27 szokott
jeligémre szives volna értesíteni, van a egyáltalán kilátás
hogy

"müveimet" még valaha könyvalakban lássa, hogy tudjam,

4

mivel másodszor már nem mernék ide Íratni magamnak* Szíves
üdvözlettel
Tóth Wanda
Uram,

1914

köszönöm szives sorait ás kére$, válaszát a kézirattal együtt mégis lehetőleg inkább Budapestre /T.W. 27./
címezni, 16-22-i-ke közt, akkor fenn van a nővérem s ő
majd átveszi, itt mégis föltűnő a dolot. Akkorra ugyhiszem
bizonyosat tudhatok, s már wl is kezdtem. A.Gide, le Porté
értoite - jávai foglalkozni, mihez nagy kedvem van és Így
• maradjunk annál, ha lehet. A föltételeket majd közli velem
• ugye ? és a kéziratot is szeretném annak időjén Önhöz
küldeni, mert olyan borzasztóan komplikált mással érintkezni. Hem baj ? Kérem kérdezze meg mikor kell vele kész
lennem.
Bejelentésük igáaán belém suggerálta /!/, hogy többet
gondolkozzam egy hosszabb elbeszélés félén, valóságos
regényhez nem hiszem, hogy türelmem lenne, az ember olyan
fáradt néha. Hiszen ön is soká hallgatott most., üti naplóját a Nyugatban nagy érdeklődéssel várom.

Szives Üdvözlettel
Tóth Wanda
Kedves

Fenyő,

1914 vége 1915 eleje

ha még nem bánta meg, kérem az újságokat,
nem is hiszi, milyen örömet szrzett vele. Meddig szabad
megtartanom ? majd vigyázok rá, mint a szemem fényére.
De ugy-e, egyszer elküldi majd eloenzurázott cikkét, v a —

lamlnt Ignotusét is.
Most már tudom, mit akartam kérdezni, majd alkalomadtán
megmondja, mi van a "Ruseel • Dorsan " cikkekkel, melyeknek stílusa nekem nagyyon ismerős.
Oimzés nélküli csomagot kérve sok üdvözlettel
Tóth
Kedves Fenyő,

Wanda

Budapest , 1916 fabr. 26.

csakugyan elkészültem f A címben ugyan nem
tudtam megnyugodni, mert az ilyen befejezetlen dolgokra való
cimeket most már mind elkoptatták - mire is való a cim
agyáltalán*
Ha ugy tetszik, lehet

"Töredék" is, vagy

amit akarnak*
iMbár
Kaffka

Margit regénye nagy kondurrencla,

mégis szeretném ha helyet száritanának a márc. 15* számban. Először mert a novella már most is egy éves és az
ma nagyot változtat - azért is kére, szíveskedjék a végén* kinyomtatni a dátumot /1915 április /, másodszor
meg talán elutazom akkor nem látom a nyugatot.
Majd egyszer mégis telefonálok hátha nincsenek megelé
gedve valamivel - ilyenkor mindig rdssz a lelkiösmeretem,
- csak tudnám, mikor van egy kis ideje**
Szíves üdvözlettel

Kedves Fenyyő,

őszinte hive
. Tóth Wtanda
1017 junius

A Ilyugat legutóbbi számából látom, hogy a

érdemes e az elbeszélést arra tartogatnom. Szrettem volna
ezt Pesten létemkor megbeszélni, s igy egy levél Írásától
megkímélni, de valahogy nem kerlilt rá sor.
Az anyagiakban, mint tudják elég szerény vagyok a bár tudom, hogy a kiadó sem gogna rajta meggazdagodni az enn okozhat nehézséget. Az uj novellán kívül 3 - 4 hosszabb régit
hozhatne, és rövidebbeket is, s mondhatom, hogy nagyon boldog volnék, ha sikerülne.
Idehaza egy haom Nyugat várt rám, s alkalmam volt "harcias" cikkeivel megismerkedni. Ilikor olvashatunk ismét valamit ?
Szives Üdvözlettel
Tóth Wanda
Bp. főposta restante

Uram,

Dombiratos, 1914* febr..

nagyon köszönöm tegnap vett lekötelező sorait. Kérem,
legyen szives velem elhatározását, mondjuk 1 hót múlva tudatni u próbálkozzunk móg egyszer W. 27. Dombiratos poste
restante cimmel. Bár van itt több uri család, egyszer tán nem fo
fog föltűnni. Ha Andró Gide legyen, ugy mi ? mivel a Porté
étreite, csaknem rendes regény terjedelmű. Esetleg velami
a külföldi számuk régére is ? és akkor mikor is készüljön el ?
Ez alkalommal tán megkaphatnám a "le Coule" kéziratát is |
az 5o kt. tán jobb lesz, ha majd Budapesten veszem át. Kedves
lennem ha tudatná, megkapta e lagujabb küldeményemet és mit
szól hozzá ? "Riményem" bejelentését épp tegnap olvastam szegény még ninca belőle egy sor se.
A fordításokra nézve összese óhajalt most kérem tudatni,

változás, melyet említett tényleg megtörtént életében ós
engedje meg, hogy örüljek ennek, mert ha egyebet nem is tudtam
életéből, mint hangját a telefonon - annyit mégis ugye ? - h
hogy a mostani időkben igazi ember kerül a kellő helyre,
honnan további útját ugye szabad a legmelegebb érdeklődéssel kísérnem, Ugy látom, hogy a dolog már megtörténhetett
egy ideje s igy

talán én leszek a legutólsó gratulánsa -

de ismét oly remete életet

élek, hogy körülbelül osak a

Hyugat jelenti az egész külvilágot a számomra.
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üdvözlettel őszinte hive
Tóth Wanda

/számú melléklet.
R A Á B

ERVIN

/Zólyom, 1874. julius ol. - Dunaújváros, 1959 jannár 14*/
Földbirtokos-

Festőművész.

Középiskoláit Besztercebányán és Morvafehérteoplomban végezte, a utána a bécsujhelyyi katonai akadémiát végezte el, majd
a müncheni festőművészet! akadémiát látogatta. 139-19oo-ig
aktiv katonatiszt volt. 1916-tól visszavonul a dombiratos!
birtokára, ahol saját gazdaságát vezeti ós feat&úivészettcl
foglalkozik. Párizsi és olaszországi tanulmányai után itthon
grafikai lapokkal, pasztelekkel és vizfestményyekkel szerepel
kiállításokon.
Többnyire világos koloitu, dekoratív hatású tájképeket festett. Több dijat nyert.
Jelentősebb kiállításaii
19o9-ben a gödöllői művészek kiállitásán a Nemzeti Szalonban gyűjteményes anyyaggal vett részt.
1936-ban gyűjteményes kiállítása nyilt a Tamás Gallériában.
196o-ban a Székesfehérvári István Király Muzeumban rendeztek emlékkiállítást müveiből.

/

Több müvét őrzik a Nemzeti Galéria grafikai gyűjteményében.
Róla szóló irodalomi
VERES Ernő:
Osanádv 'r-megye lo évvel Trianon után.
Csanád vármegye és az egyenlőre egyesitett Arad és Torontál
vármegyék revíziós albuma, összeállítás.
Gyula 1929. Kulura Könyv és lapkiadó Váll. 528 p.

214 p.

- Művészeti Lexikon 4. köt. k-z 1968. Akad. Kiad. 7 p.

/ számú melléklet.

A kastély egyik legnagyobb szobája a könyyvtár. Én annak
tígy örültem, mint óhkutya a mészárszéknek. Látja a sok jő
falatot, bár csak azt a vizet nyílhatja föl, anivel lemosták a hiísvágó tőkét. Az alkalmazottak éppen a könyvtárat
nem féltették tőlünk. Talán kulcsa sem volt három ajtójának.
t
ti
'
V
ífenem c könyvtár is kásahegy. Hiszen, ha sok benne a könyv
tudod-e, hogy mi való c kezedbe ? Hem a mennyezetig menő
könyvfalakat másztam. Olvasóasztalain is halomban a kötetek,
űjak, némelyik épp hogy a postáról megjött. Fölveszek egy
külsőre cifra kötésűt. Vöröcnartyy eposzai. Hit tudom ón,
hat elemim során egyszer is kiejtették-e a nevét ? De hát
a Ssósat nagy pakundeklí táblákon ott csüngött a szemünk előtt
hat éven keresztül az elemi minden osztályában. És aztán
kéez« Némely osztályban talán a kepet is kifüggesztették.
Deli, bajszos sztítós szemű, száraz ember. És annak a nagy
eposzai a kezemben, líit tudtam ón, enni- vagy innivaló ? f.
Zalán futáéá-val kezdődik. Belenyyalok.
Átok reád magyarok hazája,
/tok reád te pártos büszke nép.
Ingadozzon fejed koronája,
S mint az árnyék legyyen oly setét.
Én akkor azt sem tudtam, mi a rezonancia* De azt igen,
hogy némely fából klészült koporsó, mikor szögezik rá a
tetőt, ügy döng, hogy a beleim rázkódnak tőle* Tudtam, hogy
ha lestük, mert be nem mehettünk, a tánciskolái vigalmas
forgatagait, némely bágohangra az ablaküvegek megrezdültek,

noha olyan erővel, ezt hittük, kihullanak, Tudtam, van
olyan hang, hogy bennem fölceendit, megzördit hasonló hangokat, moha hozzám sem ér. S a Zalán, hát annak a futása
fölzajgatott ángem a csillagos egekifc. Hát azt a káromkodástradádjaépp, de hatalmas, jőizü hullámverésekben, ahogy saját sorsom érzem. Gyöngyözően szép, költői káronkodáa, amiben egy hamis hang nincs, minden szava a szivembe talál. Én akkor pár hét alatt megittam a Salán Futását.
Elmondtam a magam örömére. Bor3Ózott tőle G hátam. Olyan
alkohol az mint iparos embernek a pálinka. ílég, még !
S Barát Picéiért mondott káromkodásaim, úgy éreztem
lappaeztják a fejemre kapott dudorokat. Hát van szop a világban f
Uaponta, ahogy a mester kastélybeli minkánk után fájrontot mondott, mentem a könyvtárba. Villany volt, s otthonság. A kutya se szólt hozzám, hogy mit keresek ott. Pedig az emelten dolgoztunk, gyyalupádjainkonfestéremár frissen hullott forgáccsal elkészítve a fészek, eresztőgyalu
a fejünk alatt, kiskabát a mellünk kosarán. Eendes kutya
különb helyet nem kívánhat magának. De oda én könyvet nem
akartam magammal vinni, megparancsolták, hogyy ne lopjunk.
Ha fölvinném, környékezné a lppást.
Az öreg cseléttek kedvosek voltak velünk, néha órákig
elnézegették munkálkodásainkat, s ők adtak enni, napjában
háromszor. Közben a maguk dolgára is szót fordítva kiejtették Vanda bárónő nevét. Kicsit szidogatták. Hogy nem találja

helyét. Egyyszer elutazott az épitkezésm miatt, most
meg visszakívánkozik. Ebbe a rumliba jön vissza !
Én azért kivácsi voltam rá. Emlékezetem szerint mozivásznon sem láttam még bárét. Tetejében milyen furcsa neve van, Vanda.n Arra nem is gondoltam, hogy

jöttével

pissz lesz c könyvtárba lépni. Ilontem is, ahogy a raester
a kordéra föllépett. Hát egyszer ott ül a bárónő, de akkor se kifalcolni, se b&épni nem tudtam. 6 meg ült az olvasóaztalnál, seszinü h#ja koszorúba fonva a feje tetején,
csillogó pápaszemével, bárós lassúsággal néz rám. Láthatta riadtságomat, szelidkés mosollyal szólt, mert talán még
köszönni is elfelejtettem, Honnét is tudhattam volna, hogyy
kell egy bárónőnek köszönni. Ilyet nem tanitottak a hat elemiben, se az inasiskola hanaadik osztályában. Mcsteraéknek, mesterlányoknak, tanítónőknek kezcsókolom járta, nál&nk nagyobb ilrral meg eddig nem volt szerencsém találkozni a létő világon.

Bárónőknek biztosan van valami külön

köszönési tarifája. Ahogy a tewréáaoknek. Másképpen fog a
ceruzavessző, ha sima koporsót rendelnek, megint másképp,
ha gazdagnak való díszeset. Meg a szemgedeleken is múlik.
Selyemrojtos-e vagy csak papirból való.
A bárónő szelidkésen szóltt
- Jöjjél be, ha ide indultál !
Szavától számra szaladt mesterem szófüzése, amikor a
postamesternőnek csináltuk a habosjávor bútort.
- Jaj, kézit csókolom, én csak bekukkantottam, mert
tetszik tudni, itt olyan sok szép könyv van.
- S honnét kukkantottál be ? - nézett végig nen éppen
ssivderitő öltözékemen, ami a festéktől meg az enyvtől olyan

vastag volt rajtam, akár kovácsok előtt a bivalybőr kötény.
- Itt dolgozunk as emeleten, tegezik tudni, már egy
hete itt vagyunk, s esténként én bejöttem a könyvek közé*
De tessék megnézni, én nem loptam. Nekünk inasoknak meg
van tiltva, hogy bármit is ellopjunk. Különösen itt a kastélyban.
Az öreg hölgy olyan jóízűen kezdett el kacarászni,
szemüvege az orra hegyére táncolt*
- Ülj le akkor, inaaocska, ha szeretsz a könyyvek között. és olvastál is valamit ?
- Est a Vörösmartyt.
- Á, a verseket szereted, "is meg tudnád mondani, mit
olvastál Vörösmartyytél ?
- A Zalán fu*ásá-t. Állva mondjam, vagy ülve ?
r Ahogy akarod.
- itok reád magyrok hazája....
Késtünk egymás szemébe as Öreg Vanda bárónővel, mig
mondtam. Szürkés szembogarai fáradtan matattak rajtam, mintha száz éve nem aludt volna velük, ás oldalt

égő olvasólám-

pája megvilágította zacskósodé tokácskáját, kirajzolta nyaka mozgatóizmait, és pillén

bajuszkáját

látszott kicsit

ráncos orra alatt. De as eészből nem tudtam kiolvasni, hogy
amig strófáról strófára mondtam a

Zalánt, örül-e vagyy

haragszik. Egyszer közbevágott.
- Derék ddfcg, fiú jó asztalos lehet belőled. Hagy
kincs az emlékezet, lléha persze ártalmas. Szörnyű teher.

«• 5 "*

Mert emlékszünk szükségtelen, kellemetlen dolgokra is.
SzörnyU, szörnyű, bele lehet pusztulni, Lassú halállal.
Deazért az emlékezet az alap. Jé asztalos lesz belőled,
,

.1,

fiú.
Akarsz még ilyet ?
-» Igen.

,
i
• Bo, akkor Arany János teljes Toldi-ját neked adom.
.i

•

«

Biztosan megszereted. Meddig dolgoztok még 0
- őszre kész vagyunk.
- Olvass bazgaloiiimal f
Többet nera találtam nyitva a könyvtár ajtéját. S közben,
Í V ' .

ha találkoztam is Vandával itt-ott, nem kérdezte, mire mentem, Toldival. Pedig elmondhattam volna

néki estétől reg-

gelig, szóról szóra mindazt, amint irva van.
•

/ számú melléklet.

A YÁmoaiÁVA MEGMARADT

1./

ÁIMSÍÁSCCA

KASSÍK Lajost
Képzőművészeti nagybányától napjainkig, Bp.
1947. Magyar Mükiadók. Kiad. 93 1.

2./

DARVAS Józsefi
Egy parasztcsalád története.

Bp. 1943.

Magyyar álet Kiad. 195 1«
3./

EHREMBURG, Iljat
Európa utjain.

4./

E&. 1947. Szikra Kiad. 125 1.

SOPRONI Jánosi- BULÁCSI Lászlói
A demokrácia kézikönyve. 3p. 1947.
Országos Szabadművelődési Tanács Kiadása.

5./

36o 1.

SÜRi
Egy perc. Az emberiség kUzdelme az időért, gépek
és találmányok története

Bp.

1946. Oserópfalvy

Kiad. 154 1*
6./

MÓD Aladárt
400 év küzdelem az önnálló Magyarországért. Bp.
1947. Szikre Kiad. 223 X*

Valamennyi könyvben az alábbi bélyegző találhatót

" A vallás- ós közoktatásügyi minisztérium
vándor könyvtára. 1/
'288. »

¥

/melléklet.

MÍSOLAT
J • fLBJE^ JLL-2-S.X-&.

Készült Dombiratoson a községi Tanács hivatalos helységében 1961* november 24.-én.
Jelen vannakt Puskás Zoltánná népkönyvtáros, Puskás
Zoltán kultúrotthon igazgatóf. Szabó Balázsné tanács
titkár és Balogh György a járási könyvtár vezetője.
Tárgyi a letéti könyvtár tanács kezelésben való átadása.
A mezőkovácaházi Járási Könyvtár az eddigi letéti könyvtárat tanácsi kezelésben adja át. A könyvtár könyvállománya az átadáskor leltározva van saz átadási jegyzőkönyvmásolata a könyvtár hitelesített leltárkönyve melyyben
1-től 697-es leltári számig vannak fllsorolva a könyvtár
könyvei. Melléklet még a csoportos leltárkönyv, melyben a
meglévő könyvállomány szakcsoportokra bontva szrepel.
Mindkét melléklet további megőrzésre a községi könyvtárosnál marad.
A Községi Tanács feladata a könyvtárra vonatkozóan.
1. A községi könyvtár fentartása, anyagi és erkölcsi támogatása.
2. A könytár költségvetésének évenkénti megtervezése, ós
annak felhasználtatása.
3. A könyvtáros kinevezése, a Járási Könyvtár hozzájárulásával.
4. A könyvtár bútorzaténak a biztosítása.
5. Községfejlesztési lapból a könyvtár könyvállományát
fejleszteni.
A Járási Könyyvtár a szakfelügyeletet továbbra is ellátja
a könyvtár felett, segit a könyyvtárosnak a szerzeményezésben, és más könytárl munkák végzésében. Ellenőrzéseinek
tapasztalatairól a Községi Tanács vezetői értesiti,
esetleges vitás kérdéseket az elvtársakkal együtt oldja meg.

- 2
A könyvtár könyvállománya óa butoraata, valamint helyisége
qs átadás alkalmával kielőgitS a e zavartalan könyvtári
nunka biztosítva van. A könyvtár kescüjoűvol jelenleg a
Községi Tanács a Járási Könyvtár hozzájárulásával
Puskás Zoltánná
Donbirstoü Kossuth u. 57. az. alatti lakost biata mog,
aki átvette a könyvtár kulcsait óc nyilvántartásait, leltárait 0 köteloo azt as előírásoknak ner^doloen vezetni.
Doabiratos, 1961. novemiber 24.
Szabó Ualázanő a.k.
V.B. titkár

P.H.
Dombiratos Községi
Tanács Végrehajtó
Bizottsága

\
i ,

•

-uckóö Zoltánná s.k.
községi könyvtáros

Balo$i György <
j. könyvtárvezető

<P
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Községi Tanács VB. 1961 évi költségvetése
a 85-331*31* Könyyvtárak cimeni
Tó—
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1

o5
2

4

9

06
3
£
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1
Alapbér, órabér, átlagbér
3oo
1 könyvtáros tiszteltdija
/lakosok száma x norma
össszseni
Í5Í0
Működési kiadások
Ingó
1
Irodafentartás
a./ Irodaszer
Ho
llo
b./ líyomtatvany
2oo
c./ folyóiratok
2
Szakmai felszerelés
Energia
1
Fűtés
Kályhafűtés szüks. sz.
2oo
2
Világitás
loo
Szükség szerint
Bezserzés
1.
Bútorbeszerzés
2
Könyveboszersós
1^690
ö^pzoaeftf
Szolgáltatás
Posta
2
Levél, csomag rá&iódij
5o
Társadalombitztositási j. |
Egyyéb szolgáltatás
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50
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1

1
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megállapít.
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ös3gop;i
J o r n n
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4.000
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Másolat Hiteléüli Szárvhs

zfféTno Dombiratos, 198o április lo.
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D o m b i r a t o s

Évek

Költs.
vetés Ft.

tessaassss
Könyváll. 01\aaók
ssáma
kötetben
228

1957

Köles.
köt.
száma

lo

26

21o
196
118
172

1.868
1.836
l.llo
2.674

1958
1959
196o
1961

2.ooo

439
535
524
943

1962
1963
1964
1965

4*ooo
6.8oo
4.7oo
2.5oo

1.316
1.484
1.969
1.991

225
213
249
162

3.825
3.o66
3.519
3.228

1966
1967
1963

2.863
1.000
6.763

2.222
2.426
2.677

214
282
203

4.795
6.922
5*153

881

2.862
2.9o5
2.391

223
216
237

4.497
4.444
3.842

1969
197o
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979

aagas-~sas3«iBar:3aaaag
Könyvtáros
neve
Tomonlcska Zoltánná
Margit
Molnár
N
n
N
N
Puskás
w
n
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n
n
m

Puskás
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M
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Túrák
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Serfőző
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4.321
2.89o
2.664
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231
2,77o
4.759
3.433
n
lo.022
2,9oo
3.o74
319
Attila
9.o89
Szarvas
356
4.9oo
3.o74
Magdolna
Diési
3.37o
46o
4.6oo
15*751
Sándonié
lo.o21
Suhejda
3.768
38o
17.459
Attiláné
Szarvas
lo.47o
4.346
15.1o6
263
Attiláné
Szarvas
286
9»35<i
12.186
4.585
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Rendszeresen járó napilapok és
fol"óiratok

Jogysíko.

t

Hépezebadság
1

flópujság
«

áet és irodalom
,
•
" -' - - '
Élet és tudom ny
, Fáklya
liagyar Ifjúság
Magyarország
Intcrpre3s Magazin
Hók Lapja
Szovjetunió
Könyvtáros
Tanitó
Dörmögj Dömötör
Lakáskultúra
üj írás
Utaz'.si Magazin
Kincskereső
Ezermester
Látóhatár
Békési

Élet

BékJ.si

Klubbélct

X nyvvilág
Politikai Vitakör
Hiradó
Honismeret

•

"

/sz '.mu melléki3t

A

Napi
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nétfo

8-lo óráig

14-17 éráig

Kedd

3-1 o

Szarda

8-1o —"—

14-17
14-17

Csütörtök

3-1o

14*17

Péntek

8—lo -,s-

14—16 —

Szombat
Vas: rnap

o

-

Fényképek

A

Pártház

FALU KÉPEI

R;K.

Templom

Az Általános Iskola központi épülete. A padlástérben az újonnan felavatott üttörő-és könyvtárszoba.

/

A

t-KÖNYVTÁR
•

'

Bejáratkor elénktáruló kép

Kölcsönzőasztal - kölönféle oldalról fényképezve

Folyóirattartó

Zenesarok - fülhallfatókkal és székekkel.

A "Vánáorláda".
raktárában.

A Mezókovácsháza-i Járási Könyvtár

JEGYZETEK

1./

HáDAI Páli
Békés megye városainak ás községeinek története.
Békéscaba, 196o. Dombiratos 146 1.

2./

U. o.

3./

JUHÁSZ Gábori

4./

Magyar Minerva. Atíéneum. 19oo-32.

/33 éves^ nyugdíjas iskolaigazgató
Bp. 6. köt.

1930-31.
5./

JUHÁSZ Gábori /83 éves/ nyugdíjas iskolaigazgató

6./

BALOGH Györgyi Mezőkovácsháza-i Járási Könyvtár
igazgatója.

7./

HAGY Istvánt

8./

TÓTH Bélai
Gyaluvonások

9./

BALOGH Györgyi

/87 éves/ Dombiratos Lenin utca 63.

regény

Szépirod. Kiadó. Bp. A979/

Mezőkovácsháza-i Járási Könyyvtár

igazgatója.
10./

U. o.

11./

DÍCZER Éva«
Inflációs gondok az állománygyarapításban, a kiadványok áremelkedése « Könyvtáros
59-63 1.

193o. 2. 3zám.

FSLIIASZUÁLT
irodalom
I•• •
•" •

1./

j

,J '' fi

• ... .

1

.1

Balogh György- Oltvai Ferenc- Takács Lászlót
A mezőkovácsházai járás helytörténeti, honismereti
forrásai
Mezőkdvácsháza, 1963. lo6 1.

2./

Békés megye könyvtári adatai /Tájékoztató Békés
megye tanácsi közművelődési könyvtáainakl976. évi
tevékenységéről/
Békéscsaba, 1977.

3./

Békés megye statiszikai évkönyve 197o.
Békécsaba.

4./

Eorovszky Samut Csanádvánaegye története 1715-ig.
1-2 kötet Bp. 1896. Akad. Kisd. 2. kötet
Dombiratos 147-15o lop.

5./

Bukovinszky Istvánt Télvégi látogatás Dombiratoson
« EJífeujság. 19Qo. márc. 13.. 5 1.

6./

Dáezer Évát Inátíciós gondok az állománygyarapításban, a kiadványok áremelkedése • Könyvtáros. 198o.
2. szám 59-63 1*

7./

Dombiratos község kommunista ifjúsági szervezeteinek
35 éve

Készítettet

Szárcsa Attila

198o. Kézirat
8./

Franz Vilmost A népművelés negyedszázada a mezőkovácsházai járásban 1969, 1974#

9./

Kovács Mátét

A könyv éa könyvtár a magyar társadalom

életében 1843-tól 1945-ig. Gondolat. 197o.

10./

Könyvtári feldolgozó munka 1-2, rész. Bp.
Tankönyvkiadó.

11./

Könyvtári jegyzések /A Békéa megyei könyvtár
"

.

.

' r>

tájékoztatója/
Békéscsaba, 1977
12./

Könyvtári tájékoztatás 1-4. Bp.
Tankönyvkiadó

13./

Könyvtári Minerva, OSZK. Könyvtártudományi és
Módszertani Központ Bp. 23. cm.
1. köt. 1965. XLII. 684 p.

14./

A közművelődés helyzete éó fejlesztésének feladatai
MSZMP. KB. 1974* március 19-2o-i ülésének közműéi • '
'
•*
velődéssel foglalkozó napi-rendi pontja
Kossuth Kiadó. 1974.

15./

A kulturália igaagatus kézikönyve
Közgazd. és Jogi Kiad. Bp. 1977. 1313 1.

16./

Lenin, V.I.t Könyvekről könyvtárakról.
Kossuth Káadó

17./

1971. 232 1.

Hadai Páli Békés megye városainak és községeinek
M
*

'

'

története
Békéscsaba, 196o. Bombiráos 146 1.
18./

A magyar irodalom története 1349-ig. 3. átd.
Kiad. Gondolat. Bp.
i 1968. 552 1.

19./

Magyar Minerva
Athéneum

20./

Olvasó

19oo-32. Bp. 6. köt. 193o-31.

ifjúság / Tanulmányok, cikkek és dokumen-

tumok az ifjúsági regény és az olvasónevelés kéa>dőseiről / Móra Kiadő. Bp. 1972 . 377 1.

21./

összefoglaló jelentés a közmüveiődésről szőlő
1976. évi V. törvény végrehajtásának helyzetéről
Járási Uépi Ellenőrző Bizottság
Mezőkováesháza 1978.

22./

Sallai István - Sebestyén Géza: Könyvtártan
•i

'

'

«1

•".'.•"".•: '

1-3. kötet. Bp. Tankönyvkiadó.
23./

Seres

Józsefi

A mai modren gyermek próza /A

magyar gyyermek-irodalom fejlődésének útja/ *
Népszabadság 193o. március 25. szájú
24./

Tájékoztató /Békés megye tanácsi közművelődési
köflytárainak 1977. évi tevékenységéről/
Békéscsaba. 1978.

25./

Településeink könyvtári ellátáea
ftépm&te&éiísi • Propaganda
Iroda,
•
Budapest, 1978*

26./

Tóth

Bélai Gyaluvonások

regény

Szépirod. Kiadó. Bp. 1979. 397 1.
>

27./

Uj beszélő könyyvtár
s

Kepes

Ágnes - Szász Eta

Móra Kiadó. 1969. 726 1.

