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A népkönyvtártól a járási
könyvtárig.

A püspökladányi könyvtár
története 1976-ig

A könyvtár – mint évszázadok tudás- és ismeret-
anyagának, dokumentumainak õrzõje és közre-
bocsátója – „hivatalból” tisztelettel, megbecsülés-
sel kell, hogy viseltessék önnön múltja, története
iránt is. Hála szakmánk szorgos kutatóinak, egy-
re több könyvtártörténeti munka, könyv, tanul-
mány jelenik meg mostanában, aminek oka nem
csak a helyismereti, helytörténeti, intézménytörté-
neti kutatások általános megélénkülése, az egye-
temes és lokális értékmegõrzõ és számba vevõ
szándék, de az a kronológiai tény is, hogy a múlt
század negyvenes éveinek végén, ötvenes évei-
nek legelején alakult meg a hazai közmûvelõdési
könyvtárak nagy része.

Mészáros Eszter írása is a jubileumi alkalom-
ból született kiadványok sorába tartozik, abba a
sorba, amelyben megjelent már – a teljesség igé-
nye nélkül említve csupán néhányat – 2002-ben
Kégli Ferenc munkája, a Székesfehérvári Körzeti

Könyvtár (a Vörösmarty Mihály Megyei Könyv-

tár elõdje) története 1950–1952-ig; ugyanebben
az évben Takács Anna szerkesztésében A József

Attila Megyei Könyvtár ötven éve; Mészáros Erzsé-

bet és társai összeállításában a pápai könyvtárról A
Jókai Mór Városi Könyvtár története 1952–2002;

2003-ban napvilágot látott a Nagy Éva szerkesztette
kötet A Berzsenyi Dániel Könyvtár – Fejezetek

Szombathely könyvtártörténetébõl 1880–2002 cím-
mel, 2004-ben kiadták a Tamási város könyvtárá-

nak 50 éve címû összeállítást.
A kötet elkészítéséhez tehát – amint a szerzõ

írja – a személyes érdeklõdésen kívül a Püspök-
ladányi Városi Könyvtár ötvenéves fennállásának
évfordulója adott alkalmat és indíttatást. Miként
az ilyen típusú munkák szerzõi általában, Mészá-
ros Eszter sem elégedett meg csupán a városi
könyvtár és elõzményei történetének megírásával,
és bár ezeket az eseményeket helyezte a közép-
pontba és munkálta ki a legrészletesebben, nem
tekintett, nem tekinthetett el a történeti elõzmé-
nyek és a helyi könyvtárfejlesztéseket meghatá-
rozó országos jelentõségû események felvázolá-
sától sem, hiszen ezek ismerete elengedhetetlenül
szükséges a helyi viszonyok megértéséhez.

Szélesebb összefüggésbe helyezi tehát témá-
ját, és elõször a közmûvelõdési könyvtárak ere-
detét vizsgálja a nagyvilágban, az Egyesült Álla-
mokban, Franciaországban, Nagy-Britanniában,
Németországban, majd a hazai elõzményekkel
foglalkozik. A mai közmûvelõdési könyvtárak
egyik honi elõdjeként a népkönyvtárakat említi,
azok történeti gyökereit kutatva pedig a kiegye-
zés elõtti idõkig nyúl vissza. A XIX. század utol-
só harmadában megkezdõdött, a XX. század ele-
jén pedig felgyorsult a népkönyvtárak szervezése
– ez utóbbi korszakot külön tárgyalja a szerzõ. A
változásokat szemléltetõ diagramokkal, a szám-
adatokat tartalmazó táblázatok segítségével mu-
tatja be a könyvtáraknak, valamint a kölcsönzött
kötetek számának az alakulását, a népkönyvtá-
rakra fordított költségek megoszlását. Szól a ta-
nácsköztársaság könyvtárügyérõl, az 1919-tõl a
II. világháború végéig tartó idõszak könyvtártör-
ténetérõl, valamint az 1945 és 1949 közötti évek
könyvtári munkájáról. Az utóbbi jellemzõjeként
a szervezetlenséget, a szakmai irányítás hiányát,
az elavult állományokat, valamint az intézmények
elaprózottságát, nagy számát említi a szerzõ.
Valamennyi tárgyalt idõszakban összefoglalja a
korszak könyvtárügyére nézvést alapvetõ jelentõ-
ségû, a könyvtárak szakmai irányítását ellátó szer-
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vezetekre, intézményekre, a központi intézkedé-
sekre, a szabályozásra vonatkozó ismereteket,
ugyanakkor például érdekes, széles körben nem
igazán ismert, beszédes tényekkel és adatokkal
szolgál a népkönyvtárak mûködésérõl: az állo-
mány összetételérõl, a könyvtárat kezelõ sze-
méllyel kapcsolatos elvárásokról és a valós hely-
zetrõl, a nyitvatartási idõ alakulásáról, a tagsági
díjakról, a kölcsönzési idõrõl és a könyvtár elhe-
lyezésének mikéntjérõl.

A legbõvebb terjedelemben természetesen
Püspökladány könyvtártörténetét tárgyalja a szer-
zõ, a mához közeledve pedig egyre több forrás,
dokumentum állt rendelkezésére, amelyek alap-
ján dolgozhatott. Püspökladány könyv- és könyv-
tárkultúrájának elõzményei között tartja számon a
tiszántúli településen 1751-ben született és innen
elszármazott református egyház- és mûvelõdés-
történeti író, Mindszenthy Sámuel munkásságát,
aki az elsõ hazai tudományos ismeretterjesztõ
folyóirat, a Mindenes Gyûjtemény megjelenésé-
ben közremûködött. A XIX. század második fe-
létõl az olvasás megszerettetéséért és a kultúra, a
mûveltség emeléséért a legtöbbet az olvasókörök
tették, ezeket is számba veszi a szerzõ (Püspök-

ladányi Polgári Olvasókör, Püspökladányi Kato-

likus Olvasókör, Püspökladányi Társaskör stb.).
Az egyletekben és olvasókörökben a könyvek
mellett folyóiratokat is tartottak, amelyek között
kiemelt hely illette meg a helyi sajtótermékeket
(Püspökladány és Vidéke, Püspökladányi Hírlap,

Népújság stb.), ezeket éppúgy bemutatja, mint a
helyi nyomdák és könyvtárak mûködését a kez-
detektõl 1949-ig. Ezzel zárul a település olvasási
kultúrájának és könyvtárügyének elsõ történeti
korszaka, hogy azután a második részben, az
1949-tõl 1976-ig tartó periódusra vonatkozóan a
korábbinál részletesebb és árnyaltabb képet adjon
egyfelõl a hazai könyvtárügy országos fejlemé-
nyeirõl (a Népmûvelési Minisztérium felállítása,
a Népkönyvtári Központ létrehozása, az 1952-es
minisztertanácsi határozat kiadása, az 1954-es
kormányhatározat, amely elrendelte a községi,
járási és városi könyvtárak tanácsi kezelésbe adá-
sát, a korszerû közmûvelõdési, könyvtárpolitikai
szemlélet elterjedése stb.), másfelõl az 1949-ben
– egyes források szerint 1948-ban – alapított
Püspökladányi Járási Könyvtár történetérõl.

Mivel a városi könyvtár históriája a népkönyv-
tári, illetve járási könyvtári elõzményeitõl napja-
inkig igen terjedelmes idõszakot fog át, Mészáros

Eszter szûkíteni volt kénytelen a történeti feldol-
gozást, egyelõre a természetes választóvonalként
adódó 1976-os esztendõig, amikor is új helyre, a
Mûvelõdési Központ és Járási Könyvtár számára
készült épületbe költözött az intézmény. Ugyan-
csak korszakhatárt jelez, hogy ebben az évben
jelent meg a magyar könyvtárügy jogi szabályo-
zásában meghatározó jelentõségû, 1976/15. szá-
mú törvényerejû rendelet. A szerzõi elõszó sze-
rint azonban bizton remélhetjük, hogy a gondos
kutatómunka, a könyvtár történetének feldolgo-
zása ezzel az idõhatárral nem szakad meg, hanem
elkészülnek majd a nemkülönben nagy változá-
sokról számot adó, újabb fejezetek is.

A Püspökladányi Járási Könyvtár, amely 1953.
október 1-jén kezdte meg mûködését, a községi
népkönyvtár átszervezésével jött létre. Az 1953
és 1960 közötti idõszakról szólva a szerzõ felidé-
zi az épület-felújítás, az „otthonteremtés” nehéz-
ségeit, a szükséges könyvtári eszközök és beren-
dezési tárgyak beszerzésének, az állománygyara-
pításnak, a megfelelõ személyi feltételek megte-
remtésének folyamatát, miközben számadatokkal,
a könyvtári élet eseményeinek (könyvkiállítások,
irodalmi elõadások, könyvankétok, az olvasóto-
borzás változatos módszerei stb.), a helyi könyv-
tári vonatkozású jogi szabályozásnak a bemutatá-
sával jellemzi az ellentmondásos korszakot, amely-
nek során a könyvtár élénk kulturális életével
bekerült a település lakóinak tudatába, másfelõl
viszont a mûködési feltételek terén (a fûtésre,
világításra fordítható szûkös keret, az elhasználó-
dott eszközök és berendezések, az épület romló
állapota) komoly gondokkal küszködött. A könyv-
tár ezt követõ idõszakait (1961–1965; 1966–1970;
1971–1975) elemezve a szerzõ mindvégig hasonló
szempontok, témakörök szerint vizsgálódik: be-
mutatja a mûködési (tárgyi) feltételek, a könyv-
tárra fordított anyagi források alakulását, a sze-
mélyzeti ellátottságot, jellemzi a könyvtár tartalmi
munkáját, különös figyelemmel a gyermekek
könyvtári ellátására, bemutatja a hálózati, mód-
szertani munkát stb.

A könyvtár mûködésének változásait színes
grafikonokkal, diagramokkal szemléltetõ fejeze-
tek végén a szerzõ eljut a múltidézésben az új
könyvtárépület 1976. február 1-jén történt átadá-
sáig, egy rövid helyzetkép erejéig pedig felvil-
lantja azokat a történéseket, örömteli változásokat
és problémákat egyaránt, amelyekkel a püspökla-
dányi könyvtár a rákövetkezõ idõszakokban ta-
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lálkozott, és amelyek késõbbi munkájára jelentõs
hatással voltak.

A szakirodalmi kutatásokra, levéltári és irattári
forrásokra alapozó, sok-sok fontos adatot közlõ,
számos érdekes, figyelemre méltó adalékot és a
nagyközönség, különösen a fiatalabb generációk
számára kevéssé ismert részletet gondos alapos-
sággal összegyûjtõ, feldolgozó könyvtártörténeti
munka a Járási Könyvtár munkatársairól, tiszt-
ségviselõirõl készített jegyzékkel, rövid kronoló-
giával, a felhasznált források felsorolásával egé-
szül ki. Illusztrációs anyagként stílusosan „meg-
sárgult” papíron a könyvtár mûködésével, tevé-
kenységével kapcsolatos dokumentumok (jelen-
tések, tervek, beszámolók, sajtófotó minõségû
fényképek) zárják a jól szerkesztett, könyvtári
mûhelyhez méltóan, gondosan kivitelezett kiad-
ványt, amely újabb fontos adalékkal szolgál egy
meghatározott idõszak, az 1949 utáni Magyaror-
szág könyvtártörténetéhez, egyúttal pedig fontos,
elismerésre méltó helytörténeti kiadvány.

Hölgyesi Györgyi
Mészáros Eszter: Püspökladány közmûvelõdési
könyvtárügyének fejlõdése a kezdetektõl 1976-ig.
– Kiad. a Püspökladányi Városi Könyvtár, Püs-
pökladány, 2004. – 69 p. 11 t. – (Könyvtár és

Kultúra)

Visszatekintõ

Tiszteletet érdemlõ, elismerésre méltó vállalkozást
teljesít be a Visszatekintõ címû kötet, amelynek
szerkesztõi, Nemes Erzsébet és Kocsis István a
megalakulásának harmincadik évfordulóját ünnep-
lõ MKE (Magyar Könyvtárosok Egyesülete)
Olvasószolgálati Szekció múltjának színes króni-
káját adják. A könyvtárakban talán leginkább
„kirakatban” lévõ olvasószolgálati munka hétköz-
napjainak örömeit, gondjait, megoldandó kérdé-
seit pillanatfelvételekben rögzítõ „képsorok” a
szekció megalakulása óta eltelt idõszak életébe
engednek bepillantást.

Az Olvasószolgálati Szekció az ifjúsági tago-
zat megalakulása (1973) után nem sokkal, abból
kiválva, önállóan kezdte meg munkáját. Az egy-
kori alapító tagok, a szervezet elnökei és titkárai
valamennyien önzetlen elkötelezettjei a szakmá-
nak. Az országon belüli és országhatárokon túli
szakmai találkozások, vándorgyûlések adták a
terepét annak, hogy az olvasószolgálati munka
folyamatos javításán, elemzésén munkálkodó

kollégák ne csak szakmai ügyekben cserélhesse-
nek eszmét, de a kötetlen beszélgetéseken reme-
kül is érezzék magukat. Miután megfogalma-
zódott a szerkesztõk fejében a Visszatekintõ ki-
adásának gondolata, vélhetõ, hogy szinte kérés
nélkül jelentkeztek a szekció tagjai, hogy
hosszabb-rövidebb írásukkal segítsék a kollek-
tív emlékezést.

A szerzõk névsorából szinte lehetetlenség ki-
emelni valakit is a többieket kirekesztõ szándék
látszata nélkül. Nagy Attila, Gyõri Erzsébet, Rigó

Béla, Kocsis István, Nemes Erzsébet, Ugrin

Gáborné, Balogh Regina, Balogh Ferencné,
Balogh Mihály, Salamon Gábor, Zselinszki

Lászlóné, Lõrincz Lívia, Weinrauch Katalin,
Papné Angyal Ágnes és mások egy-egy írásukkal
szerepelnek a kötetben, és az emlékezés képein
az olvasószolgálati szekció munkáját meghatáro-
zó számos remek könyvtáros (Bereczky László,
Arató Antal, Gereben Ferenc, Kamarás István,
Futala Tibor, Szente Ferenc, Katsányi Sándor,
Pádár Éva, Károlyi Ágnes – sajnos néhányan
már nincsenek közöttünk) arcéle is kirajzolódik.
Õk és még sokan mások oroszlánrészt vállaltak
nemcsak az országon belüli, de a határon túli
magyar könyvtárakat segítõ munkában is.


