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Kassán a Felsőmagyarországi Állami Rákóczi-Múzeum 
működését és fejlődését az 1915. évben szűk határok 
közé szorította az a rendkívül fenyegetett helyzet, amely-
ben Kassa városa volt, míg az ellenség a szomszédos vár-
megyék területén állott. Az intézet könyvtára azonban 
még az esztendő legveszélyesebb napjaiban is zavartala-
nul teljesítette feladatát Az előző év utolsó hónapjaiban 
a városban dúló járványok miatt bezáratván, a hatóságok 
erélyes kezével megfékezett veszedelem elmultával, 
1915. évi január 7-én újra megnyilt a könyvtár s e naptól 
kezdve – leszámítva a tél elején a fűtőkészülék megrongá-
lódása miatt beállt egy heti szünetet – szakadatlanul mű-
ködött s az előző évekét messze túlszárnyaló forgalmat 
ért el. A könyvtárban olvasók száma ugyan az előző év-
hez képest megcsappant, ezt azonban épen a kölcsönzők 
száma emelkedésének kell tulajdonítani. A könyvtár szűk 
elhelyezési viszonyai mellett ugyanis a könyvkölcsönzés 
csak az olvasóteremben lévén lebonyolítható, a kölcsön-
zők járáskelése sokakat elriasztott az olvasóteremben 
való tartózkodástól. 1 
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Pályázat. A Hungária könyvkiadó kiadásában rövidesen 
megjelenik Ralph H. Major: Disease and Destiny című könyve. 
A kiváló amerikai orvos-író e könyvében a világtörténelem 
eddig félreismert tényezőjét helyezi kellő világításba: a kü-
lönféle pusztító járványok szerepét az emberiség életében. 
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1 Forrás: Magyar 
Könyvszemle  25 
(1917/1-4.) 219. p.
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A járványok háborúkat döntöttek el, birodalmak bukását 
okozták, virágzó civilizációkat hamvasztottak el: ezt tudjuk 
meg a könyv izgalmas fejezetei során. A szerző egyben a 
segítő emberi elmének valóságos hőskölteményét írja meg: 
a fáradhatatlan, önfeláldozó kutatókat, akik sokszor életük 
kockáztatásával, vértanusorsukkal járultak hozzá az ismeret-
len ellenfél legyőzéséhez. A lenyűgözően érdekes, regényes 
mű angol címét, Disease and Destiny (Járvány és Sors), nem 
találjuk kifejezőnek. Miután az a meggyőződésünk, hogy egy 
könyv sorsát döntő mértékben befolyásolja a címe, ezért a 
magyar könyvkereskedő alkalmazottakhoz fordulunk, akik a 
vásárlóközönséggel állandó érintkezésben lévén, ismerik az 
olvasók ízlését. Rövid, hatásos, kifejező címet kérünk Ralph 
B. Major könyvéhez! 

A pályázat feltételei: 
1. A pályázaton résztvehet minden magyar könyvkeres-

kedő alkalmazott. 
2. A pályázat titkos. Az ajánlott cím vagy címek (több 

címet is lehet ajánlani) alá a pályázó jeligét írjon. Külön 
zárt borítékban közölje jeligéjét és nevét, cégének címét. 
A külső boríték címzése: Hungária könyvkiadó, Budapest, 
V., Vilmos császár út 34. Címpályázat.

3. A pályázat határideje 1938. április 14-e, déli 12 óra.
4. A díjnyertes pályázatot 50 pengővel jutalmazzuk. Ezt 

az összeget április 16-án déli 12 órakor adjuk át. 
5. A díj kifizetésével a díjnyertes cím felhasználásának 

jogát egyszer és mindenkorra megváltjuk.
6. Az eredményt a Corvina jövő heti számában közöljük. 

Reméljük, hogy a magyar könyvkereskedő alkalmazottak 
tehetséges tábora nagy számban és eredményesen fog a 
pályázaton résztvenni. Hungária könyvkiadó Budapest, V., 
Vilmos császár út 34.2   
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2 Forrás: Corvina 61 
(1938/15) 45. p.
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A keresztény ember két világban él. Ez teszi 
fájdalmassá és örömtelivé az életét, ez feszíti 
ki a földi és az égi valóság közé. Áldott feszült-
ség ez, óriási feladat és ajándék. Élni ebben a 
világban, vállalni annak minden gyöngeségét. S 
ugyanakkor élni a másik, a feltámadott valóság 
reményében, törekedni arra, hogy annak tör-
vényei szerint cselekedjék. Az apostolok a fel-
támadás tanúiként jelentek meg az emberek 
között. Ez a keresztények feladata, ez minden 
ember esélye a boldogabb életre.  

A ragály és a könyvtár. A vall. és közokt. minisztérium a 
ragályos betegségek terjedésének megakadályozása vé-
gett elrendelte, hogy ott, ahol valamely ragályos beteg-
ség kitört, az ifj. könyvtár használata a járvány tartamára 
felfüggesztessék; – amely családban pedig a járványos 
betegség konstatáltatott az ifj. könyvtárból kivett köl-
csönkönyvek visszahozataluk előtt, a tisztiorvos közbejöt-
tével, megfelelő módon fertőtlenítendők.3  
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3 Forrás: Görög katho-
likus szemle – Ungvár, 
12 (1911/50) 4. p
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