
A sokat vitatott

könyvtároskép
és a (helyi) társadalom

Pillana(felvétel

Budapest, február 28. péntek, este hét óra,
Nyugati Fõposta. A fõvárosban élõ és felsõokta-
tási tanulmányokra elszánt fiatalság jelentõs ré-
sze ekkor készül feladni a jelentkezési nyomtat-
ványokat. A Fõposta egyben kiképzõközponttá és
oktatóhellyé is válik: egymástól (és a még náluk is
felnõttebb népesség " odatévedt" tagj.aitól) kérde-
zik, és egymás között értelmezik a még ki nem töl-
tött ûrlaprészekkel való elbánás fortélyait.

Az MKE egyik pályázati elszámolás át is az-
nap kellett postára adni, s minthogy arrafelé la-
kom, magamra vállaltam a feladatot. Igy váltam
részesévé a fent leírt helyzetnek, negyvenedik-
ként a legrövidebb(nek látszó) sorban. Elõttem
egy izgatott ûrlapfeladó leányka állt, aki rövide-
sen hozzám is fordult a kérdésével: lehet-e pénzt
feladni postán, és ha igen, akkor milyen nyom-
tatványon és egyáltalán hogyan is kell. Korából
ítélve arra gondoltam elõször, hogy leánygyer-
mekünkkel egyidõs lehet, és számukra ezeket a
készségeket az általános iskola alsó osztályai-
ban oktatták. 6 vajon miért nem tudja? De el-

mondtam a választ, természetesen. Majd újabb
kérdés következett: a borítékra az állandó lak-
címét vagy a budapestit írja-e. Hova kérje az
értesítést?

Akkor láttam meg, hogy az egyik borítékon a
feladó címeként Komarno díszeleg. A tanácsom
ezek után az volt, hogy a budapesti címet tüntes-
se fel, és már egy csöppet sem csodálkoztam,
hogy az ehoni postai nyomtatványokat és szoká-
sokat kevéssé ismeri. Minthogy el is hangzott
tõle eközben, hogy hol is született és a családja
hol él, a számon önkéntelenül kics úszott, hogy
KQmáromból kevés embert ismerek (õk nem kor-
társ híres embereink közül valók inkább), de
élõként csak egyet. "Ki az az élõ?" -kérdezte.
Zsok Gizellának hívják, mondtam. "A könyvtá-
ros, ugye?" -volt a válasza.

Már nem is volt annyira nehéz negyvenedik-
nek lenni a sorban ...

*
Zsok Gizella a Komáromi Városi Könyvtár

igazgatója, muzeológus is egyben. Szervezésé-
ben valósul meg a felvidéki magyar könyvtárak
és könyvtárosok együttmûködése. E tevékenysé-
géért 2002-ben az MKE budapesti vándorgyûlé-
sén egyesületi emlékérmet vehetett át.

2001 õszén az MKE Társadalomtudományi
Szekciójának komáromi programját szervezte és
vezette, nagy sikerrel. (Haraszti Pálné)
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