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KÖNYVTÁRI ANZIKSZ
A hálózat könyvtáraiban zajlik az élet. Kicsit csendesebben, kicsit másképpen, mint azt a
nagy forgalmú könyvtárakban tapasztalják. De mindenképpen közelebb az olvasóhoz...

Fülledt nyár, meg a Rottenbiller utca. Ha ezt most látnák a szabadkőművesek. Még 1913-ban a Deák Ferenc
páholy adományából épült itt az első fiókkönyvtár. Azóta is tévednek erre olvasók. A nagymesterek büszkék
lennének az új linóleumra, az égig érő polcokra, a számítógépek felett révedő plüssbagolyra. Csodálkoznának,
hogy bizonyos művek iránt mily erős a kívánalom. Most például egyetlen Wass Albert sincs bent. 
A néni töprengve masszírozza cérnakesztyűjét. Kihez is fordulhat? Reménykedve pipiskedik. Abszolút lángolás a
mozdulatban. Az imádott szerző a legfelső polcon sorakozna. Az idős hölgy biztos nem érné be, mondjuk Tamási
Áronnal. Marad az előjegyzés. Majd talán egy hét múlva akad legalább egy Funtinelli.
A Wass Albert-féle hazafias érzelmekre leginkább a húsz év alatti ifjak, valamint a 60 felettiek fogékonyak.
Máraiért más közönség rajong. A polgári, etikus, jobban az értelemre ható szerző kissé nihilista stílusát nem
kedvelik az idősek. Ha mégis, akkor borítékolni lehet a magasabb iskolai végzettséget. 
De a népek Coelhoért is sorban állnak.
Irodalmi showműsor ide vagy oda, Margitka mégiscsak egy köteg Danielle Steelszerű regénnyel egyensúlyoz
virágos otthonkájában. Elégedetten vonul a kincsekkel. Még egy csomag citromízű nápolyival is meglepi a
segítőkész könyvtárost. A múltkor gyöngyvirágot hozott.
Zsuzsa egyébként, ahol tud, segít. Egy kétségbeesett olvasónak még azt is kiderítette, hogy milyen hosszúkás,
szőrös állat fészkelhette be magát a padlásra. Ami furán fut. A szakirodalom szerint csak valami görényféle jöhet
szóba.
Gergő bácsi fénykorában Puskás Öcsivel kergette a labdát. Most minden csütörtökön már nyitáskor az ajtó előtt
topog. A nejét is hozza. Az újságos sarokban két napilapot mindig fogva tart valaki. A Nemzeti Sportot és az
Expresszt. A későn jövők lesből próbálnak hozzáférni tuti állásokhoz és góltippekhez.
Az internethasználók közt is gyakoriak az álláskeresők. Egyszer egy tizenkét éves fiú hozta be analfabéta
édesanyját. Takarítói állásra leltek a hálózaton. 
Az építész úgy ötvenéves lehet. Már vagy egy éve kutat munkahely után. Mikor nem látják, a könyvtár örül.
Hátha talált valamit.
A CD gyűjtemény főleg az ifjúság számára vonzó. Gyakran ücsörög itt egy rockzenész. Távozóban
tiszteletjegyeket hagy a pulton.
Akad férfiolvasó, aki a divatbetegségekre hajt. Először a candida gombás könyveket bújta, most meg kullancsból
képzi magát. Egy titokzatosnak mondható nő pedig csak politikai szakirodalomban lapozgat. Még sörözés közben
sem sikerült kideríteni a foglalkozását.
Etelka néni ki sem mozdul otthonról. Házhoz viszik neki a "női szakasz" könyveket. Etelka nénit a különféle
asszonysorsok érdeklik. Szívesen olvas Moldovát is. Legutóbb még papucsot is Erika, a könyvtáros vett neki. Új
mamuszban kapta kézhez Hitler asszonyait.
Péter mindig Izabella néninél fogyasztja el az év első lecsóját. Nem kis megpróbáltatás ez a könyvtárosnak.
Izabella néni valamikor könyvelő volt, most nagyon fáj a lába. Így nyolcvanon felül teljesen elmagányosodott.
Akkor boldog, ha Péter eszik vagy iszik nála. (Kakaóval kezdték.) Csak ezután jöhet Rosamunde Pilcher. 

* * *

Sódergödör. Így hívták a helyet Rákospalotán. A könyvtár valamikor kocsma volt. Ágnes itt debütált, mint
gyerekkönyvtáros. Nehezen betölthető állás volt ez a nyolcvanas évek elején. Ugyanis a kölykök egy része lovári
volt, a többi beás. Gyakran kinyílt a bicska a könyvtár előtt. Ilyenkor a Jenőnek kellett szólni, vagy a vajdát hívni.
Sosem a rendőrséget. Zsigó Jenő szociális munkás volt akkoriban a tanácsnál. A vajda palackzöld bársonyöltönyt
viselt nyakkendővel. Öreg volt, hatalmasakat köpött. Csóválta a fejét, mikor az egyik roma könyvtári ollóval
szúrta meg a másikat.
A gyerekek, mint a verebek ülték körbe Ágit, mikor mesét olvasott. A tizenhárom éves Kriszti még az ölébe is
bekéredzkedett. A következő héten már újszülött csecsemőjét hozta. 
A beiratkozással is gondok voltak. Apának, anyának nem volt munkahelye. Akkor meg ki legyen a jótálló? Azért
mégis szerettek ott zsivajogni. Kinek a könyvtári pecsét tetszett, kinek egy kalandregény.
Disznóöléskor egész tálon hozták az olvasók a friss húst. Volt azon hurka, kolbász, abálé. Foszlós kenyérrel.
Amikor befőzés volt, lekvár is érkezett a pultra.
Ágnes azt bánja a legjobban, hogy nemet mondott, mikor Dezső megkérte a kezét. Dezső villanyszerelő volt,
biztos egzisztencia. Kocsija volt és lakása. Fehér ingben, szövetnadrágban bámulta őt a könyvek mögül. Már
őszült a bajusza. A szilveszteri bulira még pezsgősvödröt is hozott. Hogy kosarat kapott, egészen összeroppant.
Egy darabig nem is kölcsönzött.
Ágnesnek a második kerületben, a Török utcai könyvtárban is akadtak védencei. A csöves Ferinek teát főzött.
Lenyugtatta az őrjöngő alkoholistát. Még a mutogatós férfival is szót értett. Az illető naponta látogatta a
könyvtárat. Letolta nadrágját, és himbi-limbi végigsétált a klasszikusok közt. Az olvasók sikongattak. Ágnesnek
sikerült meggyőzni a férfit, hogy lássa be, a könyvtár mégsem a legalkalmasabb hely az efféle sétákra. 
A biztonsági őrnek hetente hat darab könyvet kellett összeválogatni. Hat éjszakára valót. Kalandosat kevés
vérrel. Ágnes még Wilburn Smitht is adott neki. Hátha rászokik.



Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár - :: KÖNYVTÁRI ANZIKSZ http://www.fszek.hu/?tPath=/print/hirado/rolunk_irtak&article_print=y...

2 / 2 2006.04.07. 17:45

A Hadház utcában kedvenc olvasója volt Halmi Ida kisasszony. A nyolcvan körüli hölgy több nyelven beszélt és
rendkívül választékosan. Ápolt volt, jószagú, nyakában szép láncot viselt. Néha pityergett. Azt mondta, szívesen
jár ide, mert szereti a rendet és hogy mindig van keksz a pulton. Gyakran kávéztak, teáztak. Az olvasók hozták a
süteményt, a húsvéti barkát és az első öt szem cseresznyét. 
És itt volt Bőrharisnya, a nyugdíjas katonatiszt. Több órán keresztül fejtette a különféle rejtvényeket a
könyvtárban. Addig nem nyugodott, míg az utolsó betűig tele nem írta a kis fehér négyzeteket. Ági segített neki
nyomozni a lexikonokban. Telefonált a tudományos akadémiának. Aztán megosztoztak a nyereményen. Egyszer
edényfedőket kapott, máskor mosóport. A katonatiszt volt az egyetlen, aki elvállalta a Mikulás szerepét a
könyvtárban. Kitömte a hasát. A kicsik roppant örültek. 
Bőrharisnyának különben nem volt gyermeke. 
Az utóbbi években sorra bezárnak a kis kerületi közkönyvtárak. Pedig a nagy könyvtárakkal ellentétben ezek az
intézmények szociális funkciót is betöltöttek, betöltenek. Itt a könyvtárosok meghallgatják az olvasókat, gyakori a
bensőséges, személyes kapcsolat. Helyi közösség alakulhat ki. A gépesítés, központosítás és a leépítések miatt
egyre lehetetlenebbé válik a "népművelő típusú" könyvtáros munkája. A számítógép meggyorsítja a kölcsönzést.
A pultnál elég megnyomni a megfelelő billentyűt. Nem kell felnézni az arcra, lassan már a szemkontaktus is kihal.
Nyugaton ez már természetes. Kelet- Európa eddig más volt.

Székely Ilona


