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GONDOLATOK A FIÓKKÖNYVTÁRBAN 

Ahol a könyv nem kulturszükséglet, ott 
a könyvtárnak kötelessége, hogy azzá tegye. 
De ez csak ott lehetséges, ahol az eszközök 
megvannak ehhez. 

* * * 

Egy amerikai könyvtáros bizonyára cso-
dálkoznék azon, hogy ugyanakkor, mikor kons-
tatálom, hogy a könyvtár forgalma a könyv-
tár méreteinek teljesen megfelelő volt, hogy 
nagyobb forgalom már veszélyeztetné a könyv-
tár nivóját; ugyanakkor sajnálkozom, hogy 
nem állt rendelkezésemre eszköz könyvtári 
propaganda kifejtésére. Ezt a látszólagos 
ellentmondást megértik azok, akik a mi si-
ralmas könyvtári viszonyainkat szem előtt 
tartják. 

* * * 

A lakosság egyik része /ti. a Százados 
ut környékén. Szerk./ alsórangu közigazgatá-
si alkalmazottakból áll, postásokból, rend-
őrökből, hivatalszolgákból. Kultúrpolitika 
számára nehezen megközelithető emberanyag-
ból. A lakosság zömének másik része kisipa-
ri alkalmazottakból áll. Kultúrpolitika szá-
mára ez is kevéssé értékes emberanyag. Éle-
tüket elkerülik a nagy válságok, a megelé-
gedettség egy bizonyos fokát érzik: ugy ta-
lálják, hogy az elemi iskola nyújtotta művelt-
ség elegendő. Ezért a könyvtárt fölösleges 
intézménynek tartják. 

Nagyon meg kell minden eszközt becsül-
nünk, ami a gyermekkönyvtár eredményes mű-
ködését emelheti. A legfőbb nehézség az if-
júsági könyvanyag szegényes és hiányos vol-
ta. 

* * * 

Erősen gátló körülmény az, hogy az ösz-
szes fiókkönyvtáraknak egyféle szabályzatuk 
van és a fiókvezetőnek e szabályzat minden 
pontjához mereven alkalmazkodnia kell, hol-
ott minden fiókkönyvtár természete más. Az 
a szabály, mely az egyik fiókkönyvtárban li-
berális, egy másikban tulszigoru lehet és 
forditva. 

* * * 
A legkedveltebb irók voltak: Dumas, Jó-

kai, Hugo Victor, Croker, Daudet, Doyle, Hel-
tai, Krúdy, Bródy, Ohnet, Tolsztoj, Wells, 
Zola. Szinte meglepően csak egyes irók iránt 
mutatkozott érdeklődés. Ez igazolja azt a 
némelyek által vallott elvet, hogy kisebb 
igényű közösségtől látogatott fiókkönyvtá-
rakban kevés műre van szükség, sok példány-
számban. 

* * * 

Nálunk a könyvtárosnak elsősorban az 
általános kultúrpolitikai szempontokat kell 
szem előtt tartania és csak másodsorban a 
speciálisan könyvtárosiakat. Nem engedhetjük 
meg magunknak az individuális könyvkölcsön-
zés fényűzését, hanem azon kell lennünk, 
hogy minél több embert juttassunk könyvhöz. 
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A budapesti könyvtárak zártkörű műkö-
désének nagyon gyakran a szegény fiókkönyv-
tár issza meg a levét. Nem egyszer történt 
meg, hogy a legspeciálisabb tudományos köny-
veket a Százados-uti fiókkönyvtárban keres-
ték és amikor nem találták, teljes megve-
tésükkel fordultak a könyvtár ellen, amely-
ben "semmit sem lehet találni" amig meg nem 
értettem velük, hogy egy 2000 kötetes könyv-
tárban igazán nem tarthatunk szakmunkákat. 

* * * 

Amig a budapesti köz- és szakkönyvtá-
rak a nyitvatartás alkalmatlan idejének és 
egyéb nehézségeknek reformálásával nem áll-
nak az intelligens nagyközösség szolgálatá-
ba, amig minden egyes városrésznek nem lesz 
meg a maga fiókkönyvtára, addig persze min-
den fiókkönyvtár ki lesz téve annak, hogy 
"zaj és tülekedés legyen benne" /ezt hozta 
fel egy ujságtámadás/, addig igazán nivós 
működést nem fejthet ki. Ha valamely fiók-
könyvtár működésében zavaró elem van, az 
rendszerint nem az illető könyvtár, hanem 
az egész könyvtárügy bűne. 

/ 1 9 1 4 / 

Pórné Váradi Irma 

100 éves évfordulóra emlékezünk: 1887. 
aug. 13-án született V á r a d i I r m a , 
a Fővárosi Könyvtárban Szabó Ervin kedvelt 
munkatársa, a Százados uti fiókkönyvtár ve-

zetője. "Egy városi fiókkönyvtár kezdetei" 
c. tanulmányából közöltünk részleteket /Vá-
rosi Szemle, 1914. 12. sz./, mert ugy véljük, 
ezek a sorok nemcsak a könyvtáros Váradi Ir-
mát mutatják be, és nemcsak egy korabeli fi-
ókkönyvtár életét, hanem ma is eleven, tovább-
gondolásra késztető gondolatokat tartalmaz-
nak. - Mint tudjuk, Váradi Irma a Tanács-
köztársaság alatt Dienes László és Kőhalmi 
Béla közvetlen munkatársa volt, 1949-1952-
ben pedig a Népkönyvtári Központbari dolgo-
zott. 1977. november 15-én hunyt el, 90 éves 
korában. /Irodalom: Remete László: Egy könyv-
tárosnő a forradalomban. = Könyvtáros, 1969. 
2. sz. 64-66.p./ 

M e g h í v ó . 
Pór Nándorné Váradi Irma, 

könyvtárunk régi dolgozója, Szabó Ervin 
munkatársa születésének 100. évfordulója 
alkalmából koszoruzási ünnepséget rende-
zünk a Rákoskeresztúri Uj Köztemető ko-
lumbáriumánál (U/18033) 1987. augusztus 
13-án 14 órakor. 

A megemlékez esre tisztelettel meghívja a 

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 

BUDAPEST TÖRTÉNETE 1950-1980 
A bibliográfiai gyűjtés koncepciójáról 

A Budapest-gyűjtemény munkálatai során 
1963-1974 között napvilágot látott az az ösz-
szeállitás, amely a főváros 1950 előtti tör-
ténetére vonatkozó irodalmat tartalmazza a 
teljeskörüség igényével. Folyamatos kiegé-
szítésére sajnos csak 1981-től kezdődően ke-
rült sor, igy nirics teljeskörü /vagy akár-
csak igényes válogatásnak nevezhető/ gyűj-
tésünk az 1950-től 1980-ig terjedő időszak-
ról. Hiányos annak az irodalomnak a gyűjté-
se is, mely az 1950 előtti periódusra vonat-
kozik, de 1950-1980 között jelent meg. Eb-
ből következően e területekről nincs publi-
kált bibliográfiánk sem. Jelenlegi munkánk 
funkciója tehát hármas: 

a/ feltárjuk és közreadjuk a Budapest 
1950-1980 közötti történetére vonatkozó iro-
dalmat ; 

b/ elkészitjük a főváros 1950 előtti • 
történetére vonatkozó, 1950 és 1980 között 
megjelent irodalom összeállítását; 

c/ végül pótolni óhajtjuk az 1950 előt-
ti időszak gyűjtése során elkövetett hiányos-
ságokat /elsősorban a nem saját anyagra, má-
sodsorban a hétkötetes bibliográfia recenzi-
óiban észrevételezett szempontokra, illetve 
konkrét hiányokra összpontosítva figyelmün-
ket/. 

Magát a gyűjtést nem kívánjuk szigorú 
korlátok közé szorítani, amennyiben a fel-
dolgozandó dokumentum az előirt minőségi kö-
vetelményeknek megfelel, feldolgozzuk. Az 
összegyűjtött anyagból azonban csak váloga-
tást jelentetünk meg, kötetenként maximum 
8-10.000 tételes terjedelemben. Szakitanunk 
kell azzal a korábbi gyakorlattal, hogy mi-
nimális válogatással lényegében a teljes 
adattárat közöljük. Csak a nívósabb dokumen-
tumok adatait érdemes kiadvány formájában 
széles körűen hozzáférhetővé tenni. Célsze-
rűbbnek és gazdaságosabbnak látjuk, ha a gyűj-
tés szűkebb kört érdeklő részét kéziratos, 



de nyilvánosan hozzáférhető adattár formájá-
ban bocsájtjuk a használók rendelkezésére. 
Jelenlegi elképzeléseink szerint távlatilag 
három kötet publikálása tervezhető. 

I. Városleirás, gazdaság 1950-1980 
II. Társadalom, politika, kultura 

1950-1980 
III. Budapest története a kezdetektől 

1949-ig /pótkötet/ 

A kötetek belső szerkezetének végleges 
kialakítására azonban csak a gyűjtési kon-
cepció nyilvános megvitatása után, illetve 
a gyűjtőmunka előrehaladottabb stádiumában 
kerülhet sor. 

Faragó Tamás 

A BUDAPEST BIBLIOGRÁFIA ELŐKÉSZÜLETEI 

Megtörténtek a Budapest történetének 
ujabb szakaszát feltáró bibliográfia előké-
születei. Talán nem lesz haszontalan e mun-
ka tanulságait röviden összegezni. 

A felkészülés már időtartamában is el-
tért a megelőzőktől: hosszabb időt vett i-
génybe. Többféle tevékenységet foglalt magá-
ba: ismeretbővítést, elméleti és módszerta-
ni kérdések tisztázását, segédeszközök ké-
szítését . 

Elméleti és módszertani kérdések 

Az előkészületek kezdetén hat előadás-
ból álló sorozatban városkutató történészek 
ismertették velünk a korszak társadalmi, po-
litikai, kulturális és gazdasági életének 
főbb kérdéseit, problémáit. Ezt követte a 
harminc év történetét bemutató alapvető mü-
vek, tanulmányok elolvasása. 

Saját könyvtárunkban valamint az Or-
szágos Széchényi Könyvtárban és az Egyetemi 
Könyvtárban feltérképeztük a hozzáférhető 
hazai és külföldi helytörténeti bibliográ-
fiákat és a módszertani szempontból felhasz-
nálható bibliográfiai szakirodalmat.Mintegy 
kétszáz hazái és 25 külföldi /elsősorban né-
met és angol/ helytörténeti összeállítás ada-
tait rögzitettük és elemeztük. Elsősorban a 
gyűjtőkör, a terjedelem, a tematika és tárgy-
szavak meghatározásánál voltak segítségünkre 
a vizsgált müvek. /pl. Berlin, Bern, Zürich 
városbibliográfiák, az angol és német regio-
nális összeállítások/. A helytakarékos cim-
leirás, a szerkezet és a mutatók készítésé-
nél a jövőben is figyelembe vesszük a hazai 
és külföldi helytörténeti bibliográfiák po-
zitív törekvéseit. 

Megvizsgáltuk a Budapest története hét-
kötetes bibliográfiájához való kapcsolódás 
lehetőségeit. Bár a napi tájékoztató munká-
ban szinte minden olvasói kérdés megválaszo-
lásánál ebből indulunk ki, az ujabb munkála-
tok módszertani kérdéseinek tisztázásához 
alaposan át kellett tanulmányoznunk az egyes 
köteteket, a főszerkesztő Zoltán József ter-

vezetét, a bibliográfiáról megjelent recenzió-
kat. Fő szerkezetében, tematikai sokszínűsé-
gében követni szeretnénk elődeink úttörő mun-
káját, hisz célkitűzésűnk változatlan: mind 
a tudományos kutatás, mind a várostörténet 
iránt széles körben érdeklődők számára hasz-
nos összeállítást kívánunk készitèni. A fel-
dolgozás gyűjtőkörén, módszerein azonban vál-
toztatni szeretnenk — kevesbe "olvasmányos11 
és részletező, tárgyilagosabb, tömörebb ösz-
szeállitást készítve. 

A korábban összegyűlt cédulaanyag 

Tájékozódásunk egyik első lépéseként a 
hétkötetes bibliográfia folytatásának szán-
dékával készült, tartalmilag és formailag ek-
lektikus, közel 40 ezer cédulát tartalmazó 
un. "repertóriumot" is rendeztük. Ez a nagy-
mennyiségű cédulából álló adattár gyűjtés 
szempontjából csupán a hetvenes évek elejé-
től tekinthető kielégítőnek, hisz az ötve-
nes, hatvanas évek könyv és folyóirattermé-
séből csak elvétve fordulnak elő adatok, 
összességében /az egyes témákban végzett fel-
mérések szerint/ 70-80 %-ban napi és hetila-
pok cikkanyagára támaszkodik. A szelekcióval 
és összevonásokkal átmenetileg olvasótermi 
felhasználásra is alkalmassá tett anyag gyűj-
tési hiányosságai miatt készülő bibliográ-
fiánk kiindulópontjának nem tekinthető. Az 
itt szereplő müveket /elsősorban a könyvek 
feldolgozásánál/ azonban figyelembe vesszük, 
másrészt a tematika, a tárgyszavak és a kon-
cepció kialakításában is segítségünkre volt 
a repertórium átnézése, "megrostálása". 

Térbeli és időbeli határok 

Tervezett bibliográfiánk az 1950. janu-
ár 1-én létrejött Nagy-Budapest közigazgatá-
si területére vonatkozó történeti és jelenko-
ri anyagot gyűjti. Az agglomeráció meghatáro-
zásánál az 1964-es és 1971-es rendeleteken 
kivül figyelembe vesszük a főváros munkaerő-
vonzási körzetében, a Dunakanyar és a Rácke-



vei üdülőterületben is érintett településeket, 
így körvonalazható az a mintegy 100 telepü-
lésből álló agglomerációs körzet, amelynek 
Budapesttel való kapcsolata témája lehet ké-
szülő bibliográfiánknak. 

A gyűjtés időhatárai: 1950. január 1 
és 1980. december 31. /A pótláskötetnél ter-
mészetesen tágabb./ Mivel a hétkötetes bib-
liográfia nem alkalmazkodott következetesen 
az időhatárokhoz, ezért néhány száz tételes 
átfedéssel /elsősorban a könyvanyagnál/ szá-
molnunk kell. 

A budapestiség kérdése 

A hétkötetes bibliográfiát és az 1981-
től megjelent éves köteteket vizsgálva fel-
vetődött a budapesti és országos anyag elvá-
lasztásának problémája. A bibliográfiáról 
szóló ismertetések, kritikák szóvá tették, 
hogy a budapesti vonatkozás nem mindig egy-
értelmű, s ezért elmosódik a határ a fővá-
ros és az ország között /számtalan olyan té-
tel szerepelt, melynek szövege Budát vagy 
Pestet éppen csak megemliti./ 

Korábban minden helyileg itt található 
intézmény tevékenységét budapestinek tekin-
tettük,. hatáskörétől, funkciójától függet-
lenül. A probléma tisztázásához a Fővárosi 
Levéltár gyűjtőköri segédletéből indulunk 
ki. Ez a mitegy 2300 intézmény nevét és ci-
mét tartalmazó adattár a Fővárosi Tanács 
fennhatósága alá tartozó szerveken, intéz-
ményeken kivül csupán a gazdaság témakörben 
közölte a más fennhatóságu, de fővárosi szék-
helyű vállalatokat. A politika, kultura, 
egészségügy témakörökben jelentős korrekci-
ót kellett tennünk.Ezért a témafelelősök sa-
ját fejezetük anyagát kiegészítették a más 
fennhatóságu, de a főváros életében fontos 
szerepet játszó intézmények nevével. Buda-
pestinek tekintettünk minden olyan intéz-
ményt, amelynek tevékenysége, illetékességi 
köre kizárólagosan vagy döntően a főváros-
hoz vagy lakosságához kapcsolódik, igy ke-
rültek be pótlólag bíróságok, muzeumok, e-
gyetemek, művelődési házak, színházak, egy-
házközségek az adattárba. Az országos hatás-
körű szervek tevékenységéből csupán a fővá-
rosi vonatkozások feldolgozását tervezzük, 
/pl. a Magyar Televizió tevékenységét nem, 
csupán a fővárosi regionális adások készí-
tését, egy országos beruházó vállalat műkö-
déséből csak a budapesti vonatkozásokat/. 

Csupán budapesti születés, halálozás 
kapcsán biográfia anyag felvételét nem ter-
vezzük. Bibliográfiánk az éves kötetekhez 
hasonló, önálló életrajzi fejezetet nem tar-
talmaz majd. Az egyes fejezetek /gazdaság, 
társadalom, politika, kultura/ anyagában fel-
dolgozunk személyi vonatkozású anyagot is, 
elsősorban a főváros életének, intézményei-
nek olyan kiemelkedő személyiségeire vonat-
kozóan, akik Budapest fejlődésében, épülé-

sében szerepet játszottak /pl. fővárosi ob-
jektumok tervezői, épitői, Pro Urbe dijasok, 
fővárosi intézmények, vagy országos intéz-
mények budapesti részlegeinek vezetői stb./. 

A budapesti események a harminc év bib-
liográfiai gyűjtésétől független, önálló 
kronológia részét képezik majd. Felvételük-
nél a főváros fejlődésére és intézményeinek 
tevékenységére szeretnénk a hangsúlyt helyez-
ni, a fővárosban rendezett országos és nem-
zetközi konferenciák, politikai események a 
magyar történeti kronológia részét képezik, 
ezért ezeket nem dolgozzuk fel. 

A gyűjtés szempontjai 

A fentiekből következően a gyűjtés te-
matikai, idő és térbeli határait az eddigi-
eknél pontosabban igyekeztünk megállápitani, 
ezért a város központi funkciójából eredő 
országos szerepkört háttérbe szorítottuk. 
A feldolgozandó műfajokat elsősorban az in-
formációérték mérlegelésével próbáltuk meg-
határozni. Könyvek, intézményi kiadványok 
esetében a korábbi bibliográfiáink terje-
delmét növelő menetrendek, katalógusok éves 
tervek, jelentések és a propaganda, reklám-
jellegü anyag kizárására törekszünk. A peri-
odikák feldolgozását a szakfolyóiratok és 
évkönyvek analitikus feltárására alapozzuk, 
a napilapok és képes hetilapok inkább a ké-
szülő kronológia, események felvételénél 
kapnak nagyobb hangsúlyt. 

A gyűjtőkör elveinek tisztázásához fon-
tosnak tartottuk a hazai szakbibliográfiák 
áttekintését /a mi bibliográfiánkat érintő 
témakörökben/. Munkatársaimmal mintegy 150 
összeállítást vizsgáltunk meg a városépítés, 
gazdaság, földrajz, közigazgatás, pedagógia, 
közművelődés stb. területén. A nyomtatásban 
megjelent bibliográfiák alapján jutottunk el 
e kiadványokat készitő szakkönyvtárakba és 
kutatóintézetekbe. 
Egy-egy látogatás az esetek többségében u-
jabb helyi adattár és kéziratos bibliográ-
fia "felfedezését" jelentette. A helytörté-
neti gyűjtéskor a hazai szakbibliográfiák 
és szakkönyvtárak helyi vonatkozású anyagát 
megkülönböztetett figyelemmel kell kezelni, 
hisz olyan, könyvtárunkban nem található, 
kis példányszámú, esetleg kéziratos müvek 
kerülhetnek igy gyűjtésünkbe, amelyeket ko-
rábban nem vontunk be a bibliográfiai fel-
dolgozásba. A Budapest történeti bibliográ-
fiának a gyűjtemény és könyvtár helyben hoz-
záférhető anyagán kivül tartalmaznia kell a 
gazdaságtörténet, városfejlesztés, infra-
struktúra, városföldrajz más szakkönyvtárak-
ban fellelhető dokumentumait is. Bár ez a 
munka időigényes és több utánajárást igényel, 
a jövőben szeretnénk feltárni az előkészüle-
tek során felkeresett szakkönyvtárak buda-
pesti vonatkozású anyagát is. Igy a koráb-
ban emiitett tartalmi korlátozások, szelek-



ció mellett a gyűjtésben teljességre szeret-
nénk törekedni. 
A bibliográfia és az egyéb adattárak 

Mint a bevezetőben emiitettük, a jövő-
ben nem szándékozunk minden összegyűjtött 
tételt nyomtatásban megjelentetni, hanem vá-
logatunk, és a helyi információs adattára-
ink továbbfejlesztésére is nagyobb hangsúlyt 
helyezünk. így a budapesti intézmények emii-
tett cimtára alapja lehet egy folyamatosan 
kiegészülő -név és címváltozásokat, előd és 
utódintézményeket is tartalmazó - adattárnak, 
amely a bibliográfia " melléktermékeként" a 
feldolgozó és tájékoztató munka segédeszkö-
ze lehet. Továbbépüléséhez címtárak, közlö-
nyök analitikus feltárása is szükséges. A 
fenti munkához kapcsolódik az 1950-1980 kö-

zött megjelent cim és adattárak analitikus 
feltárása, amely a FSZEK, OSZK és KSH könyv-
táraiban megtalálható anyagot tartalmazza. 
Ebben a mintegy 100 tételes kartotékrendszer-
ben témák szerint /kereskedelem, ipar, fog-
lalkozások stb./ és időrendben is kereshe-
tünk budapesti cimtári adatokat. Az esemé-
nyekre vonatkozó kronológiát a levéltári for-
rások, kronológiák és egy napilap cikkeinek 
feldolgozására alapozzuk, ez is bőviti in-
formációs adattárainkat. 

A terjedelem korlátai miatt több fon-
tos részletkérdésre nem térhettünk most ki, 
de a bibliográfia munkálatainak későbbi fá-
zisában, a szerkesztés, anyaggyűjtés tapasz-
talatairól a Könyvtári Hiradó olvasóit tájé-
koztatni fogjuk. 

Sántháné Antal Sára 

KÖNYVTÁRKEZELŐI TANFOLYAM 

A tanfolyam vezetőjének szemével 

Magam egy éve vagyok gazdája a FSZEK 
könyvtárkezelői tanfolyamának. Éppen ezért 
általános következtetések levonására merész-
ség lenne vállalkozni, mégis igyekszem - kö-
telességem is - néhány szempontot figyelem-
be véve, és kicsit előre is tekintve néhány 
megállapitást megkockáztatni. Visszatekint-
ve a vizsgaeredményekre ugy gondolom, hogy 
nem panaszkodhatunk. /Bár nem ismerem a tan-
folyamok országos színvonalát, ebben csak 
személyes információkra támaszkodhatok./ 
Hiszen 20 "Kiváló", 15 "Jól megfelelt" és 
mindössze csak 5 "Megfelelt" eredmény szü-
letett. A FSZEK tanfolyamai évek óta jó ered-
ménnyel zárulnak. S a szervező intézménynek 
biznia kell abban, hogy ha nem is a vizsga-
eredmények, de az egész évi munka alapján a 
végzett hallgatók megállják helyüket a könyv-
tári szolgálat rájuk bizott területein. A 
vizsga kimeritő értékelését a Hiradó jelen 
számában a KMK szakfelügyelője maradéktala-
nul elvégzi. Én inkább az egész évi munka 
elemzésére szorítkoznék. 

egyes anyagrészek aránya egyes tárgyak óraszámának 
a tankönyvben aránya 

könyvtárismeret 11,5 % 4,9 % 
dokumentumismeret 9,2 % 6,8 % 
állományalakitás 10,3 % 3,4 % 
állománygondozás 7 % 8,3 % 
dokumentumleirás, katalogizálás 16,7 % 24,1 % 
olvasószolgálat 16,7 % 13,2, 
osztályozás 8,9 % 13,3 % 
tájékoztatás 6,3 % 11,3 % 
számítástechnika elhanyagolható 3,4 % 
könyvtári iratkezelés 1,8 % 1,9 % 
dokumentumok sokszorosítása 9,2 % 4,4 % 
felkészülés /dolgozatírás, konzultációk s tb/ - 3,4 % 



Már az első látásra szembetűnő eltéré-
sek tapasztalhatók a tananyag szerkezete és 
az óraszámok között a könyvtárismeret, az 
állományalakitás, a dokumentumleirás, a tá-
jékoztatás, a dokumentumsokszorositás téma-
köreiben. Ezek a legkirivóbb eltérések. Fel-
merül a kérdés, hogy az egy tananyagra for-
dítható idő mennyiben felel meg a tantervi 
előírásoknak. Ha ezt vesszük figyelembe, még 
nagyobb eltérések adódnak. /Bár az ajálott 
órabeosztásban még szerepel 20 óra gépirás 
is, ami az előző évfolyamokon sem szerepelt./ 
Ezek a tárgyak is mutatják a képzés dilemmá-
it, vagyis, hogy az elmélet és gyakorlat 
arányát nem mindig sikerül optimálisan meg-
határozni. A könyvtárismeret a tanfolyamon 
kicsit kevésnek tűnik. Általában elmondható, 
hogy a történeti részek nehézséget okoznak, 
de egy könyvtárkezelői tanfolyam nem pótol-
hatja a középiskolai képzés hiányosságait. 
Az állományalakitás, ami napjaink könyvtár-
ügyében egyre nagyobb szerepet kap, úgyszin-
tén problémát okoz. A dokumentumleirás ma-
gas óraszámát az elsajátítandó anyag nehéz-
sége indokolja. Ma már a könyvtárkezelői 
tanfolyamok hallgatóinak java része /ez leg-
alábbis a FSZEK esetében igaz/ kislétszá-
mu könyvtárak munkatársaiból adódik. A 
FSZEK munkatársain kivül jórészt szakszer-
vezeti könyvtárak, más fővárosi intézmények 
/Rádió, az MN stb/, valamint vidéki B és C 
tipusu könyvtárak munkatársai jelentkeznek. 
S ha még azt is szem előtt tartjuk, hogy az 
esetek java részében a könyvtárkezelő talál-
kozik először a könyvtárba belépő olvasóval, 
felmerül a kérdés, hogy pont nekik ne tanít-
sunk magasabb óraszámban tájékoztatást? Mi-
re figyeljünk? 

Az már most is világos, hogy a számí-
tástechnikai alapismeretek - és bizonyos va-
gyok benne, hogy a tárgy előadója is igy vé-
lekedik - ebben a formájában teljesen hatás-
talan. S ezt a kérdést nem ennek a tanfo-
lyamnak a keretein belül kell akárcsak alap-
szinten is megoldani. Viszont szükségesnek 
érzem az uj AV ismerethordozók, technikai 
eszközök, uj oktatási módszerek bevitelét 
az oktatás folyamatába. Egyelőre csak video-
kazetták alkalmazására, a tájékoztatásban 
esettanulmányok feldolgozására gondolok. 

Még néhány szó a tankönyvről. Amit a 
dokumentumok sokszorosításáról a tankönyv 
tartalmaz, szinte teljesen elavult. Azok a 
berendezések és eljárások, amiket ismertet, 
egy-két kivételtől eltekintve már nem hasz-
nálatosak. Ez a fejezete teljes egészében át-
dolgozásra szorul. Az itt tárgyalt anyagot 
nyugodtan utalhatjuk a könyv első, történe-
ti fejezeteihez. /Gutenberg, oh!/ 

Végül a vizsgáról. A sok izzadság mel-
lett volt néhány derűs perc is. "A könyvtári 
teret néha tagoja egy-egy olvasó." 

Farkas Lászlóné 

A külső szakember szemével 

A FSZEK rendezte könyvtárkezelői tan-
folyam hallgatói az idén junius 3-án Írás-
beli, junius 10-én szóbeli vizsgát tettek. 

A 40 vizsgázó közül 17 fő volt FSZEK 
munkatárs. Az ő eredményeik a következők: 
Írásbeli: 11 kiváló, 5 jó, 1 megfelelt. A 
szóbeli számukra gyengébben sikerült, végül 
6 kiváló, 9 jó, 2 megfelelt eredmény szüle-
tett. 

Az a tény, hogy a vizsgázók mindegyike 
megfelelt, önmagában jelzi, hogy a hallga-
tók eleget tettek a tanfolyam támasztotta 
követelményeknek. Az eredmények pedig azt, 
hogy magas szinten. E pár sornak nem az a 
feladata, hogy tiszteletkört rójon az ered-
mények felett, inkább az, hogy apró jelzést 
adjon a további tanfolyamok előadóinak, hall-
gatóinak a még tökéletesebb anyagelsajáti-
/tta/tás érdekében. 

Néhány észrevétel az Írásbeli vizsga 
kapcsán : 

- Hézagos volt a vizsgázók betűrend-
ismerete. /Holott ez az általános iskolák 
második osztályában már követelmény./ így 
történhetett, hogy a Cutter-jelzetek nem 
minden esetben "ültek". Meglepő volt, hogy 
a besoroláskor Szabó Péter mögé került a 
"szabadságos levél", valamint, hogy a "né-
met" megelőzte a "néma"-t, Veszprémy Anna 
a Veszprémi tévétalálkozót. A lexikonok for-
gatásakor is fölöttébb keservesnek bizonyult 
némelykor a szócikkek meglelése. 

- Az ETO jelzetek "magyarra forditása"-
kor gondot csak a korlátozottan közös elosz-
tások felismerése okozott - ritkán. Sokkal 
inkább a történelmi ismeretek hézagos mi-
volta, amikor az "Osztrák-magyar Monarchia 
külpolitikája 1867-től 1914-ig" jelzetet 
"Külpolitikai kapcsolatok Ausztria és Ma-
gyarország között 1867-től 1914-ig" szöveg-
gel oldották fel. A szomorú az volt, hogy 
a javítást követően, miután megkérdeztem, 
hogy mi is történt 1867-ben ,csak kevesen 
tudták, hogy a kiegyezés, még kevesebben, 
hogy ekkor született az Osztrák-magyar Mo-
narchia, azt pedig, hogy a külügy közös volt, 
senki. /Megjegyzés: Egy 200-250 órás szak-
mai tanfolyamnak nem lehet célja pótolni az 
általános műveltség hiányait./ 

A szóbeli vizsga tanulságait illetően 
csak általánosságokra térhetek ki, mert a 
szakmai ismeretekből megfelelő jártasságról 
tanúskodó feleleteket hallhattunk. Néhány 
észrevétel: 

- A tanfolyam hallgatói közül csak na-
gyon kevesen tudnak tanulni. /Ez az észrevé-
tel nemcsak a FSZEK-tanfolyam hallgatóira 
vonatkozik, hanem sajnos az összes tanfo-
lyami hallgatóra./ 

- Még kevesebben: ismereteiket szabato-
san fogalmazva, kerek mondatokban közölni. 



- A tanfolyam célja a szakismeretek el-
sajátíttatása révén tágítani hallgatóinak 
szakmai látókörét, tul a konkrét munkahely 
falain, tul a konkrét munkahelyi tennivaló-
kon. Ez alig sikerült. Sajnos éppen a FSZEK 
munkatársai voltak azok, akik fiókkönyvtá-
ruk perspektívájából láttatták feleletükben 
a kihúzott tétel tárgyát. E "provinciális" 
látásmód - összehasonlítva a többi vizsgá-
val - itt érvényesült a leginkább. 

Egy kiváló hagyományokkal rendelkező 
könyvtárkezelő-képző intézmény az idén is 
folytatta eddigi jó munkáját. A vizsgaered-
mények ha gyengék, nem feltétlenül a képző 
intézmény hibája. Viszont ha jók, ott az 
oktatás színvonala biztos magas. 

Biegelbauer Pál 

A résztvevők szemével 

Felkértek, hogy Írjam meg a véleményem 
a tizhónapos tanfolyamról. A saját nevemben 
Írok, de ez talán tükrözni fogja mások véle-
ményét is. 

Ahhoz, hogy a könyvtárnak tekintélye 
legyen az olvasók előtt, jól felkészült 
könyvtárosokra van szükség. Azok, akik érett-
ségivel jönnek a könyvtárba dolgozni, még 
természetesen nem rendelkeznek ezzel a tu-
dással. Ez a tanfolyam viszont alkalmas a 
tudás megszerzésére. 

Visszagondolva könyvtárba kerülésem-
re, nekem is nagy segitség lett volna egy 

ilyen tiz hónap. Sok olyan feladatot kellett 
elvégeznem akkor, amihez nem volt meg a fel-
készültségem. Ezt lehet tapasztalni az újon-
nan jött fiataloknál is. A felkészületlen-
ség miatti hibák ilagyon gyakoriak. Szerin-
tem, ha ezeket a fiatalokat rögtön beisko-
láznák, ilyen hibák sem fordulnának elő. 

Ez alatt a tiz hónap alatt elsajátítot-
tam mindazt, amivel a gyakorlatban is talál-
koztam már. Persze azért van különbség, bár 
a gyakorlatban sok mindent el lehet sajátí-
tani a tanfolyam nélkül is. Például a külön-
féle adminisztrációkat. Az olvasókkal való 
foglalkozást viszont sehol sem tanítják. 
Ezen a tanfolyamon annak is el kéne dőlnie, 
hogy ki alkalmas erre a pályára.Talán ez az, 
ami nem derül ki, vagy ha kiderül, későn. 

Szeretnék megemlíteni egy másik dolgot 
is. Tanultam dokumentumleirást. Most már, 
ha a kezembe adnak egy könyvet, szinte hi-
bátlanul le tudom irni. 

De szükség van-e erre? 
Amiért a vizsgán pontlevonás jár /"pont 

szünet kötőjel szünet" vagy a betűrendbe so-
rolás/ azzal a gyakorlatban nem törődnek a 
könyvtárak. így a megtanult szabványok nem 
érvényesülnek. 

Az órákról is egy pár szót. Én mind-
egyik órát kedveltem, igaz, hogy egy-kettőn 
az álmosság környékezett, de általában szín-
vonalasak voltak. Ezek közül is kiemelkedett 
a dokumentumleirás, ami nagyon tetszett. 
Azt hiszem, ezzel mások is egyetértenek. 

Köszönöm, hogy meghallgatták a vélemé-
nyemet . 

Egy hallgató 
/Varga Erzsébet, VII. ker./ 

SZÁSZ ILONA: A GYERMEKKÖNYVTÁRI MUNKA ALAPISMERETEI 

A KMK "Könyvtárkezelői füzetek"cimü so-
rozatának első kiadványaként jelent meg 
Szász Ilona munkája. A sorozat célja, hogy 
a tizhónapos könyvtárkezelői tanfolyam hall-
gatóit segitse a felkészülésben, a tanulás-
ban. A tervek szerint a könyvtári munka más 
területeivel foglalkozó "alapismeret" is 
napvilágot fog látni e sorozat keretében. 
A sorozat szerkesztője Biegelbauer Pál. Az 
egyes témákat röviden és célszerűen tárgya-
ló füzetek a tankönyv hasznos kiegészitői 
lesznek. 

örvendetes, hogy az első füzet éppen a 
gyermekkönyvtári. munka speciális kérdései-
vel foglalkozik, annál is inkább, mivel a 
tankönyv ezzel a területtel eléggé mostohán 
bánik. Bár a könyvtári munka valamennyi terü-
lete kapcsolódik valamilyen módon a gyermek-
könyvtári tevékenységhez, a gyerekekkel va-
ló foglalkozás másfajta megközelítést igé-
nyel. Ennek a munkának a speciális kérdése-
it tárgyalja Szász Ilona irása. 

Negyvennyolc oldalba süritve, öt na-
gyobb fejezetben foglalkozik az olvasó gyer-
mekkel, a gyermekirodalommal, az állománnyal, 
a katalógusokkal, az olvasószolgálati munká-
val valamint a könyvtár és iskola kapcsola-
tával. Az anyag nagy része /kb. fele, I. és 
II. fejezet/ a gyerekek fejlődési szakaszai-
nak megfelelő jellemző olvasmánytípusokat és 
a gyermekirodalom sajátságos kérdéseit tár-
gyalja. Ez az a területe a gyermekkönyvtári 
munkának,amit más órákon, más tárgy keretében 
nem sajátíthat el a hallgató. Ezzel szemben 
az állomány beszerzése, elhelyezése a szabad-
polcon, a katalógus épitése eltér ugyan a 
felnőttkönyvtári gyakorlattól, alapjaiban 
azonban egyazon ismereteket feltételez./ 
Az "igazi" gyermekkönyvtári olvasószolgálat 
lényege a gyerekek életkori sajátosságainak 
és a részükre készült müvek /gyermekiroda-
lom/ alapos ismerete. 



A füzet olvasása kapcsán többféle kér-
dés foglalkoztatott,: az itt közölt anyag 
a könyvtárkezelő ismeretek elsajátításához 
sok vagy kevés? Egy középfokú végzettségű 
könyvtárosnak mennyit kell tudnia "gyermek-
könyvtárosul"? Azt hiszem, hogy a válaszom 
kettős: ebben a füzetben a gyermekkönyvtári 
ismeretanyag elég is, és kevés is. Elég an-
nak, aki a sikeres vizsga után nem fog gye-
rekekkel foglalkozni. Kevés, ha arra gondo-
lunk, hogy a gyermekkönyvtárakban egyre több 
középfokú végzettségű könyvtáros teljesit 
szolgálatot, akiknek nem kizárólag könyvtár-
kezelői feladataik vannak, hanem érdemi, ol-
vasószolgálati munkát látnak el. Az ő részük-
re a füzet végén rendelkezésre álló bibliog-
ráfiai válogatást feltétlenül megismerendő-
nek tartom. 

A III. fejezet cime számomra értelmet-
len, zavaró: A gyermekkönyvtári munka - hi-
szen az egész füzet erről szól, nemcsak ez 
a viszonylag rövid fejezet! Itt konkrétan a 
gyermekkönyvtári állományról és feltárásról 
van szó! Ebben a fejezetben a szerző többek 
között az önálló költségvetéssel rendelkező 
önálló gyermekkönyvtárakról ir. /29. 1./ 
Vannak még ilyenek Magyarországon? 
Nem érthető és nem meggyőző az állomány ösz-
szetételére vonatkozó megállapítása sem: "A 
könyvkiadás döntő hatással van az állomány 
összetételére és az olvasói érdeklődés ala-
kulására, ezt a gyermekkönyvtári ismeretter-
jesztő irodalom állományi és forgalmi növe-
kedésében láthatjuk /45 % szakirodalom - 55% 
szépirodalom/".' A 45-55 % forgalmi vagy ál-
lományi arány? Mi mutatja a növekedést? 

A szabadpolcon a mesekönyvek közé nem sorolja 
be a fabulát /Aiszoposz/ /31. 1./, holott ko-
rábban /21. 1./ a mesék között szerepelnek 
az állatmesék is. A bibliográfiában megadott 
Cs. Nagy István könyvében is ott található, 
de a gyermekkönyvtári gyakorlat szerint is a 
mesekönyvek között helyezzük el Aiszoposzt, 
Phaedruszt, La Fontaine-t, Krilovot. 

A gyermekkönyvtári katalógusokról irt 
részt elnagyoltnak találom, a fogalommagya-
rázatok félreérthetőek. Az olvasószolgálatnál 
hiányzik a sajátosan gyermekkönyvtári tájékoz-
tató munka leirása, pedig egyre több referensz 
kérdésre kell a gyermekkönyvtárakban is vá-
laszt adni, egy-egy téma irodalmát összegyűj-
teni akár iskolai vagy úttörő feladathoz, 
akár valamilyen hobbihoz. A különféle csopor-
tos foglalkozások vázlatos leirása mellett 
nem emlitődik a gyermekekkel való egyéni fog-
lalkozás. fontossága és módszerei sem.. 

Ugy érzem, mintha a füzet végére elfo-
gyott volna a szerző türelme az egyes témáki 
alapos és részletes kifejtésére, összességében 
a füzetben közreadott ismeretek hasznosan egé-
szitik ki a tankönyvben szereplő anyagot. Az 
eddigi gyakorlathoz képest az előrelépés le-
hetőségét jelenti. Továbbra is kérdés marad 
azonban, hogy könyvtárkezlőknek milyen mély-
ségű gyermekkönyvtárosi ismeretekre van szük-
ségük. 

/Szász Ilona: A gyermekkönyvtári munka alap-
ismeretei. Bp.: OSZK-KMK, 1987. - 54 p./ 
/Könyvtárkezelői füzetek/ 

Kerekes Pálné 



OLVASÓNK, ILLYÉS GYULA 

1987 tavaszán jelent meg Illyés Gyula 
posztumusz regénye, A Szentlélek karavánja. 
A befejezetlen, megszerkesztetlen kéziratot 
Száraz György gondozta és rendezte sajtó 
alá. A kötet 215. oldalán az alábbi szöveg-
rész olvasható: 

Illyés maga is és Száraz György is oly 
fontosnak találta Sinkó Ervin Optimisták ci-
mü kulcsregénye főhőseinek azonositás, hogy 
ezt a kötet 251-252. oldalán megismétli. 

Sinkó Egy regény regénye cirnü müvéből 
ismerjük az Optimisták megjelentetésének 
kálváriáját. Az Optimisták első kötete 1953-
ban jelent meg Újvidéken, nyilván ezt kölcsö-
nözte ki Illyés könyvtárunkból. Sajnos az 
emiitett könyv ma már nem található meg ná-
lunk. A nyilvántartásunkban megkeresni,hogy 
mikor és milyen módon került könyvtárunkba 
és mikor mily körülmények között veszett el, 
szinte reménytelen vállalkozás volna. 

A tájékoztató'szolgálatban 1949-1955 
között teljesítettem szolgálatot. Számtalan 
Íróval meghitt kapcsolatba kerültem, örül-
tem Szép Ernő meleg, kesernyés szavainak, 
tanuja voltam Németh László műfordítói mun-
kásságának, kinek föltehetően 1949-ben nem 
álltak szótárak otthon a rendelkezésére, 
igy szinte minden nap a tájékoztatóban szor-
goskodott. Illyés Gyulát viszont sosem lát-
tam könyvtárunkban. Föltehető, hogy az Op-
timistákat valaki kikölcsönözte a részére. 
Ez ma már rejtély, mégis öröm, hogy utolsó 
müvében elismerően szól könyvtárunkról. 

Könyvtárosként fölháborit, amikor köny-
vekben olvasói bejegyzéseket találok. Ugy 
látszik vannak kivételek, hiszen az ismeret-
len firkász segített Illyésnek, az 1919-es 
forradalom tanujának a kulcsregény hőseit 
azonosítania. 

Pataki Ferenc 

nünk, hogy folyamata rendjét helyesnek lássuk; visszate-
kintve az időben? Olyanféleképpen letekintve, mint a repülő, 
aki egy várost földerít a magasból. 

*Sinkó Ervinnek ahhoz a nagy arányú, önéletrajz alapú regé-
nyéhez, melyei annak idején a szerzővel közösben - oly súlyos volt 
- gyalogosan cipeltünk végig a hosszú rue de Vaugirard-on, 
s melyet azon az egy éjszakán jóformán csak átlapozni tudtam, 
versenyt a Sorbonne toronyórájával - ablakommal szemben verte 
a negyedórákat-, később afféle Ariadne-fonalat nyertem. Akkor, 
amikor végre - sürgetés nélkül - belemerülhettem az Optimis-
t á k-ba, a Budapest Fővárosi Könyvtárból kikölcsönzött példány 
szerencsés ajándékban részesített. 

Az első kötet utolsó lapján egy ismeretlen kéz kinyitotta a kulcs-
regény zárját. A regény főhőseinek neve után ceruzával egyenlő-
ségi jelet rajzolt s odaírta azok polgári nevét, ebben a sorrendben: 
Báti - Sinkó, Vértes = Lukács György, Lányi = Révai, Stein 
= Hevesi Gyula, Lénárt = Komját Aladár, Sarkadi = Lengyel 
József, Cinner Erzsi = Sinkóné (Rotbart Irma), Dani — Cserny 
Jóska, Kovács = Korvin Ottó, Török Géza = György Mátyás. 

Cserny -Jóska? A regény szereplőinek ismeretlen leleplezője 
becenevei ír. Jelentheti-e ez azt, hogy bizalmasabb viszonyban 
volt vele? S a regény többi modelljével? A kézírás arra vall, hogy 
a betűvetést acéltollal tanulta meg, s így kortársunk lehetett. 

Az Optimisták-ban - élete főművének szánt „regényében" 
- Sinkó Ervin nem szerepeltetett mindenkit ama kortársai 
közül, akik a „szellemi tisztázások" útján annak idején a cse-
lekvésig jutottak. Müvét külföldön írta. Lovagias elővigyáza-
tossággal regényhősként sem emlékezen meg azokról, akik 
a cselekvés kora után Magyarországon maradtak, vagy előbb-

* A dőlt betűkkel szedett részt I. Gy. oly szervesen építene be 
- szinte szóról szóra megegyező módon - egy másik fejezet anyagába 
is, bogy a szöveg csonkítását akár in, akár on indokolatlannak érez-
tem. (A szerk.) 



RITKASÁGAINK 
EGY ÁLLOMÁNY HORDALÉKA 

avagy régi gyermekkönyvek a központi könyvtárban 

Májusban meglátogatta könyvtárunkat 
Dr Andreas Bode, a müncheni Nemzetközi If-
júsági Könyvtár igazgatója. Ez a könyvtár 
a világ egyik legnagyobb gyermekkönyvgyüj-
teményével rendelkezik és gondozói ismerik 
a régi magyar gyermekirodalmat is. Jogosan 
vetődött fel az az igény, hogy látogatásuk 
alkalmával adjunk izelitőt régi gyermekköny-
vekből . 

A feladat nehéznek, megoldhatatlannak 
látszott. Szabó Ervin a könyvtárat nem mu-
zeumnak, hanem olyan közművelődési intéz-
ménynek tartotta, ahol a könyvek polcrake-

Rövid kutatás után kiderült, hogy több-
százra tehető a XVII-XIX. században keletke-
zett, elsősorban magyar nyelvű gyermekköny-
vek száma. 

Nem csupán a Szüry Dénes hagyaték első 
kiadásainak gyűjteménye adja a zömét a régi 
gyermek- és ifjúsági irodalomnak - ha igy 
volna,ez még nem vallana tudatos könyvtári 
gyűjtésre - hanem a többség a "09-es" könyv-
ritkaság gyűjteményből, a helytörténeti gyűj-
teményből és elsősorban a "nagy raktárból" 
került elő. 

A helyszámokból kitűnik, hogy a könyv-
tár alapításától a harmincas évek végéig 

rülését és megőrzését mindenekelőtt haszná-
lati értékük dönti el. Ennek ellenére tud-
tuk, hogy több tizezer régi könyv, becses 
ritkaság halmozódott fel könyvtárunkban az 
elmúlt évtizedek során. Node gyermekkönyvek? 
Képtelenség! Az Országos Pedagógiai Könyv-
tár és Muzeum szép állományának ismeretében 
nálunk nincs mit kutatni. 

Szentkuty /Drescher/ Pál 1986-ban újra 
nyomott bibliográfiája alapján keresve és a 
szakkatalógusban böngészve kiderült, hogy a 
helyzet merőben más. E gazdag állomány is-
mét egyszer megtréfálta azt, aki ugy vélte, 
hogy ismeri. 

nem zárkozott el az elől, hogy állományát 
becses régi gyermekirodalommal is gyarapít-
sa. 

Izelitőül néhány tétel: 
Számos angol mü arra utal, hogy a gyer-

mekkönyvek gyűjtésében nem az egyoldalú né-
met irányultság érvényesült. A Landerer nyom-
da Defoe nevének említése nélkül adja ki Po-
zsonyban és Pesten "Róbert Péter született 
anglus élete és különös történetei" cimmel 
a Robinsont. Nálunk az 1806-os kiadása ta-
lálható. Emellett későinek számit az 1858-
ban kiadott "Robinson Crusoe élete és kaland-
jai" /Pest, Heckenast/. 



Beecher Stowe Irinyi József forditásában 
"Kulcs Tamás bátya kunyhójához" cimmel 1857-
ben jelent meg Pesten, Müllernél. A francia 
müvek sorát időrendben Beaumont Mária "Kis-
dedek tudománnyal telyes tárháza" cimü négy-
kötetes gyermek enciklopédiája nyitja,megje-
lent Kolozsvárt 1781-ben. Megvan ugyanez 
Leprince Beaumontnő "Gyermekek tára" cimmel 
is Emich Gusztáv 1848-as pesti kiadásában. 
Francia eredetiből a "Le jardin des enfants, 
où bouqet de famille" /A gyermekek kertje, 
avagy a család csokra/ cimü Párizsban 1803-
ban megjelent moralizáló könyvecskét említ-
hetjük. Mondanom sem kell, hogy képviselve 
van Jules Verne teljes munkássága is első 
kiadásban, franciául. 

A német nyelvű és németből forditott 
irodalom bőséges. J.H.Campe Kolombust és A-
merika felfedezését tárgyaló német ismeret-
terjesztő munkái 1783-as tübingeni és 1813-
as bécsi kiadásban vannak meg. Az első ma-
gyar Campe "Theophron, vagy a tapasztalt ta-
nácsadó" cimmel Pozsonyban jelent meg 1804-
ben Belnaynál. Érdekes antológia a "Gyerme-
kek, és ifjak bibliothecája, azaz elmét gyö-
nyörködtető és nemes szivet formáló apró tör-
ténetek, beszélgetések, utazások, versek..." 
cimü munka, melyet a németből forditó Kiss 
János adott ki Pesten 1805-ben. A moralizá-
ló történeteket képviseli Kotzebue Ágoston 
"Oktató és érdekletes történetetskék az if-
júság számára" c. a Wigandnál 1831-ben Pes-
ten kiadott mü. 

Számos robinsoniáda közül említsünk egy 
Kolozsvárt Buriánnál kiadott müvet 1826-ból, 

melyet J.J. Poltnak tulajdonítanak, a cime 
pedig "Engelhard Márton, vagy egy ifjúnak 
tengeri utazása és magányos szigetben tör-
tént viszontagságai a 17. századból." Érde-
kes, hogy Jacob Grimm "Gyermekek és házi 
regék" c. mesekönyve 1861-ből való, tehát 
viszonylag késői. 

Természetesen a magyar gyermekirodalom 
a legszámosabb. Vannak gyermeklapjaink: a 
Kis Újság 1870-től, a Hasznos Mulattató 
1874-től, a Gyermekbarát, a Kisdednevelők 
Országos Egyletének lapja 1875-től. Évköny-
vek, naptárak közül első a Magyar Ifjúság 
évkönyve 1860-ból. Az Én Újságom naptára 
1897-től van birtokunkban. 1914-től van meg 
a Benedek Elek és Sebők Zsigmond szerkesz-
tette Jó Pajtás Almanach. 

Döbrentei Gábor "A kis Gyula könyve" 
az egyik első magyar gyermekkönyvünk, Pes-
ten, a Wigandnál 1829-ben jelent meg. Be-
zerédj Amália hires "Flóri könyve" viszony-
lag késői kiadásban van meg, de a "Földesi 
estvék" cimü müve első kiadásban található. 
Megjelent Pesten, Heckenastnál 1840-ben. 
Horváth Zsigmond bájos cimü könyve "Elmede-
ritő, szivképző 's charakterfestő történe-
tek' 's adatok füzére." Pesten az Eggenber-
ger adta ki 1840-ben. Vajda Péter "Nemzeti 
ábécze. Olvasó és mulattató könyv magyar 
szorgalmas fiuk és leányok számára" szintén 
ritka. Kiadta Edelmann Pesten 1853-ban. Zár-
juk a számtalan magyar mü sorát Molnár Fe-
renc "A Pál-utcai fiuk" első kiadásának em-
lítésével. 



A rendkivül érdekes és gazdag anyag is-
meretében több következtetés adódhat. 
Az összegyűjtött anyagot azon gyermekkönyv-
tárainkban, ahol a biztonsági feltételek a-
dottak, vándoroltatni lehetne. 

Ha nem volnánk ilyen pénz és papirszü-
kös időben, egy bőven illusztrált katalógus 
még nyereséges vállalkozás is lehetne. Sok 
mű nem szerepel ugyanis a Szentkuty /Dres-
cher/ Pál féle jegyzékben. Érdemes volna fia-
tal, esetleg gyermekkönyvtáros kollégáknak 

szakdolgozati témául e könyvek teljes feltá-
rását, állományépitési vonatkozásait, kul-
túrtörténeti és illusztrációs értékeinek be-
mutatását elvégezni. 

A gyermek- és ifjúsági irodalom kriti-
kailag, esztétikailag, könyvészetileg any-
nyira feltáratlan, hogy ezen a téren még há-
lás és úttörő munkát lehet végezni. 

Márffy István 

MICHEL STROGOFF 

Bientôt l 'appareil et ton moteur flottèrent. (Page 25Ö.) 

>n, frère, répondit la jeune fille. 

: toi, ami ? 

ai ! s'écria Nicolas. Je réalise enfin un de mes rêves : naviguer en char-

t endroit, la berge, assez déclive, était favorable au lancement de la 

Le cheval la traîna jusqu'à la lisière des eaux, et bientôt l 'appareil et 

cur flouèrent à la surface du fleuve. Quant à Serko, il s'était bravement 

nage. 

•ois passagers, debout sur la caisse, s 'étaient déchaussés par précau-

s. grâce aux outres, ils n'eurent pas même d'eau jusqu'aux chevilles. 

LE P A S S A G E DE L ' Y E N I S E I 

Empoignant il'un b ra , r igoureu , la bride... . (Page SSS.) 

Michel Strogoff tenait les guides du cheval, et , selon les indications q 

donnait Nicolas, il dirigeait obliquement l'animal, mais en le ménagea 

fl ne voulait pas l'épuiser à lutter contre le courant. Tant que la 1 

suivit le fil des eaux, cela alla bien, et, au bout de quelques minutes, ell 

dépassé les quais de Krasnoiarsk Elle dérivait vers le nord, et .1 eta 

évident qu'elle n'accosterait l 'autre rive que bien en aval do la ville. Ms 

importait. 

La traversée de l'Yeniseï se serait donc faite sans grandes difficultés, 

sur cet appareil imparfait, si le courant eût été établi d 'une manière r é t 

Mais, très-malheureusement, plusieurs tourbillons se creusaient à la surf 
33 



MŰHELY 
A SZÖVEG ÉRTHETÖSEGE 

Nem értem. 
Ha ezt könyvvel a kézben mondjuk, vagy 

méginkább gondoljuk, nem vagyunk könnyű hely-
zetben. Nem beszélgetésrőlvan ugyanis szó, 
tehát nem áll velünk szemben partner, aki 
kérdéseinkre válaszolna. Az irott szöveg 
szerzője nincs közvetlenül jelen, ő egy fel-
tételezett befogadónak, olvasónak ir. 

A szöveg befogadása a hallgató, az olva-
só felől nézve: szövegértés /megértés/. Fo-
lyamatát elsősorban a pszichológia és a 
pszicholingvisztika, a lélektan és. a nyelv-
tudomány "közös gyermeke" vizsgálja. 

A befogadás másik tényezője, az érthető-
ség, magának a szövegnek a tulajdonsága. 

A megértés és az érthetőség persze in-
kább csak elméletileg választható el egymás-
tól, a gyakorlatban komplex módon, együtt 
hatnak. Mindazonáltal az is nyilvánvaló, 
hogy ugyanezt a szöveget különböző olvasók 
különbözőképpen értik. Egy és ugyanazt ol-
vasó számára pedig jobban vagy kevésbé ért-
hető szövegek befogadása más-más feladatot 
jelent. 

Az érthetőséget és a megértést megha-
tározó legfontosabb tényezők a következők. 
A befogadó társadalmi helyzete, intelligen-
ciája, nyelvi képességei, iskolázottsága, 
az adott tárgyról meglevő /elő/ismeretei. 
Érzelmei, motiváltsága, érdeklődése a tárgy 
iránt. Olvasási technikája. Ez utóbbi nem 
csupán gyorsaságot jelent. Aki a képújság 
egy-egy oldalát háromszor is el tudja olvas-
ni addig, amig nem "lapoz" a televizió, az 
nyilván a gondolat befogadása terén is e-
lőnyben van azzal szemben, aki a képernyőn 
levő szöveget végig sem tudja olvasni. 

Az érthetőség és megértés a szöveghez 
magához kapcsolódó tényezőinek egy része 
tipográfiai természetű. Ne csak az olvasha-
tatlan nyomtatásra gondoljunk ezzel kapcso-
latban, hanem például a nehezen olvasható 
kisbetűs szövegekre is! 

A bekezdésekre való tördelés már nem 
csupán tipográfiai kérdés, hanem a gondolat 
visszatükrözésének,a szöveg tagolásának esz-
köze . 

Ebből a problémakörből emeljünk ki még 
egy kérdést, az informativitásét. Hogy a szö-
veg sok uj információt tartalmazzon, vagyis 
informativ legyen, igen fontos lehet, első-
sorban a tudományos szakirodalomban. Ugyan-
akkor mindez megneheziti a megértést. Gon-
doljunk csak a szabad előadás és a felolva-
sás közötti különbségre! Ez a különbség nem-
csak a beszélő és hallgató közötti kapcsolat 

különbözőségében nyilvánul meg. Azon tul, 
hogy a felolvasó kevésbé figyel hallgatósá-
ga reakcióira, arról is van szó, hogy azonos 
idő alatt több szöveget tud elmondani és igy 
több információt eljuttatni hallgatóihoz, 
amivel azonban jobban igénybe is veszi fi-
gyelmüket. Az előadó, ha szabadon beszél, 
mondanivalóját a helyszinen fogalmazza meg, 
ami azzal jár, hogy egyes dolgokat ismétel, 
szövege redundáns lesz, ami azonban nem fö-
lösleges terjengősséget jelent, hanem azt, 
hogy hallgatóinak lehetősége nyilik arra, 
hogy egy kis időre "megpihenjenek". 

Az érthetőség szempontjából fontos té-
nyező a mondatok hossza és fajtája, bonyo-
lultsága, ami legtöbbször a gondolatok bo-
nyolultságát mutatja. A szövegben kifejezett 
gondolat azonban nemcsak bonyolult lehet, 
de többé-kevésbé ismeretlen is. Ez utóbbi a 
használt szókincsben is megnyilvánul. A sok 
ismeretlen vagy idegen szót tartalmazó szö-
vegek sokszor nehezen érthetők. 

A szöveg érthetősége mérhető. Az erre 
szolgáló legismertebb mérési-számitási mó-
dot R.R.Flesch dolgozta ki még 1946-ban. 
Ennek egyszerüsitett változata a New Reading 
Ease képlet, amely a következőképpen fest: 

NRE=1,599n-l,05s-31,517 ahol 
n= a száz szóra eső egyszótagu szavak 
száma 
s= a mondatok átlagos hossza szavakban 
mérve. 
Miért mérjünk? 
Az, hogy Thomas Mannt nehezebb olvasni, 

mint képregényeket, eléggé kézenfekvőnek lát-
szik. Ezt a meggyőződésünket a fenti képlet 
segítségével elvégzett számitások is igazol-
ják. Gyorsan hozzáteszem, hogy nem esztéti-
kai értékítéletről van itt szó. A szépiro-
dalmi müvek stílusában rejlő nehézségek és 
különbségek nyilván a legtöbb könyvtáros 
előtt ismertek. A szépirodalom mellett azon-
ban tudományos és ismeretterjesztő könyvek 
is szép számmal találhatók közművelődési 
könyvtárakban. Ha tehát két kertészeti könyv 
közül kell ajánlanunk az egyiket, jól jöhet 
szövegük érthetőségének objektiv ismerete. 
Az olvasó befogadói képességeit ugyanis 
csak megismerni van módunk, változtatni raj-
tuk - legalábbis rövid távon - nem tudunk, 
ezért alkalmazkodnunk kell hozzájuk. Alkal-
mazkodni pedig jobban tudunk a szöveg tulaj-
donságainak ismeretében. 

Koltay Tibor 



RÓLUNK SZÓL 

SZEMÉLYRE SZÓLÓ SZOLGÁLTATÁSOK 

Könyveket visznek házhoz a kerület időseinek 

A siámitógépen és videón nevelkedö-stórakow gyermekeinknek nem 
győztük hangsúlyom hogy nemcsak ai alapműveltség megszerzésében. hanem 
ai emberi élet tel/essé lételében is igen fontos sietepe van ai olvasásnak. Az 
idősebbek még hajdanán tudtak örülni egy-egy könyvújdonságnak, vagy leiár-
iák lábukat egy-egy sikerkönyvén. Napjainkban visiont inkább a gmkzás. a 
második gardaság tölti ki életünket, s talán alig esik sió a könyvről. Vagy még-
sem így van? A válásit a Török utca 7—9. siám alatt mőködö. kerületi könyv-
tárban kaptuk meg. Besiélgetötársunk a könyvtár kél fiatal dolgoiója.- Halasi 
Katalin és Tóthpál Lívia volt. 

A Fővárosi Szabó Ervin 
Könyvtár hálózatához tartozva a 
kerület l egnagyobb intézménye 
vagyunk — kezdi beszélgetésün-
ket Halász Katalin. — Felnőtt- és 
gyermekkönyvtárra l , idegen 
nyelvű ál lománnyal , olvasóterem-
mel rendelkezünk és idegen nyel-
vű hanganyagot , azaz nyelvtanu-
lás céljából kazettákat is kölcsön-
zünk. 

— Bizonyára tapasztalták, 
hogy az elmúlt évtizedben jélen-
tösen megváltozott az olvasókö-
zönség összetétele. Egyáltalán, 
mit tudtak tenni, hogy ne csap-
panjon a kölcsönzők száma? 

— Figyelembe vettük a kerület 
l akosa inak élet/orma-változásait 
és azt elsősorban a nyitva tartá-
sunk követte; többségében dél-
előtt 10 órától este 20 óráig va-
gyunk nyitva, ez alól egyedül a 
szerdai nap a kivétel, amikor is 
csak kettőtől ötig fogadjuk az ol-
vasókat. Ugyanakkor sokkal in-
kább személyre szólóbb szolgál-

tatásokat vezettünk be, vagy a 
már meglevőket bővítettük. 

— „Személyre szóló szolgálta-
tás" — igen szép és hangzatos ki-
fejezés, de valójában mit is takar 
egy könyvtár munká jában? 

— Kerületünkben igen nagy 
számban élnek idős, beteg, ma-
gányos emberek — mondja Tóth-
pál Lívia —, akik korábban rend-
szeres könyvtárlátogatók voltak. 
Nos, amikor ezek az emberek 
kezdtek elmaradozni, mi megke-
restük őket, és megkérdeztük 
hogy mi az oka távolmaradásuk-
nak Ők többnyire elmondták: 
nagyon sokszor nehezükre esik a 
járás, főleg csúszós, téli napokon 
ki sem tudnak mozdulni a 
könyvtártól távolabb eső ottho-
nukból. Hozzátartozóik nincse-
nek számukra megoldatlan, de 
égető gond — igy fogalmaztak — 
a könyv hiánya. Ilyenformán 
otthonukban keressük fel ezeket 
az idős embereket. A kerületi te-
lepüléstisztasági szolgálat t á r sa -
da lmi m u n k á b a n vállalta, hogy 

havonta gépkocsit biztosít szá-
munkra, és úgy visszük ki a 
könyveket 

— Hogyan történik a válasz-
tás? Mit kémek és keresnek a ke-
rület idős olvasói? 

— Van olyan régi ismerősünk 
— válaszol Halász Katalin —, aki 
többnyire ránk bizza a válasz-
tást. Más alkalmanként előre fel-
jegyzi a kívánságait. Ezek az 
idős emberek igen sokat hallgat-
ják a rádiót, tehát tájékozottak a 
könyvújdonságokról. Mivel ré-
gen is sokat olvastak így igénye-
sek is. Van köztük olyan, aki ide-
gen nyelven olvas, és tőlünk vár-
ja az újabb „szellemi táplálékot". 

— Mit tapasztalnak; bővíthető 
ez a szolgáltatás? Kiterjeszthető 
szélesebb mér tékben is? 

— Mi — mivel a kerületi 
könyvtár dolgozóinak száma kor-
látozott — csak azokat az idős 
embereket tudjuk havonta egy-
szer könyvvel ellátni, akik egye-
dül laknak és nincs közeli hozzá-
tartozójuk Ugyanakkor tapasz-
taljuk, hogy sokszor az idős em-
berek bátortalanok; félnek ide-
gen embert beengedni. Tehát 
semmiképpen nem lehet szó 
kampánymunkáról Akik viszont 
már megbíznak bennünk azok 
sokszor megkérnek minket ki-
sebb szívességekre, vagy öröm-
mel veszik ha néhány percnél to-
vább maradunk. Volt, aki pénzt 
ajánlott fel azért, mert havonta 
lakására visszük a könyveket. 
Természetesen nem fogadtuk el 
hiszen szolgáltatásunk ingyenes. 

Karácsony táján viszont többen 
is néhány szem cukorral vagy 
süteménnyel kedveskednek 

— Mindezek mellett — mond-
ja Tóthpál Lívia — a Bem téri 
Napsugár otthonba is eljár Be-
rár Mária kolléganőnk; havonta 
egyszer előre összeállított könyv-
szállítmánnyal bőséges választé-
kot biztosit helyben az idősek-
nek. A könyvtárunk a Vakok In-
tézetétől is kap úgynevezett han-
goskönyveket, melyeket a gyen-
gén látóknak kölcsönzünk 

— Kerületünkben, Pesthi-
degkúton van a mozgássérültek-
nek egy kisebb lakótelepük — 
folytatja a beszélgetést Halász 
Katalin — és ennek közelében 
működik a Szabadság út 37. 
szám alatt levő fiókkönyvtár. 
Nos, az ott dolgozó kollégák is 
rendszeresen kijárnak a mozgás-
sérültekhez. Sőt van olyan nap, 
amikor csak a mozgássérült ol-
vasóik számára tartanak nyitva; 
úgy rendezték be a könyvtárat, 
hogy ilyenkor akár tolókocsival 
is be tudnak menni az olvasók. 

A bevezetőben arról szóltunk, 
hogy napja inkban kevesebbet ol-
vasnak az emberek. A fentiek 
alapján úgy tűnik; a II. kerületi 
főkönyvtár lelkes szakembergár-
dája megtalál ta a módját , hogy 
hogyan legyen hasznára a kerület 
lakosainak. Ők ezt a szolgáltatást 
fáradhata t lanul , társadalmi mun-
kában végzik. S az idős emberek 
meg is köszönik nekik . . . 

Deák Attila 

Megjelent: Budai Hírmondó, 1987. junius 



„Én jobban szeretem az állatokat 
mint az embereket..." 

Másodízben voltam zsűritag egy gyermek irodal-
mi pályázaton a kelenföldi gyermekkönyvtárban. 
Rendkívül tanulságos az ilyesmi, ha az ember iga-
zán kíváncsi. Nemcsak a gyerekekről tudhat meg 
fontos dolgokat, hanem önmagáról is. N o meg a 
könyvtárról, ha jól teszi a dolgát. Vezetője, dr. Fri-
edrich Lajosné és munkatársai mindkét pályázat 
„hívó szavát" jól választották meg. „Van közünk 
egymáshoz?" — kérdezte az egyik. Ehhez a mosta-
nihoz Karinthy Frigyes biztatását adták fogódzó-
nak: „Nem mondhatom el senkinek, / Elmondom 
hát mindenkinek . . . " Figyelemre méltó szociális és 
morális .érzékenységre vall emberi kapcsolatainkat 
onnan „lentről", a gyerekek szemmagasságából is 
megvizsgálni. Nem teszttárgyilagossággal, nem sta-
tisztikai számszerűséggel, hanem a maga természe-
tes közegében. A gyerekek szomorúságát vallatóra 
fogni nem kisebb pedagógiai „telitalálat". Erre bi-
zonyítékom van, egy 11 éves pályázó néhány sora: 
„Ne gondolják a felnőttek, hogy egy gyerek nem 
tud igazán szomorú lenni. Csak senki se kíváncsi 
rá, meg nem is veszik komolyan . . . " Ezt az üzene-
tet szeretném közvetíteni — név nélkül, ahogy a 
gyerekek többsége kérte!? —, de nagyon pontos 
címre: nekünk felnőtteknek, akik szülőkként vagy a 
katedráról, a gyöngyfűzések és a kikölcsönzött 
könyvek mögül, a nyomolvasás buzgalmától vagy a 
számháború izgalmában nem mindig vesszük észre 
azokat az arcokat, pillantásokat, amelyek bizalom-
mal fordulnak felénk. S olyan sokszor tanácstala-
nok . . . 

Közelíthetnék ehhez a pályázati anyaghoz az iro-
dalmiság oldaláról, hiszen minden valószínűség 
szerint egyik célja, hogy lehetőséget adjon a nyelvi 
kifejezés próbatételére. Hogy rávezessen: annyit 
látnak belőlem mások, amennyit meg tudok fogal-
mazni önmagamból. Szavakba formált érzéseim, 
gondolataim a saját arcommal néznek vissza rám. 
S az sem mindegy, milyen az az arc, amelyet mások 
látnak. Ez sem csekélység! Hogy most mégsem a 
szóval szembeni tehetetlenségről vagy éppen a szó 
iránti érzékenységről beszélek, nem a próza- és 
versírás szeretnivalóan ügyetlen igyekezetét vagy 
egy-egy szókép „tündérkedését" elemzem, annak az 
az oka, hogy ezeknek a gyerekírásoknak a „kócos-
szívűsége" elébe tolakodott a nyelvi és stílusele-
meknek. Vagy nagyon is összefügg a kettő . . . 

A dolgozatok jókora része az állatokkal való kap-
csolatukról beszél. Vagy úgy, hogy a környezetük-
ben élő állataik többnyire tragikus történetét írják, 
vagy úgy, hogy olvasmányélményeik „katarzisát" 
próbálják megfogalmazni. Egyikben sincs semmi 
meglepő. A gyerek és az állat kapcsolata egy vala-
mikori természeti állapot emléke. Világlátásukhoz 

az állatok viselkedésének megfigyelése ma is alap-
vető lenne, de a vidéken élőket leszámítva, maradt 
az állatkert, egy dunsztosüvegbe telepített arany-
hörcsög, egy kalitkába száműzött papagáj vagy az 
akvárium. Jobb, mint a semmi! De ezért is közel-
harcot kell folytatni a szülőkkel, akiknek éppen 
elég bajuk van a gyerekükkel, fölösleges hozzá az 
ékszerteknős. Az persze eszükbe sem jut, hogy a ku-
tyának el lehet mondani, amikor hazamegy az em-
ber az iskolából, és nincs otthon senki, azt, amivel 
nem tud estig várni, és abban sem lehet biztos, hogy 
este meghallgatják. A kutya örül, amikor a zárban 
fordul a kulcs. A csöndben ezt nem h a l l a n i . . . Ami 
az olvasmányélményeket illeti, hasonló a helyzet. 
Ráadásul az állatregények hőseinek erkölcse van. 
Igaz, természeti erkölcse, de az ember is tanulhat 
belőle. Kelétől például azt, hogy „a szárnyaknak 
össze kell érniök". Lessie valami fontos dolgot 
mond el a hűségről. A dzsungel lakói a „törvényt" 
tanítják: „Egy vérből valók vagyunk." Ezekben va-
lahogy könnyebb eligazodni, mint az emberi világ 
törvényei között. Egyértelműbbek. Talán ezért író-
dik le annyiszor: „En jobban szeretem az állatokat, 
mint az e m b e r e k e t . . . " 

Vitatkozni volna jó ezzel a keserű mondattal. Ke-
le törött szárnyát mégiscsak az ember segítsége 
emelte ismét a magasba. De sok az „ellentörténet". 
Tücsiről, aki két hónapos korában került egy lakó-
telepi lakásba. Igyekezett szobatiszta és csendes vá-
rosi kutya lenni, valaki mégis megmérgezte . . . Göt-
hikéről — azért kapta a nevét, mert folyton meg 
volt fázva és prüszkölt —, akit akkor ütött el egy 
autó, amikor a kiscicáitól volt gömbölyű . . . Arról a 
fészekből kipotyogott kisrigóról, akit együtt égettek 
el a fa alá összehordott g a z z a l . . . Ellenanyag lesz 
ebből a gyerekszemekbe rögzült iszonyatból vagy 
közöny? Objektív optika, amely már csak regisztrál. 
Nincs hozzátennivalója a látottakhoz. Már akkor 
sem, ha mindez emberekkel történik. A dolog két-
esélyes! Most még eltemetik Tücsit, a kisrigót és 
Göthikét a kertben. Ne engedjük pusztulni a kerte-
ket, ahova emlékeinkért visszajárunk . . . 

Ez a „tragikus látás" csak egyik új eleme a gyer-
mekirásoknak. A másik, hogy az állatokkal való 
kapcsolatukat a rmgány ellen használják többnyire. 
Kóbor kutyákat és macskákat édesgetnek maguk-
hoz, hogy ne legyenek egyedül. Beszélgetnek velük, 
mert szótlanságra vannak kényszerítve. Nem egy-
szerűen arról az egészséges empátiakészségről, 
együttérzésről van szó, amely részvétet ébreszt egy 
kivert, vagy kiszolgáltatott kis lény iránt, hanem 
olyan hiányjelenségről, amelyet az emberi kapcso-
latok kihűlése szült. Pedig arra való lenne, hogy 
erősítse azt. Hogy működésben tartsa azt a morális 



érzékenységet, amely nélkül nem tudjuk felvállalni 
az egymásért érzett felelősséget a későbbiekben. 
Hány történetben íródik újra a róka és a kis herceg 
párbeszéde arról, hogy mit jelent valakit megszelí-
díteni? Úgy látszik, nagyon fontosak azok a csökke-
nő lépéstávolságok, amelyekkel közelitjük egymást. 
Azok a várakozások és ünneplőbe öltöztetett pilla-
natok, amelyek a találkozásokat átmelegítik. Azok 
az aranyló búzatáblák, amelyekről mindig eszünk-
be juthat valaki. S mindez egy lakótelepen is meg-
történhet. Csakhogy a történetet elfelejtjük tovább-
írni. Száműzzük a rókát, akitől mindez megtanulha-
tó. És ha mégis, titok marad, amelyre senki nem 

k íváncs i . . . Nem arról van szó, hogy ezek a gyere-
kek rossz társaságba keverednek, amikor az akvá-
riumukat babrálják . . . amikor a kutyájukat tanít-
ják meg visszahozni az eldobott l a b d á t . . . amikor 
egy államilag sem gondozott kismacskát csempész-
nek a l a k á s b a . . . Csak pótléknak nem ajánlom. 
Mert ezt is el kell mondani valakinek. Ennek örülni 
is csak valakivel együtt lehet. És az sem árt, ha vala-
ki — a gazdáján kívül — megérti, miről hallgat a 
teknőc, ott a sarokban, amikor nagyon egyedül 
v a n . . . 

SZABÓ ÉVA 

Megjelent: Gyermekünk, 1987. junius 

KRÓNIKA 

HORVÁTH GYÖRGYNÉ NYUGÁLLOMÁNYBA VONULÁSA 

...egyszerű, kedves meghivó invitálta 
a FSZEK munkatársait 1987. junius 17-re a 
XI. kerületi főkönyvtárba, ahol ezen a bo-
rongós napon forró hangulatu hazai ünnepsé-
get tartottak a nyugállományba vonuló Hor-
váth Györgyné tiszteletére. Kiss Jenő fő-
igazgató köszöntése után Kiss Lajos a Fővá-
rosi Tanács osztályvezetője, Szabó Vilmos 
a XI. kerületi PB titkára, Pappné Mika Edit 
a XI. kerületi Tanács csoportvezetője, Sán-
dor Ottóné a FSZEK pártalapszervezetének 
titkára, Tverdota Miklósné SZB titkár s 
végül Tarján Béláné a BMK főigazgatója kért 
szót, majd ezek után a megilletődött hangu-
latot a gazdagréti "vizikönyvtár", az őrme-
zei Menyecskekórus és a XI. kerületi főkönyv-
tár dolgozóiból alakult "Minerva baglyai" 
elnevezésű irodalmi szinpad műsora oldotta 
fel. 

A szépszámú meghívottak, munkatársak, 
barátok és vendégek arcán kétkedéssel ve-
gyes csodálkozás tükröződött: valóban ilyen 
gyorsan fut-szalad az idő? Mintha csak teg-
nap lett volna az a huszonhét évvel ezelőt-
ti nap, amikor Éva - hiszen mindenki csak 
igy nevezte - "benyitott a FSZEK kapuján", 
s határozott, erős egyéniségével hamarosan 
megbecsülést és szeretetet vivott ki magának. 
Ősz inte, egyenes jellemével példát mutatva 
dolgozott a közösségért, igényességét önma-

gával szemben is szigorúan - sőt sokkal szi-
gorúbban - érvényesitette, véleményét a kö-
vetkezményekre való tekintetet nélkül vál-
lalta és hirdette, még akkor is, ha ennek 
érvényességét mi később láttuk csak be, s 
addig kénytelen volt elviselni neheztelé-
sünket. Ne gondoljon azonban senki zord "ag-
resszorra" - mindannyian ismerjük fergete-
ges humorát, optimizmussal telt életszerete-
tét, a hétköznapok olykor monotóniába tor-
koló szürkeségét feloldó napsugaras kedélyét. 
E jótulajdonságainak, valamint páratlan szak-
mai tudásának köszönhetően létre tudta hoz-
ni a semmiből megteremtve "szivéből leied-
zett gyermekét", a XI. kerületi főkönyvtá-
rat, képes volt kollektivát összekovácsol-
ni, és hűséges olvasótábort toborozni. 

"Kinek rendezzük ezt az ünnepséget? 
Magunknak-e, vagy Horváth Évának? - kérdez-
te Kiss Jenő főigazgató, s az őszinte vá-
lasz csak az lehet, hogy mindannyiunknak, 
hozzátéve azt, hogy korántsem a búcsúzás, 
a búcsúztatás szándékával, hiszen ha koráb-
bi munkájáért köszönet is jár, azért szá-
mitunk rá a jövőben is, mert önzőek vagyunk 
és nagyon hiányozna, ha nélkülözni kellene 
tudását, gyakorlatát és nem utolsó sorban 
kellemes egyéniségét. 

Németh István 



IDŐS OLVASÓK ELLÁTÁSÁÉRT 

Az V. ker. Vadász utcai nyugdíjasház-
ban julius 3-án könyvtár nyilt meg, mely a 
főkönyvtár letéteként működik. A heti két 
alkalommal nyitvatartó fiókkönyvtárban mint-
egy ezer kötet áll az idős olvasók rendelke-
zésére, kiegészítve más dokumentumfajtákkal. 
Előreláthatólag nagy kereslet lesz a "han-
gos könyvek" iránt is. A használók számára 
egyébként igény esetén rendelkezésre áll a 
főkönyvtár teljes választéka. 

Aknay Tibor 

A LISZT FERENC TÉRI 
GYERMEKKÖNYVTÁR KINYITÁSA 

Mikor olvasóink e sorokat kézbe veszik, 
több mint egy éves szünet után ismét fogad-
ja olvasóit a felujitott Liszt Ferenc téri 
gyermekkönyvtár. A felujitás nem csupán tech-
nikai változást jelentett, hanem funkcionáli-
sát is, ezekre egy következő számunkban sze-
retnénk még visszatérni. Most csupán a könyv-
tár vezetőjének rövid tájékoztatását közöl-
jük a munkálatokról: 

"A tatarozás kisebb-nagyobb, várt és 
váratlan eseményei /beázás, falomlás, cső-
törés, a padló többszöri kicserélése/ után 
márciusban visszamehettünk könyvtárunkba, 
és elkezdtük kialakítani az "uj rendet". 
Hosszú viták után a könyvek helyükre kerül-
tek, ezután a hanganyag állományt alakítot-
tuk ki. Ebben egyáltalán nem volt tapaszta-
latunk, sok segítséget kaptunk más könyvtá-
raktól /Kertész u., Rottenbiller u., Dagály 
u., BMK., Fő tér/. Ezután következett a hi-
ányzó bútordarabok beszerzésének sok időt 
rabló munkája. Közben a gyerekek már döröm-
böltek az ajtón és kérdezték: "Mikor tet-
szenek már kinyitni?" Nemsokára - mondtuk -
és mert bizunk abban, hogy a gyerekek nyá-
ron is szívesen járnak könyvtárba, kinyi-
tunk újra." 

Bóta Gyuláné 



n y í l t l e v é l 

Kedves fiatal Kollégáim és Barátaim! 

Nyilt levélben szeretnék hozzátok fordulni. 

ügy találom,közömbösségünk és hallgatásunk minden lehető és lehetetlen fórum, nyilvános-
ság előtt egyre inkább saját büntetésünkké,bününkké válik, túllépve a hiba fogalmát. Tu-
dom, hogy KISZ tagságunk mindössze 30 fő, szemben a Szabó Ervin 276 fiataljával, de van 
SZIT is, és igy nem értek egyet már a szembeállítással sem. Mi ennek az ifjúságnak, itt 
dolgozó kollégáinknak, a 276-oknak része vagyunk. Sőt, a kommunista jelzővel vállaltunk 
egy népszerűtlen dolgot is, a hibák, eredménytelenségek,sületlenségek kimondását, az el-
lene való tevékeny küzdelmet. Nem tudom elhinni, hogy a jelen pillanatban országunkban 
folyó események minket - és itt az összes fiatalt értem, legyen akár bigott vallásos, 
opportunista vagy struccpolitikus - ne érdekeljen. Hogy ne érdekelje életszínvonalának 
rohamos csökkenése, pénzének évről-évre tartó értéktelenedése, önálló családalapitási re-
ményeinek lassú megszűnése, lakáshoz jutásának gyakorlati "nullamegoldása", a hivatásául 
választott pálya abszolút értékcsökkenése. 

Szeretnék idézni: -"A társadalomban végbemenő változások következtében változások történ-
tek a társadalom gondolkozásában is. A polisz ügyei - a politika - a polgárokat csak köz-
vetlen egyéni hasznuk mértékéig érdekelték, egyébként nem sokat törődtek a kusza, folyton 
változó világgal Egyéni és közösségi érdek egyensúlya felborult, egyesek a közös-
ség kárára érvényesítették egyéni érdekeiket". - Ezt a megállapítást i.e. V. sz. végéről 
irja a történelemkönyv /95.old./ Több mint 2000 évvel utána karba tett kézzel nézzük 
ugyanezt? Elfogadjuk? És még véleményünk sincs? Vagy a KISZ KB "Jövőnk a tét" akcióját, 
mint kívülállók kezeljük addig, amig "Jövőnk se-Tétre" nem változik? Társadalmunk összes 
jó és rossz megnyilvánulását az "én ugy sem tudok tenni, majd megoldják ott fenn az oko-
sok" cimmel kategorizáljuk? 

Meddig hisszük még el az állami intézmény idő és politikán kívüliségének sérthetetlensé-
gét? Meddig fogunk - hogy saját házunk táján maradjunk - könyvtárainkban, kerülete-
inkben, osztályainkban elbújva - minket a változás úgysem érint, majd legfeljebb több 
pénzt kapunk "ha később is" - kényelmes, lépéskényszer nélküli álláspontját vallani? Mi-
kor fog a lassan nyugdijba vonuló generáción kivül mást is érdekelni könyvtárunk jövője? 
A családositás következményei, a KISZ gyakorlati működésének lehetősége, az artotékák, 
videotékák, fonotékák kialakításának vagy inkább kialakítás előtti elsorvadásának ténye? 
Mikor keresünk akár könyvtáranként plusz bevételi, társulási, élvemaradási! lehetőséget 
magunknak. Semmilyen határozat nem fogja ezt nekünk kivülről megteremteni, legfeljebb a 
leépülést. Egyikünket sem zavarja, hogy könyvtárkezelőink 80 %-a éhenhalna a szülői támo-
gatás nélkül, hogy főiskolát, egyebet végző könyvtárosaink az országos átlag alatt keres-
nek éspedig nem tiz-husz forint különbséggel? Nem különösebben izgat minket az, hogy 
fogjuk leélni intézményünknél hátralévő éveinket,mind presztízsben,mind megélhetési lehe-
tőségben? 

Nos én ezt egyszerűen nemhogy nem hiszem, hanem tudom, hogy nem igy van. Mégis ugy hall-
gatunk, mintha a megszólalás, véleménynyilvánítás, vagy a kiútkeresés nemi betegséget 
okozna. Szeretném tudatosítani - elnézést a kisiskolás módszerért -, hogy mi fogjuk tiz-
husz év múlva vezetni az intézményt, nevelni és eltartani gyermekeinket, segiteni öreg 
szüleinket. És a jövőbeli színházunkra, pohár borunkra, nyugodt családi életünkre, jó 
szakmai közérzetünkre stb. kell előkészülni. Legalább gondolatban. 

Annyit szeretnék még hozzátenni, hogy bár levelünk egyes számban Íródott, de ezeket a 
kinzó kérdéseket közösen tettük fel Nektek. A jobbítás, sőt gyors javulás reményében a 
koalíciót kötött két ifjúsági szervezet, a KISZ és a SZIT. Nem egymás ellen, hanem egy-
másért, a jövőnkért szeretnénk tenni. Sohasem nélkületek és semmiképp ellenetek. 
A Kommunista Ifjúsági Szövetség és a Szakszervezeti Ifjúsági Tagozat nevében köszönjük, 
hogy meghallgattatok: 

Goldoványi Zoltán Szabó Tamás 

Ui: Bármilyen véleményt, javaslatot, nemtetszést akár a szerkesztőség részére, 
akár a két szervezet vezetőségének bármely tagja részére elküldhettek, sőt 
bevallhatom,nagyon várjuk is. 
Mély tisztelettel a fentiek. 



KELLEMES NYARALÁST 

kivánunk a Híradó Olvasóinak, s egy-
ben hirül adjuk, hogy lapunk a sokszorosí-
tó üzem augusztusi zárvatartása miatt szep-
tember elején nem tud megjelenni. Jelen szá-
munk ezért kettős számként, megnövelt terje-
delemben jelentkezik. 

Kéréssel is fordulunk valamennyi Olva-
sónkhoz: tájékoztassanak bennünket rendsze-
resen rövid levél formájában /a rövidséget 
a Hiradó szűkös terjedelme miatt kérjük/ 
mindarról, amit munkájuk során újnak, érde-
kesnek, a köz figyelmére méltónak találnak. 
Örömmel adunk a lap hasábjain helyet véle-
ményüknek, kritikus észrevételeiknek vagy 
akár humoros megjegyzéseiknek is. írásai-
kat a szerkesztő bizottság bármelyik tagjá-

hoz eljuttathatják. Mindannyiunkon múlik, 
hogy a Hiradó valóban a közösség fóruma le-
gyen. 

Olvasóink már értesültek róla, hogy 
Mezey László Miklós felelős szerkesztői te-
vékenysége a FSZEK keretéből történt távozá-
sa miatt véget ért. Fél évtizeden át szer-
kesztette a Hiradót, lelkiismeretes és si-
ke res munkájáért köszönettel tartozunk. A 
folyamatosság záloga a tovább működő kollek-
tiv szerkesztés, a szerkesztőbizottság. Az 
uj felelős szerkesztő Katsányi Sándor. 

Minden Olvasónak kellemes nyaralást, 
gondtalan szabadságot kiván 

a Szerkesztőség 

HÍREK 

PÁRTHÍREK 

1987. junius 25-én taggyűlés és párt-
nap keretében Harsány! Iván az MSZMP Poli-
tikai Főiskolájának tanszékvezető tanára 
aktuális külpolitikai kérdésekről tartott 
tájékoztatót. 

SZEMÉLYI HÍREK 

K i t ü n t e t é s 
Nyugdijba vonulása alkalmából Horváth Györgyné a XI. kerületi főkönyvtár igazgatója 

BUDAPESTÉRT KITÜNTETŐ PLAKETTET és a FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR EMLÉKPLAKETTET, vala-
mint 10.000 Ft jutalmat kapott. Bárány Lajos a soroksári könyvtár vezetője szintén nyug-
dijba vonult, ez alkalomból KIVÁLÓ MUNKÁÉRT kitüntetést kapott. 

Bereczky. Rolandné könyvtárkezelő az I. kerületi főkönyvtár munkatársa FŐIGAZGATÓI 
DICSÉRET-ben részesült. 

Á t h e l y e z é s 
Dr. Bankos Gyuláné fiókvezetőt a XIII. kerületi főkönyvtár gyermekrészleg vezetőjének, 

Bencsikné Kucska Zsuzsanna könyvtárost a XVI. kerületi főkönyvtárból a III/6 fiókkönyvtár-
ba megbizott vezetőnek, Tompek Lászlóné fiókvezetőt az 1/3. fiókkönyvtárból a XIII/7. fiók-
könyvtárba fiókvezetőnek, Tóth Sándor stúdió vezetőt a XVIII. kerületi főkönyvtárból a Köz-
ponti ellátó szolgálatba stúdió vezetőnek helyezték át. 



U j m u n k a t á r s 
Tóth László fonotéka vezető /VII. kerületi főkönyvtár/. 

K i l é p t e k 
Dr. Rostás Jenőné főmunkatárs /Budapest-gyűjtemény/, Tamás Tibor könyvtáros /Hálózati 

és felügyeleti osztály/. 

S z ü l e t é s 
Kiss Jánosnénak /IV. kerületi főkönyvtár/ Gergely nevü kisfia született. 

A szülőknek és a kisbabának jó egészséget kivánunk! 

* * * 

BETÖLTETLEN ÁLLÁSHELYEK 

Budapest-gyüj temény 
VII. ,ker. főkönyvtár 
VIII. ker. főkönyvtár 

XIV. ker. főkönyvtár 
XIV/2. fiókkönyvtár 
XV. ker. főkönyvtár 
XVI. ker. főkönyvtár 
XVIII. ker. főkönyvtár 
Blbliobusz 

szerzemenyezo 
könyvtáros 
tájékoztató könyvtáros 
/szerződéses állás/ 
szakképzett könyvtárkezelő 
gyermekkönyvtáros 
könyvtáros 
gy.részlegvezető 
zenei könyvtáros 
buszvezető-könyvtáros 

felsőfokú 
felsőfokú 
felsőfokú 

10 hónapos tanfolyam 
felsőfokú 
felsőfokú 
felsőfokú 
felsőfokú 
C kat. gkv. eng. és 
könyvtárosi képesités 

* * » 


