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DEVIANCIÁK 
/ 

Kedves Barátom! 

Levelet akkor ír az ember szívesen, ha 
van mondandója, s tudja, hogy szavai megér-
tésre és meghallgatásra találnak. Erre a 
"Hátrányos helyzetű olvasók könyvtári ellá-
tása" /1984./ című kötet bevezetőjének álta-
lad írt sorai adnak garanciát: "Kimaradt a 
kötet könyvtári részéből a társadalmi-pszi-
chés eredetű hátrányos csoportok köre/és ez 
annál is sajnálatosabb, mert a témakör elmé-
leti kidolgozatlansága miatt maradt ki/. 
Nem szerepelnek a könyvtári részben a devi-
áns szubkultúrák csoportjai... Reméljük 
azonban, hogy a kötet nem lezárója, hanem 
elindítója témakörünk feldolgozásának: gaz-
dagabb és teljesebb kötetek fogják nyomon 
követni." 

A felsorolt hiányok közül a továbbiak-
ban egy réteg általam ismert gondjainál, 
problémáinál maradok: a drogfogyasztó fia-
taloknál. 

A tömegkommunikációs csatornák 1987-88-
ban ontották az információkat e rétegről. 
Végre szabad volt írni róluk; hogy hogyan, 
az más kérdés. Sokan zsurnaliszta fogások 
arzenáljával öregbítették hírnevüket. Cél-
juk nem a tények közlése, a segítő odafor-
dulás, a társadalom intoleranciájának meg-
tépázása volt, hanem a vájkálás, a hírre 
éhes fülek öblögetése. Egy jeles tollnok 

a következő címmel kezdte tudósítását: 
"Szipus orgia a temetőben". Mint utóbb ki-
derült, szó se volt se orgiáról, se teme-
tőgyalázásról. Egy szerencsétlen fiú szipu-
zás következtében meghalt a temetőben. Le-
hetne még mazsolázgatni... 

Tényfeltáró, reális, jobbítani akaró 
mű kevés született, felvilágosító jellegű 
szintén alig. 

A m i t t u d u n k , s a m i t n e m 
Tudjuk, hogy a drogprobléma létezik, de 

nem tudjuk, hogy mekkora a veszély. Egy ta-
nulmány 30.000 drogosról tud, más 200.000-
re teszi számukat. Van olyan újságíró, aki 
számszerinti adatokat közöl könyvében a sze-
rek szerinti megoszlásról is. Úgy látszik, 
jól értesült... Valójában a mai napig nem 
készült reprezentatív felmérés. 

Aki becsületes a szakmában, az a szá-
mokat kerüli. Csak a nagyságrendet sejthet-
jük: az igazság valahol a két szélső érték 
között van. Veszélyes dolog a számok bűvö-
letébe kerülni. A mennyiséget, a mutatókat 
nézzük, s nem a jelenséget. Még nem nagy a 
veszély, mondjuk, ugyanakkor pedig már ke-
zelhetetlen. 

Tudjuk, hogy széleskörű társadalmi ösz-
szefogásra van szükség, hogy a lényegi men-
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tés elindulhasson. Ez azonban még csak jel-
szó. Párhuzamosan dolgozik egymás mellett 
/sokszor egymás ellen!/ az egészségügy, az 
igazságügy, a rendőrség, az egyházak. Nincs 
egy olyan közös álláspont, ami lehetővé ten-
né az azonos bánásmódot. Jól tükrözi ezt a 
közelmúltban megrendezett Országos Kutatási 
Tájékoztató Napok programjának főcíme is: 
"Bűn? Betegség? Állapot?" Bármilyen hihetet-
len, de még ezt sem sikerült eldönteni. 

Ennek a négy napos rendezvénynek hall-
gatója és szereplője is lehettem. Készítet-
tem egy röpke statisztikát arról, hogy az 
előadók melyik tárcát, vagy hivatalt képvi-
selik. Ez a megoszlás, mint cseppben a ten-
ger, hű tükre a magyarországi drogellenes 
küzdelem furcsa szereposztásának. Az egész-
ségügy ötven százalékkal, az igazságügy és 
a rendőrség huszonöt százalékkal, a kutatók 
/szociológia, elméleti kutatások/, valamint 
az egyházak tíz-tíz százalékkal képviseltet-
ték magukat. S a közművelődés?! Ketten véd-
tük/?/, képviseltük/?/ a mundér becsületét. 

Tudjuk a szerek nevét, "dozírozását", 
hatásmechanizmusát. Ismerjük a legfontosabb 
pszichoterápiás, egyházi, öngyógyító módsze-
reket. Tudjuk, hogy alternatívákat kellene 
nyújtanunk /jelentős szerepe lenne ebben a 
közművelődésnek!/, életforma-műhelyeket, 
Monar-típusú vagy ahhoz hasonló rehabilitá-
ciós hálózatot kellene kiépítenünk. Helyet-
te szigorítunk, üldözünk, büntetünk. Külön 
tanulmányt igényelne a jog lehetetlensége, 
valamint a rendőrség szerepe, ami túlzó és 
indokolatlan, a segítést szinte lehetetlen-
né teszi. 

Addig, amíg a kompetenciáról vitatkoz-
gatunk, emberek mennek tönkre, halnak meg. 
Addig, amíg ki nem alakul a már régóta kí-
vánatos szociális háló, törvényszerű, hogy 
minden segítő foglalkozású a szűken vett 
szakmai területén kívül is felvállaljon va-
lamit. De nem ugyanez tapasztalható-e átren-
deződő társadalmunkban? Az eddig kiosztott 
szerepek kezdik elveszteni jelentőségüket, 
az újak pedig nem teremtődnek meg azonnal. 
A demokrácia táptalajának minőségét - ami 
a társadalom önszervező ereje - rontja a 
kétkedés, a bizalmatlanság. Csoóri Sándor 
ezt a jelenséget "fáradt forradalom"-nak 
nevezi. Szerinte az elmúlt negyven esztendő 
meg nem valósított lehetőségeit most mind 
egyszerre kell pótolni, ezért az újat aka-
rókra aránytalanul nagy teher hárul. Ez a 
magyarázata annak, hogy a lelkes, átszelle-
mült arcok helyett gondoktól ráncos, agyon-
hajszolt tekinteteket látunk az újítók, al-
ternatívok, a közösségi élet megreformálói 
körében. 

Tudnám még folytatni ezt a sort tovább, 
de erre más forma etikusabbnak tűnik, ősz-
től sorozatot indítunk. A kábítószer-problé-
ma magyarországi szakértőit szándékozzuk 
meghívni beszélgetésre. Gondolataikat, gond-
jaikat, nehézségeiket képviseljék ők maguk. 

" S z i g e t " s z ü l e t i k 

A rock műfaj felvállalásáról és gyűj-
téséről már írtam a K ö n y v t á r i 
H í r a d ó b a n . Nem akarok ismétlések-
be bocsátkozni. Ismertetéseink szombat dél-
utáni rendezvényeinkről visszhangtalanok 
maradtak, hiába vártuk a FSZEK fiatal és 
érdeklődő munkatársait, kollégáinkat. Ezt 
kudarcként éltük meg. Hiszen amióta nincs 
KISZ, nincs ifjúsági parlament, semmi olyan 
rendezvény, ahol kötötten vagy kötetlenül 
jelen lehetnének a "szabóervines" fiatalok, 
mi mindig kínáltunk lehetőséget. Fontosnak 
tartjuk változatlanul azt, hogy meg kelle-
ne ismernünk egymást, gondjainkat, s mind-
ezt szórakozással vagy egy előadó meghall-
gatásával is egybekapcsolni. /Csak emlékez-
tetőül néhány név a meghívott vendégek kö-
zül: Grandpierre Attila, Köles Sándor, Me-
zey László Miklós, Nagy Feró, Nemes Nagy 
Péter, Temesi Ferenc/. Ősztől folytatjuk 
újra, reméljük, hogy e néhány név felkelti 
az érdeklődést. 

Meghívóinkon tavaly tűnt föl először 
a "Sziget" név. Túl bonyolultnak tűnt tel-
jes, cégszerű nevünk, nem is volt elég blikk-
fangos, ezért - egy véletlen névadás során -
Sziget klub lettünk. Ekkor még csak a rock-
gyűjtemény és a szombat délutáni sorozat 
gyűjtőfogalmaként szerepelt. Azóta lényege-
sen bővült, s várhatóan bővülni fog a klub 
tevékenységi köre. 

1988 tavaszán az Országos Egészségvé-
delmi Tanács pályázatot írt ki az Egészség-
védelmi Alapból való részesedésre. Az alko-
holból és dohányból befolyt állami haszon 
1,5%-a, 124 millió forint került szétosz-
tásra. A pályázatok által igényelt összeg 
ennek tízszerese volt. Magunk is meglepőd-
tünk, hogy - bár többet kértünk - jelentős 
támogatást kaptunk, 1.100 000,-Ft-ot. 

A pályázat szövegét egy délután alatt 
hoztam össze,végleges formáját Bartos Évá-
val közösen alakítottuk ki. Többszörös kény-
szer hajtott a megírásra: 

- a drogos szakma hiányzó láncszeme 
régóta egy információs bázis, 

- a könyvtáros munkán belül egy új 
szakmaiság kialakításának lehetősége3 

- végül teljesen szubjektív elem: ér-
deklődési területeim és hivatásom összekap-
csolása. 

íme a szöveg: 



P á l y á z a t 
az Egászságvédelmi Alap pénzeszközeiből való részesedésre 

/Részletes szakmai leirás/ 

A társadalom különféle hátrányos helyzetű rétegeinek kultu-
rális, igy könyvtári ellátása mintegy két évtizede honosodott meg 
a hazai könyvtárügy feladatrendszerében. A Fővárosi Szabó Ervin 
Könyvtár kezdettől fogva jelentős - esetenként úttörő - szerepet 
vállalt e könyvtári tevékenységi formák kialakításában. Az elsők 
között szervezte meg a könyvek házhoz szállítását, a kórházi könyv-
tárak támogatását, s jelentős részt vállal a vakok és csökkentlátók 
hangzóanyaggal történő ellátásában. A közelmúltban jelentős állami 
és társadalmi segítséggel a IX.kerUletben megnyitott egy Ifjúsági 
Információs Irodát a könyvtár keretein belUl, a helyüket nehezen 
találó fiatal korosztályok tájékozódásának, eligazodásának megköny-» 
nyltése érdekében. 

A FSZEK VII.kerületi könyvtára részben a környék adottságainak 
következtében, részben az e könyvtárban egyedül megtalálható rock-
zenei gyűjtemény spontán vonzereje következtében az évek során szin-
te észrevétlenül specializálódott a deviáns, társadalmi beilleszke-
dési zavarokkal küzdő fiatalokkal való foglalkozásra. A könyvtár 
működési feltételei, speciális gyűjteménye és munkatársi gárdájának 
személyes érdeklődése, belső késztetése komoly alap az eddig 
kialakított tevékenységek minőségi továbbfejlesztésére, intenzivebbé 
tótelére. 

A könyvtár helyettes vezetője, Kály-Kullai Károly évek óta 
részt vesz - elméleti és gyakorlati szinten, valamint könyvtáron 
belüli és kivüli keretek között is - a narkomán fiatalokkal való 
foglalkozásban. Jelenleg intenzív nnrkológlal képzésben vesz részt. 

A VII.kerületi könyvtár jelenlegi alapszolgáltatásai sértet-
lenül hagyásával, a kialakult olvasókör érdekeinek csorbítása nél-
kül tudná e speciális feladatot kiépíteni, egy többlépcsős prog-
ram megvalósítása révén, mely egyaránt befolyásolná a könyvtár do-
kumentációs bázisát, tereinak funkcióját. Feltétele pedig a meglévő 
technikai bázis továbbépítése, térátrendezések, valamint személyi 
álloraánx adekvát kibővitése az uj funkcióhoz. 

A kialekitsndó program leirása 

1. Információs bázis kiépítése 
A könyvtár alapfunkciójához legszervesebben kapcsolódó feladat. 
Szükségesnek tartjuk egy olyan edatbank létrehozását, melyben a 
szenvedélybetegségekkel kapcsolatos valamennyi Írásos, hangzó-
és filmanyag hozzáférhető, elérhető. A szenvedélybetegségben 
szenvedők, ezek hozzátartozói, barátai, valamint a pedagógusok 
é3 minden érdeklődő jelenleg ugyanis csak a tömegkommunikáció 
vulgarizált információira támaszkodhat. A témával kapcsolatos 
irodalom 03 mindennemű információ hozzáférhetővé tétele tehát 
elengedhetetlen feltétel/ helybeni tájékozódás, másolatkészítés/. 
Ezt az információs anyagot egészítené kl a szenvedélybetegsé-
gekkel kapcsolatban álló valamennyi egészségügyi, társadalmi, 
egyházi stb. intézmény, szervezet címlistája! a védett munka-
helyek jegyzéke, a munkalehetőségek és szálláslehetőségek gyűj-
teménye, továbbítása stb. 



2. A közösségi élet tereinek kialakítása a könyvtárban 

a/ A könyvtár egyik kisebb, klubszerű terme lenne az intenzív kö-
zösségi élet szintere* Ez a kisebb, intimebb tér adna helyet a 
veszélyeztetett helyzetű, a már szenvedélybetegségben szenvedő, 
vagy a már gyógyulási stádiumban levő fiataloknak /akik egyébként 
természetesen az egész könyvtárat használhatják, de ebben a helyi-
ségben otthon érezhteik magukat/. 
A terem berendezését, kialakítását ugy tervezzük, hogy kisebb lét-
számú spontán beszélgető csoportok vagy terápiás közösségek szá-
mára alkalmas legyen. Ebben a térben zenei felvételek helyben 
hallgatására, újságolvasásra, mini-tárlatok elhelyezésére is lehe-
tőség lesz. Ebben a helyiségben a könyvtár már a közeljövőben 
helyet ad a Korányi Kórház krízisintervenciós osztálya gyógyult 
betegeiből szerveződő öngyógyitó csoportnak, természetesen or-
vosi kontroll biztosítása mellett. 

b/ Szombat délutánonként klubszerű keretek között, külső előadók, 
vendégek segitségével folynának elsősorban értéknormák kiala-
kítását , megszilárdítását, korrekcióját célzó foglalkozások, 
csoportos beszélgetések. Ezen a téren már vannak hagyományai, 
tapasztalatai a könyvtárnak. 

c/ Havonként egy alkalommal az alkotás - önkifejezés - értékteremtés 
elősegítése érdekében olyan fiatalok kaphatnak majd bemutatko-

zási lehetőséget, akik művészi ambíciót éreznek magukban, de kö-
rülményeik nem teszik lehetővé a nyilvánosság elé való kilépést. 
A tervezett klub neve: KÖTETlenÜL. A nívósabb alkotásokat bizo-
nyos időközönként antológiává szerkesztve meg is lehetne jelen-
tetni. 

3. A könyvtár nagyobb közösségi tere egyben olvasóterműl szolgál, 
tehát nyltvetartási időben a könyvtárat helyben használni szán-
dékozók rendelkezésére áll. nyitvatartási időn kivül elsősorban 
a szenvedélybetegségek megelőzése érdekében kialakított, extenzív 
munkaformák színhelye lesz: 

a/ Az ÁIB dorgmegelőzési programjának keretében a könyvtár vállalja 
az iskolai pedagógusok felkészítését, a könyvtárban kialakított 
információs bázis felhasználása, filmvetítések, előadások, kon-
zultációk szervezése révén. 

b/ Un. rendhagyó órák keretében iskolai osztályokat fogad, részükre 
felvilágositó-tájékoztató foglalkozásokat szervez. 

c/ A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár munkatársai közül a hátrányos 
helyzetű olvasók ellátásával foglalkozó vagy foglalkozni akaró 
könyvtárosok képzési helyévé válik. Elméleti /pszichológiai, 
szociológiai, egészségügyi/ és Gyakorlati /esetmegbeszélések, 
helyzetgyakorlatok/ ismeretek, speciális módszerek /bibllo-
terápia/ elsajátítását teszi lehetővé számukra. Későbbiekben 
olyan módszertani műhellyé szerveződve, mely tulmutat a FSZEK 
hálózatán. i T tf 

Cpf • L/V-K_ 
- . . , ' ... -r /Szabó Jónosné/ Budapest, 1980. április 26. 0 I l á l 5 z a t i é a felügyeleti osztály 

Kedves Barátom, a veled folytatott u-
tolsó, hosszabb beszélgetésünk még az ered-
ményhirdetés előtt volt, csaknem egy éve. 
Érdeklődésed és biztatásod jól esett a két-
kedés időszakában. Eredményhirdetés, öröm. 
Bizakodva indultam a megvalósítás útján, s 
már a legelején zsákutcába kerültem, azóta 
többször is. Ellentétes nézetek, vélemények, 
akaratok kereszttüzében találtam magam. Be-
igazolódott egy korábbi feltevés: aki devián-
sok mentésével foglalkozik, előbb-utóbb a 
saját szakmáján belül deviánssá válik. 

Mivel a kért összeg felét kaptuk csak, 
ezt is eszközre és nem bérre, az első ja-
vaslat az volt, hogy adjuk vissza a pénzt, 
vagy szűkítsük le a tevékenységet. 

A FSZEK erre a munkára nem tudott, s 
nem tud jelenleg sem adni státuszt. 

Néhány vélekedés, amit vagy nyíltan 
vagy hátulról kaptam: "Akar is a drogosok-
kal foglalkozni, és ezért pályázott, vagy 
csak a pénz kellett?" 



"Igaz, hogy összevesztél ...-val,-vei?" 
/A három pont helyén több vezetőnk neve is 
szerepelt./ 

"Olvastam, hogy a FSZEK-ben karitatív 
munkát is végeznek, de nem gondoltam, hogy 
komoly munka is rejlik mögötte." 

"Könnyű neked, mert te drogosokkal fog-
lalkozol!" /?/ 

Nem sorolom tovább a kudarcokat. Vol-
tak s vannak is. Helyettük inkább néhány si-
kerélmény. Ami meglepő, ezek se mentesek a 
túlzásoktól. 

Még az eredményhirdetés előtt jelent-
keztek drogosok egy öngyógyító csoport ter-
vével. 

A pályázat szövege kézről kézre járt. 
Egyre több és magasabb fórumra hívtak be-
szélgetni, előadni. 

Sikerült egy évre a Katolikus Egyház 
Szeretetszolgálatának támogatását megkap-
nunk, egy 9.000,-Ft-os státusz erejéig. 

Alakuló alapítványok kérik együttmű-
ködésünket. 

Újabb pályázatokat nyertünk /OKT, 
ÁISH, Művelődési Minisztérium, Fővárosi 
Tanács/. 

Újságírók, a rádió és a TV riporterei 
ajánlják föl önzetlenül segítségüket, nép-
szerűsíteni akarják munkánkat. /Többen csak 
egy telefonra várnak./ 

Hétfőn, szerdán és pénteken délután 
"rendelek". - Mindig jönnek: drogosok, se-
gítők, egyháziak, pedagógusok, érdeklődők, 
de megfordult már nálunk a H é t egyik 
szerkesztő-riportere,egy angol város-szo-
ciológps csoport is. Mindenki információkra 
éhes. Az információs bázis pedig: neveket 
és telefonszámokat tartalmazó regiszteres 
füzeteim, és cikk-, kivágás-, kézirat- és 
könyvgyűjteményem a drog témaköréből. Lét-
rejöttében többen is segítettek. Elégedet-
lenül még senki sem távozott, aki kérdés-
sel fordult hozzánk. 

A pályázattal kapcsolatos munkát vál-
tozatlanul egyedül csinálom. Az alapfelté-
telek /bútorzat, berendezés egyrésze/ már 
biztosítottak, a maradék pénz már látszik, 
hogy kevés. Megoldás: újabb pályázat ahhoz, 
hogy az egymásra épülő tevékenységformák 
megvalósulhassanak... 

"Bús magyar sors" - mondaná Ady. 
"Tiszta hülye vagy!" - mondja egyik is-

merősöm. 
Ennyi telt most tőlem, Barátom. Ha majd 

objektívabb, szakmaibb megfogalmazásban is 
meg tudom munkánkat határozni, újra jelent-
kezem. Remélem, hogy egy fejezet a "Sziget"-
nek is jut egy újabb "Hátrányos helyzetű"-
könyvben. 

Kály-Kullai Károly 

EGY TÉMACSOPORTOS ELRENDEZÉSŰ GYERMEKKÖNYVTÁRRÓL 
A hálózat megújulási hulláma - a köny-

vek téma szerinti kihelyezése, családi könyv-
tárak kialakítása - elérte a gyermekkönyvtá-
rakat is. A tatarozás után februárban megnyi-
tott XIV/4. sz. kerepesi úti könyvtár immár 
ilyen új felállásban fogadta olvasóit. 

Néhány gondolat az előzményekről. A fiók-
könyvtár vezetője H e r n á d i G a b i 
1986 nyarán vette át a könyvtárat.Nem "sza-
bóervines" könyvtáros volt, (ráadásul még 
magyar-történelem szakos tanári diplomával 
is rendelkezik) ezért megrögzött szokások 
nélkül tudott szétnézni "birodalmában". Már 
akkor felvetődött benne a gyerekek kérései 
alapján néhány változtatás gondolata. Erre 
a lehetőséget az 1988 áprilisában kezdődött 
tatarozás adta meg. 

A könyvtár jelenleg kb. 12 éves korig 
látja el olvasmánnyal a gyerekeket. /A na-
gyobbakat a ház sarkán lévő ugyancsak családi 
felnőtt könyvtár fogadja./ Állománya "meg-
tisztult", csaknem 4000 kötet könyvet duplu-
mosítottak, jelenleg 9000 kötetből válogat-
hatnak olvasói. A témaköröket a "több szem 
többet lát" elv érvényesülésével a HFO és 
a főkönyvtár vezetőjének segítségével alakí-
tották ki. Sok fontolgatás után 20 csoport-
ba osztották a könyveket. Alapterületet, 
mely kb. 70 m2, növelni nem lehetett.azonban 
az adottságokat figyelembe véve -' úgy ér-

zem - mindent megtettek, hogy tágasnak tűn-
jön a könyvtár, s mégis elég választékot 
biztosítson. 

Milyen ez a könyvtár? Képzeljünk ma-
gunk elé egy téglalapot, melynek hosszú ol-
dalán a jobb sarokban van a bejárat. A gye-
rekeket először a " h a n g o s k o d ó " 
rész fogadja, mely egy asztal, ahol rajzol-
ni, játszani és folyóiratokat lapozgatni le-
het. Balra elindulva a kicsik birodalma, a 
M e s e k u c k ó található. Itt kapott he-
lyet egy válogató ládában a kisebbeknek va-
ló ismeretterjesztő irodalom " M i n d e n t 
t u d n i a k a r o k ! " felirattal. Akinek 
játszani, bábozni van kedve, ebben a részben 
lehetősége van rá. 

Továbbhaladva érzékeljük elsősorban a 
változást, az új csoportosítást. Megszűnt a 
szépirodalom és ismeretterjesztő irodalom 
elkülönülése. A "H í r e s e m b e r e k " 
felirat után az " É v e z r e d e k n y o -
m á b a n " következik. Itt egymás mellett 
találhatók a régészettel, művelődéstörténet-
tel, vallástörténettel foglalkozó könyvek. 

Magyarország és más országok történetével 
a fokozatosság elve alapján ismerkedhetnek 
meg a gyerekek: először a mondákkal, legen-
dákkal, utána a történelmi regényekkel, 
majd a tanulmányokkal. A " T e c h n i k a 



v i l á g á v a l " foglalkozó irodalom u-
tán kerültek polcra a " T u d o m á n y o s , 
f a n t a s z t i k u s " történetek. Min-
den témát nem lehet itt felsorolni, de még 
egy-két példa. A kalandos könyvek között ta-
lálhatók az olvasmányos utikalandok, a va-
dász és búvár történetek, pl. Cousteau: A 
csend világa. A "H o b b i" polcon van pl. 
a barkácsolás és az állatok a lakásban; a 
kertészkedés és a számítógép irodalma. 

A gyerekek megkedvelték az új rend-
szert. Könnyen tájékozódnak. A könyvtáros-
nak nem kell mindent a fejében tartania: a 
témaköröket beszámozták s ezt ceruzával je-
lezték a könyvben, valamint a betűrendes 
katalógus főlapjain is. Ennek segítségével 
a konkrét művet kereső is felvilágosítást 
kap a könyv helyéről. 

Számomra igen sokat jelentett ez a lá-
togatás. ötleteket kaptam, hogyan lehet 
majd kerületünk egyik könyvtárában megvaló-
sítani a gyermekkönyvtári "családiasítást". 

A továbbiakban az érdekel még, /amire 
csak legfeljebb egy év tapasztalata alapján 
lehet válaszolni/: hogyan fogadják a gyere-
kek azt a változást, hogy csak kb. hatodi-
kos korukig látja el őket irodalommal ez a 
könyvtár, utána célszerű átmenni a felnőtt 
családi könyvtárba is. A korábbi években 
- és jelenleg is - a beiratkozott alsótago-
zatosoknak ugyanis kétszerese volt a felsőta-
gozatos. Kívánom, hogy minél kisebb zökke-
nőkkel sikerüljön ezt is megvalósítani. 

Varró Istvánné 

TÉMACSOPORTOK 

Képeskönyvek 
Mesekönyvek 

állatmesék 
tündérmesék 
mesék rólad 

Versek, mondókák 
Kisiskolások könyvespolca 
Mindent tudni akarok! 

/Ismeretterjesztő könyvek kicsiknek/ 
Versek, színdarabok 
Évezredek nyomában 

Régészet - Tudomány -
Művelődés - Vallástörténet 
Magyarország története 

mondák, legendák 
történelmi regények 
tanulmányok 

Egyéb országok története 
mondák, legendák 
történelmi regények 
tanulmányok 

Híres emberek 
Forradalmár elődeink 

Technika világa 
Tudományos fantasztikus történetek 
Lányregények 
Művészetek 

zene - tánc 
képek 
szobrok 
épületek 
szép tárgyak 

Én és a barátaim 
A világ körülötted 

pályaválasztás 
önismeret, pszichológia 

A természet titkai 
matematika 
csillagászat 
fizika 
kémia 
földtan 
biológia /az élet kialakulása, 
fejlődése, környezetvédelem/ 
állatok - állattörténetek 

Kézikönyvtár 
Kalandos könyvek 

/Indiánregények, utikalandok, 
vadásztörténeek, búvártörténetek/ 

Vidám könyvek 
Földrajz 

szülőföldünk 
távoli tájak 
felfedezések, útleírások, 
útikönyvek 

Nyelvészet - irodalom 
kötelező olvasmányok 

Szabadidő - Hobbi 
fotó 
kertészkedés 
főzés 
bélyeggyűjtés 
barkácsolás 
állatok a lakásban 
számítógép 
varrás, kézimunka 
kézművesség 



EZ TÖRTÉNT 

ÜNNEPI KÖNYVHÉT 
A KŐBÁNYAI FŐKÖNYVTÁRBAN 

E ö r s i I s t v á n író volt júni-
us 7-én vendégünk, aki mellesleg az SzDSz 
egyik vezetőségi tagja. 

Kerületünkben több alternatív szerve-
zet is működik, egyre bővülő létszámmal, 
akik közül a szabad demokraták helyet is 
kaptak könyvtárunkban. Egyre több ember ke-
resi a választ az elmúlt negyven év és a 
"mi lesz tovább?" kérdésére. 

Napjaink könyvkiadása is ezekre a 
kérdésekre próbál választ adni. A 89-es ün-
nepi könyvhét könyvtermésének jelentős ré-
sze is a múlt tisztázását tükrözi, és a ki-
útkeresés lehetőségeit kutatja. Ezért vá-
lasztottunk olyan politizáló írót, akinek 
a sorsában benne van az elmúlt harminchárom 
év. 

A közönség érdeklődése igazolta, (82 fő) 
hogy a jelen az íróktól újra történelemfor-
máló szerepet követel. A könyvtárak feladat-
és funkciórendszerébe be kell építeni a tár-
sadalom új kihívását. A nép megmentéséért 
küzdő,gondolkodó csoportok előtt ki kell 
nyitni a könyvtár ajtaját. 

Nyúzó Eszter 

A Dagály utcai főkönyvtárba a könyv-
sátrak egyik slágere, az In memóriám Nagy 
Imre c. kötet összeállítóját, TÓBIÁS 
ÁRON-t hívták meg. A találkozó résztvevői 
izgalmas képet kaptak az értékmentés lehe-
tőségeiről, körülményeiről a i,Megmentett 
hangszalagok"-kal kapcsolatban, majd a 
Nagy Imre-kötet születéséről, a szerkesztés 
szempontjairól, a források időben és térben 
is széles skáljáról hangzottak el kérdések. 

KERÜLETI KÖNYVTÁRI HÍRMONDÓ INDULT 
A k e l e n f ö l d i k ö n y v -

t á r olvasóközössége június elején vehet-
te először kézbe N A P m i n t N A P 
című könyvtári hírmondónkat. Elképzelésünk 
szerint a rendszeresen megjelenő leporelló-
szerű kiadvány tájékoztat szolgáltatásaink-
ról, ismerteti programjainkat, rendezvénye-
inket , betekintést ad mindennapi munkánkba, 
felhívja a figyelmet a kerület többi könyv-
tárára és nem utolsó sorban fórumot bizto-
sít olvasóink számára. 

I. Évfolyam 1. Síim 

A XI. kerület könyvtárai ebben az év-
ben is külön programok szervezésével tették 
emlékezetessé a könyv ünnepét. A főkönyvtár 
vendégei voltak június 7-én C s u r k a 
I s t v á n író és A l e x a Károly iro-
dalomtörténész. A gazdagréti könyvtárban 
L é t a y K l á r a irodalmi estjét -
Kiáltó szó címmel - hallgathatták meg a 
jelenlévők, amely egyben pedagógusnapi kö-
szöntő is volt. 

•Érftir 

Az 1/2 sz. fiókkönyvtár könyvheti 
vendége Kornis Mihály író volt. A több 
mint három órán át tartó beszélgetés min-
denkire nagy hatást gyakorolt. Kornis Mi-
hály az első perctől fogva őszinte hangon 
beszélt legbensőbb érzéseiről, sajátos, 
de mégis egyszerű zsidó-keresztény hité-
ről-meggyőződéséről, ami legfőbb mércéjéül 
az emberi szeretetet és szabadságot állít-
ja. 

ír-írh 

Nyitó számunk a könyvtár 10 éves fenn-
állására emlékezik, számba véve hagyománya-
inkat és a változásokat. Az Ünnepi könyvhét 
eseményei mellett olvasói észrevételt és 
rejtvényeket is tartalmaz a júniusi "hírmon-
dó". 

A NAP mint NAP augusztusban bemutatja 
a nagy múltra visszatekintő Karinthy Frigyes 
úti könyvtárat, és részletesen ismerteti a 
video-kölcsönzés új rendjét. 

A NAP mint NAP szerkesztősége 



PÁRTHÍREK 
MSZMP 

T U D Ó S Í T Á S 

Könyvtárunk pártalapszervezete a jú-
nius 6-i taggyűlésen több napirendi pontot 
vitatott meg. A rendkívüli kongresszus elő-
készítésére 9 regionális küldöttet válasz-
tott: Maruszky Józsefet, Sándor Ottónét, 
Tongori Imrénét, Tóth Sándort, Weisz Sán-
dornét, továbbá a taggyűlésről távol lévő 
Forgács Tibornét, Jakubecz Ilonát, Karner 
Katalint és Szabó Józsefnét, közülük For-
gács Tiborné megköszöni a bizalmat, de nem 
vállalta a megbízatást. Kijelölte a két ke-
rületi küldöttet: Maruszky Józsefet és Tóth 
Sándort. Az elmúlt hónapban folytatott cso-
portos beszélgetések összesítését Sándor Ot-
tóné párttikár ismertette. Értékelése sze-
rint, mint az egész országban: szervezeti 
és eszmei zavar uralkodik alapszervezetünk-
ben is. A bénultság, elbizonytalanodás és 
a kiábrándultság jellemzők tagságunkra. Az 
elmúlt időszakban vezetőségünkre kettős te-
her nehezedett: 

- nem lehetett nyomonkövetni az MSZMP 
eszmei-szervezeti zavarából táplálkozó vál-
tozásokat , 

- az alapszervezet bénultsága és pasz-
szivitása visszahatott a vezetőség munkájá-
ra is. 

Ez késztette arra a döntésre, hogy le-
mond, s ezzel lehetőséget nyújt olyan erők 
felszínre kerülésének, melyek a válságos 
időszakban lendületet adnak - ha kell nem 
a hagyományos módon és formában - a politi-
kai munkának. Ehhez adott jó alternatívát 
a régió küldöttek megválasztásának szüksé-
gessége . 

A taggyűlés nehezen fogadta el a ve-
zetőség kérését, de a kérés őszintesége és 
komolysága eredményeként felmentette a párt-
vezetőséget feladatvégzése alól. A taggyű-
lés értelmetlennek ítélte, hogy a kong-
resszusig új vezetőséget válasszon, mivel 
ennek eredménye fogja meghatározni az alap-
szervezet politikai jövőjét és azt is, kik 
azok az emberek(akik az új típusu párt hi-
teles vezetői lehetnek! Ezért az a kompro-
misszumos megoldás született, hogy a kilenc-
tagú küldöttség a kongresszus befejezéséig 
vezesse az alapszervezet politikai munkáját. 

A kilenctagú csoport élve a taggyűlés 
bizalmával, egyéni beszélgetéseken alakít-
ja ki politikai álláspontját és koncentrál-
va a kongresszusra képviseli és tolmácsol-
ja az alapszervezet többségi véleményét. 

Ugyanakkor indíttatva érzi magát ar-
ra, hogy felhívást intézzen könyvtárunk 
minden dolgozójához. 

F E L H Í V Á S 
Mindazok,akik ismerik könyvtárunk tör-

ténetét, egyként vallhatják, hogy könyvtá-
runk megalakulásától kezdve a magyar szel-
lemi progresszió műhelye és a szocialista 
eszmék hordozója. A Szabó Ervin-i örökség 
méltó utódjaként a legnehezebb történelmi 
pillanatokban is a humanista értékek őrző-
je, propagálója és terjesztője volt. Minden-
kori vezetői az alapcélok mellett az itt 
dolgozók emberséges munkafeltételeinek biz-
tosítását, egyéniségük megtartását és ki-
bontakoztatását kiemelt feladatuknak tekin-
tették. 

Nem állítjuk, hogy könyvtárunk 85 éves 
történetében nem voltak megtorpanások, hogy 
a progressziót nem kísérték negatív jelen-
ségek, voluntarista szándékok. 
Csak azt állítjuk, hogy könyvtárunk minden-
kor a szabad szellemiség, a humanista demok-
rácia és a tartalmas kultura letéteményese 
tudott maradni. 

Ezért, s mert átérezzük az elmúlt idők 
zavarait és a közeljövő várható alakulását, 
felszólítjuk a könyvtár minden értelmiségi 
dolgozóját az összefogásra, könyvtárunk jö-
vőjének érdekében a konstruktív párbeszédek 
megkezdésére. 

Nem tagadjuk, hogy mi kommunisták aka-
runk maradni, de h a n g s ú l y o z z u k : 
ezt csak egy pluralista, szabad és demokrati-
kus társadalmi rendszerben, egy teljesen meg-
újult párt tagjaiként vállaljuk. 

M i n t a k ö n y v t á r e g y i k 
p o l i t i k a i t é n y e z ő j e , az 
alapszervezet részt vállal a könyvtár fej-
lődésének elősegítésében, a válságból való 
kilábalásból és egy alkotó, értelmiségi lég-
kör megteremtésében. 

Felhívjuk az intézmény TDDSZ szerveze-
tét, a Közgyűjtemények Szakszervezetének 
helyi szervezetét és a jövőben alakuló bár-
milyen csoportosulást, hogy közös összefo-
gással teremtsünk lehetőséget az eszmei-po-
litikai zűrzavar tisztázására, a könyvtár 
szellemi kibontakozására, a szakmai munka 
társadalmi presztízsének emelésére. 

Felhívjuk a könyvtárban dolgozó pálya-
kezdő fiatalokat és a szakképzetlen pálya-
keresőket, hogy szervezkedjenek! 

Felhívjuk a könyvtár vezetőit, hogy fo-
gadják el, sőt kezdeményezzék a - pártállás-
ra és eszmei hovatartozásra való tekintet 
nélkül - különböző csoportok újító törekvé-
seit és érdekképviseletét ! 

Élve a párttagság bizalmával kijelent-
jük: nem adjî k fel igényünket, hogy minden, 
az ország sorsát, a párt jövőjét eldöntő 
kérdésben hallathassuk hangunkat és kinyil-



vánítsuk álláspontunkat. DE! Jövőbeni párt-
munkánk középpontjában a szabad és alkotó 
szellemiséget, a könyvtár megújulását akar-
juk szolgálni! Nem akarunk vezető erő lenni, 
csak egy a sok közül: vállalva marxista 
meggyőződésünket ! 

Kérünk minden párttagot, hogy lépjen 
ki fásultságából, támogassa törekvésünket, 
és reformelkötelezettséggel legyen erjesz-
tője szakmai megújulásunknak, társa egyéni 
érvényesülésünknek! Az eszmei zűrzavar és 
a múlt újraértékelésének eredményeként több 
elvtársunk hagyta el és szándékozik elhagy-
ni sorainkat. Kijelentjük, hogy köztük és 
közöttünk voltak emberi és politikai véle-
ménykülönbségek, de elemi szabadságjognak, 
lelkiismereti kérdésnek tartjuk kilépésü-
ket és olyan barátainknak tartjuk őket, a-
kik nem szűntek meg politikusán gondolkod-
ni és aggódni a nemzetünkért, sőt ezért 
a pártért, ennek a pártnak megtisztult jö-
vőjéért! Ezért kérjük őket: maradjanak bará-
taink, ne csukják be végleg a kaput, mert 

bízunk abban, hogy e kapun még érdemes lesz 
visszatérni. Segítsenek bennünket véleménye-
ikkel. 

Végül kérünk minden párttagot és párton-
kívülit, fogadjon bennünket bizalommal. 

SZAKSZERVEZETEK 

1988 ÉVI GAZDALKODAS 

Bevétel 202.228.- Ft 
Felhasználás 174.036.- Ft 

Különbség 28.192.- Ft 

B e f o l y t t a g d í j 
Központi részesedés 263.900.- Ft 
Alapszervi " 195.952.- Ft 

összes tagdíj 459.852.- Ft 

F e l h a s z n á l á s o k 
Segély: szociális 70.200.- Ft 

temetkezési 8.400.- Ft 
szülési 7.800.- Ft 
egyéb 10.516.- Ft 

kulturális 15.511.- Ft 
sport 19.020.- Ft 
szervezési 15.000.- Ft 
ügyviteli 27.589.- Ft 

174.192.- Ft 

L é t s z á m 
Állandó főfoglakozású 
dolgozó 417 fő 
Szervezett dolgozó 413 fő 
Szervezettség 99 % 
Nyugdíjas 245 fő 
Jogfenntartó /gyes, gyed/ 58 fő 
Tagfenntartó 2 fő 

TDDSZ HÍREK 

Május 17-én TDDSZ taggyűlés volt a 
könyvtárban. Más napirendi pontok mellett 
kifogásolta a tagság, hogy a vezetők bére-
zési listáját sem a Közalkalmazottak szak-
szervezetével, sem a TDDSZ képviselőjével 
nem íratták alá. így a végeredmény nem tük-
rözi pontosan a menetközben felmerült vitá-
kat. A TDDSZ kifogásolta és kifogásolja egy 
tagjának béremelését, azt nem tartja sem re-
álisnak, sem igazságosnak. Miután, többszö-
ri felszólalásunk ellenére az Igazgatóság 
véleményén ez ügyben nem változtatott, ezért 
a továbbiakban a TDDSZ Országos Választmá-
nyához fordulunk segítségért. 

A vezetői bérezés aláírásával kapcso-
latban megkérdeztük Kiss Jenő főigazgató vé-
leményét: azt a tájékoztatást kaptuk, hogy 
eddig csak egyeztették,a jövőben mindkét 
szakszervezettel alá is fogják íratni a ja-
vaslatokat . 

Szerkesztőség 

A Prágai Városi Könyvtár két munka-
társa, Jarmila Ledvinová és Anna Greifo-
nerova tanulmányúton könyvtárunkban járt. 



RITKASÁGAINK 
AZICHY-KÓDEX ÚJABB IRODALMÁRÓL 

A Zichy-kódexről túlzás nélkül állít-
hatjuk, hogy ritkasággyűjteményünknek nem-
csak legértékesebb, de legkeresettebb darab-
ja. Nem múlik el év, hogy ne kérnének belő-
le fotót vagy mikrofilmet, s bármennyire 
is igyekszünk óvni a közvetlen használattól, 
évente néhányszor mégis kézbe kell adnunk, 
hiszen valóban kutatók kérik. Pedig az öt-
száz éves, törékeny papírra írt velencei 
származású kódex a legutóbbi, OSZK-ban vég-
zett kiegészítő restaurálása után is foko-
zott kíméletre szorulna, amit a meglévő mik-
rofilmek mellett csupán egy fotómásolatok-
ból készítendő albummal tudnánk biztosíta-
ni. (A kódexről Híradónk 1982. szeptemberi 
számában részletes ismertetést közölt.) 

Az elmúlt években többen kértek a kó-
dex egyes oldalairól másolatot. Ezeket díj-
talanul küldtük el, cserébe viszont a tanul-
mány megküldését kértük. Ilyen módon 1985 
óta több különlenyomat is érkezett, melyek 
a kódex építészeti tanulmányával, illetve 
rajzaival foglalkoznak. (A korábbi tanulmá-
nyok zöme irodalomtörténeti értékelés volt, 
a kódexben olvasható mintegy 260 olasz szo-
netthez kapcsolódva.) 

Elsőként Gustina S c a g 1 i a (New 
York, City University, Queens College) kül-
dött négy különlenyomatot, melyek F r a n -
c e s c o d i G i o r g i o M a r t i -
n i r ő 1, a kódex építészeti traljtátusá-
nak a szerzőjéről szólnak. (A hazai szak-
irodalomban elsőként H o r v á t h Alice 
1974-es tanulmányai tették ismertté, hogy 
a kódex Francesco di Giorgio Martini érte-
kezésének egy változatát tartalmazza. A kó-
dex összeállítója ugyanis nem nevezte meg 
a szerzőt. Horváth Alice ójabb (1986) egy 
részletesebb és adataiban pontosított, an-
gol nyelvű tanulmányt is közölt e témáról 
a Periodica Polytechnica 30. kötetében). 

A sienai származású F r a n c e s c o 
d i G i o r g i o (1439-1502) igazi rene-
szánsz egyéniség, aki egyszemélyben építész, 
festő, szobrász és katonai mérnök. Nevéhez 
fűződik az urbinói hercegi palota építése 
is. Neve "da Siena" és "Martini" utótaggal 
egyaránt ismert; az Enciclopedia Italianá-
ban például Martininél találjuk. Építészet-

elméleti értekezése több kéziratos válto-
zatban maradt fenn, de nyomtatásban csak 
1841-ben látott napvilágot egy torinói kó-
dexből ismert szövege ("Saluzziana 148"), 
amely más változattal együtt 1967-ben Mila-
nóban újból megjelent. Gustina Scaglia olasz 
nyelvű tanulmányai behatóan foglalkoznak 
L e o n a r d o da Vinci és Francesco di 
Giorgio kapcsolatával, valamint Francesco 
di Giorgio rajzaival; e rajzokban régi ró-
mai fürdők és fűtőkamrák, fűtőberendezések 
reneszánszkori továbbélését vizsgálja a leg-
utóbb érkezett "Stanze-stufe e stanze-camini 
nei Trattati dl Francesco di Giorgio da 
Siena" című értekezése, amelyben kódexünk 
164. recto oldalának egy rajzát közli. 
(Ez azonban az aláírással ellentétben nem 
Kiss Jenő, hanem Braun Tamás fotója...) 
A rajz egy Scaglia által "német kályhának" 
nevezett fűtőberendezést és fürdőt ábrázol, 
s veti össze a torinói kódex hasonló ábrázo-
lásával. Ezért az egyetlen fotóért küldte 
még el a hálás szerző az építészeti érteke-
zés egészéről szóló tanulmányát is (The 
"Opera de architectura" of Francesco di 
Giorgio Martini for Alfonso Duke of Calab-
ria) . Mindezek a "Leonardo e l'età della 
ragione" (Milano, 1982) című tanulmánykö-
tetben, illetve a Bollettino d'Arte (1986) 
és a NapoIi Nobilissima (1976, 1981-82) 
köteteiben jelentek meg. 

Klinda Mária 

(folytatjuk) 



SZEMÉLYI HÍREK 

J u t a l o m 
Csomor Imréné a XXI/4. sz. fiókkönyvtár raktárkezelője nyugdíjba vonult. Ebből az al-

kalomból 5.000.-Ft jutalomban részesült. 

K i l é p e t t 
Nagy Zsuzsanna könyvtáros /VII. kerületi/könyvtár/. 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár pályázatot hirdet a következő vezetői álláshelyekre: 
VII. ker. könyvtárvezető /VII. Rottenbiller u. 10./ 1989. VIII. 1-től 
XIII. ker. főkönyvtár igazgató /XIII. Dagály u. 9./ 1989. VIII. 1-től 
XIV. ker. főkönyvtár igazgató /XIV. Bosnyák u. l/a/ 1990. I. 1-től 
XXII. ker. főkönyvtár igazgató /XXII. Tóth J. u. 36./ 1990. I. 1-től. 
Feltételek: felsőfokú végzettség, legalább 5 éves szakmai gyakorlat, részletes veze-

tői programterv. Valamely idegen nyelvet tudók előnyben részesülnek. A könyvtár igazgatók-
kal meghatározott idejű szerződést kötünk. 

Jelentkezési határidő a Müv. Közlönyben megjelent időhöz számított két hét. 
Érdeklődni és jelentkezni a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Személyzeti és oktatási 

osztályán lehet VIII. ker. Szabó Ervin tér 1. T.: 185-914. 

. BETÖLTETLEN ÁLLÁSHELYEK , 

V. ker. Királyi Pál u. 

VI. ker. főkönyvtár 

VII. ker. főkönyvtár 

IX. ker. főkönyvtár 
IX. ker. Boráros tér 
IX. ker. Mester u. 
XI. ker. főkönyvtár 
XII. ker. főkönyvtár 

gyermekrészlege 
XVII. ker. főkönyvtár 

olvasószolgálatos 
könyvtáros 
olvasószolgálatos 
könyvtáros 
könyvtárkezelő 

könyvtárkezelői 
könyvtárkezelői 
könyvtárkezelő /6 órás/ 
könyvtáros 

gyermekkönyvtáros 
könyvtáros 

felsőfokú képesítés 

felsőfokú képesítés 

10 hónapos könyvtárkezelői 
tanfolyam 
10 hónapos könyvtárkezelői 
10 hónapos könyvtárkezelői 
10 hónapos könyvtárkezelői 
felsőfokú képesítés 

felsőfokú képesítés 
felsőfokú képesítés 

OKTATÁSI HÍREK 

Intézményünk a Hazafias Népfront Buda-
pesti Bizottságához benyújtott pályázatával 
30.000,- Ft-os támogatást nyert gyermekkönyv-
táros olvasótábor megszervezéséhez. A tábort 
az óbudai Zichy kastélyban a Térszínház tár-
sulatával közös szervezésben bonyolítottuk 
le 1989. VI. 5.- és 9. között. 

Ezúton is köszönjük a Népfrontnak a 
nagyvonalú segítséget. 

A Pozsonyi Városi Könyvtárba látogatott a 
Budapest-gyűjtemény három munkatársa, 
Indali György, Sipos György és Szabó Lász-
ló. 



BOGYOSZLAI SÁNDORNÉ 
1914 - 1989 

Segédmunkásból lett könyvtáros. A villamos mozgókönyvtárban, majd a 10-es könyvtár-
ban (a jelenlegi VI. kerületi főkönyvtárban) dolgozott. 

Amikor megismertem Évát - közismert becenevén Bogyit - már sok éve nyugdíjban volt. 
Megromlott az egészsége, meggyengült a látása, az utolsó években fehér bottal járt. 

1987 őszén meg akartam látogatni a lakásán, de kórházban volt. Később pár hétig ott-
hon tartózkodott, akkor felhívott telefonon. Újra felkerestem, azonban addigra már ismét 
kórházba került, ott is maradt haláláig. 

1988-ban kétszer meglátogattam a kórházban. Majdnem vak, majdnem süket volt már, mo-
zogni is alig tudott. Csak nagy nehezen ismert meg. Megváltás volt számára a halál. 

Éva, Bogyi, Bogyóka - búcsúzunk Tőled! 
Oláh Mihályné 

URAY BÉLA 
1911 - 1989 

Amikor első Főnökömként megismertem Uray Bélát, 50 éves volt - élete teljében. Az ak-
kor kialakult véleményem az egynegyed évszázad alatt sem változott a Jó Főnök fogalmáról. 
-Minden hibát ki lehet javítani - mondogatta a közös munka során. Ma már tudjuk - csak a 
jellem hibái javíthatatlanok! Tudta ezt ő is, hiszen alapvető dolgokban, alapigazságokban 
mélységesen egyetértettünk. Mások az utak, amelyek elvezetnek a végső megfellebezhetetlen 
igazságig! 

Az ő útja nehéz út volt, de történéseiben, embert próbáló gazdag élet volt. Élete har-
caiból mindig győztesként került ki.A román-magyar határvillongásoknál 41-ben ugyan megse-
besült, de túlélte. Akkor már hazavárta egy kis család. A háború, a hadifogság, a donyeci 
szénbányák is száz halállal várták - túlélte - hiszen várta őt a család... Talán az átéltek, 
a tapasztalás acélozták szilárddá jellemét. 

43 évig állt a Főváros szolgálatában. Tanult és tanított szakadatlanul. Pedagógus-
könyvtárosi diplomája erre predesztinálta. Mivel a dolgát mindig jól végezte - sok dolga 
volt. - Feladatokat adott neki a párt, a szakszervezet és a könyvtár. Mennyi mindent csi-
nált egyszerre jól! Számtalan kitüntetése bizonyítja, köztük a legnagyobb elismerés: a 
"MUNKA ÉRDEMREND" ezüst fokozata. 

A megkezdett munka folytatódik tovább.Könyvtára: "Budapestért Zászló" kitüntetésben 
részesült, de az ünnepség távolléte miatt elmarad.... 

V. Bárány Éva 

DEVECSERI LÁSZLÓNÉ 
1924-1989 

Néhány héttel korábbi találkozásunk emléke élénken él még bennem, s alig tudom el-
hinni, hogy eltávozott közülünk. Kávé és sütemény mellett órák hosszat diskuráltunk önma-
gunkról, munkáról s a világ dolgairól. Szokatlanul vidám és érdeklődő volt, s marasztalt, 
hogy maradjak még. Az utóbbi években gyakran találtuk őt rossz hangulatban, mert a magány 
és betegségek sokszor elkeserítették. A hullámvölgyeken az élniakarás és az alkotás vágya 
segítették át. 

Tizenkét évet dolgoztunk együtt a Budapest Gyűjteményben. Dóra két évtizedes pedagó-
giai pálya után került a könyvtárba. Mi fiatalok sokat tanultunk Tőle, hisz vérbeli peda-
gógusként minket, kollégákat is akarva, nem akarva mindig tanított. Diákjai emlékezetében 
is biztosan sokáig él érdekes egyénisége. Könyvtárainkban az általa szerkesztett antoló-
giák /Krúdy Gyula Budapestje/, az általános iskolai történelmi szöveggyűjtemények, ta-
nulmányok és bibliográfiák őrzik emlékét. 

Nagy szerelme a múltszázadi szépirodalom volt, s hozzáértéssel bővítette a Budapest 
a szépirodalomban c. katalógusrendszerünket. Egy-egy cédulája stilisztikai remekmű lett. 
Utolsó munkájában a századforduló Budapestjének irodalmi ábrázolásait gyűjtötte egybe. 
Ez az antológia tanári és könyvtárosi életpályájának összegzése lett volna. Reméljük, 
hogy nem porosodik évekig a Tankönyvkiadónál, hanem a diákok irodalmi és történelmi isme-
reteinek bővítését szolgálhatja majd. 

Sántháné Antal Sára 


