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VITA A VIDEÓRÓL 

Lapunk februári számában jelent meg Vi-
deokazetta-kölcsönzés a könyvtárakban cim-
mel B a r c z i Z s u z s a kutatási be-
számolója. Mint várható volt, a tanulmány 
élénk visszhangot váltott ki. A hozzászólók 
közül senki sem vonta kétségbe Barczi Zsu-

zsa korrekt vizsgálati eredményeit, de más-
más következtetésekre jutottak az ezekből 
következő könyvtárosi teendőket illetően. 
Közöljük a beérkezett vitacikkeket; követ-
kező számunkban fogjuk közzétenni Barczi 
Zsuzsa vitazáró reflexióit. 

AZ OLVASNITUDÓK FELELŐSSÉGÉRŐL 
AVAGY AZ ÉREM MÁSIK OLDALA 

Szubjektív megjegyzések a videózás kapcsán 

Ismét drasztikus leszek, ügy érzem, ön-
gólt lőttünk, beleestünk a magunk ásta csap-
dába és így tovább. A lényeg az, hogy az ér-
telmiségi, a könyvtáros ma is felelős azért, 
mivel "eteti" a tömegeket. 

Félreértés ne essék: a v-ideó ö n m a g á -
b a n nem az ördög találmánya. Egy új média, 
mint valaha volt a hanglemez, a film, a tévé. 
Ezek is e s z k ö z ö k , amelyek a gyermek-
cipőt kinővén, klasszikus értékeket i s köz-
vetítenek ill. kifejlesztették s a j á t 
művészi eszköztárukat, minőségüket. Igen ám, 
de... 

Nos, én nem tudok olyan alapos és tudomá-
nyos lenni, mint Barczy Zsuzsa kolleganőnk. 
De a csontjaimban érzem, hogy túllőttünk a 
célon, amikor a viszonylag olcsón kölcsön-
zött video-hozadék árán akartuk megmenteni 

a közművelődés egyik bázishálózatát, a FSZEK 
könyvtárakat. Meddig szentesíti az eszközt 
a cél? Hogy még drasztikusabb legyek: az 
É l e t b e n m a r a d t a k c. dokumen-
tumregény problematikája rémlik föl /túlél-
ni - de milyen áron: emberevés árán? - hát 
nem tudom, így életben szeretnék-e és kell-e 
maradni... bár a pápa is áldását adta rá/. 

Ugyanis én nem vagyok olyan optimista, 
mint Barczy Zsuzsa /pl: "semmitől nem veszi 
el az időt" stb./ Az ország /Budapest/ lakos-
ságának fejődés! tendenciája - érzésem és be-
nyomásaim szerint - túl erősen polarizálódik. 
Van egy kultúrált, érzékeny, sőt olykor túl-
érzékeny réteg; az ifjúság köreben is. Ugyan-
akkor létezik és erősödik a tagolatlan érzel-
mekkel, kommunikációképtelenséggel megvert, 
az érdeklődés széles spektrumát s o h a meg 



nem ismerő, ki merem mondani, sajnos egyre 
inkább elbarbárosodó réteg - és nem csak a 
züllésnek indultakra gondolok. 

Van szerencsém naponta átutazni a városon, 
annak "érdes részén" is. Új vonást fedeztem 
föl a fiatal-középkorú magyarok /pontosítok: 
őshonos, magyarországi magyarok - a többiek-
nek, szegényeknek, más bajuk van/ arcán: a 
szellemi tunyasággal párosult kapzsiság su-
gárzik róluk, már amennyire az ilyesmi sugá-
rozni tud. Félve gondolok a világkiállítás-
ra: milyen hírünk kél a nagyvilágban? Visel-
kedéskultúrával, szellemi kincseinkhez méltó 
módon és ápoltságú környezetben /a nyelvtu-
dásról nem beszélve - bár még az is hamarabb 
korrigálható a mélyen beivódott bárdolatlan-
ságnál/ nemigen fogjuk fogadni az ideláto-
gatókat . 

Hacsak. Hacsak elő nem vesszük elavult-
nak titulált "értékrendünket", és a magyar 
értelmiség minden rétege meg nem próbál vál-
toztatni a tendencián /akkor is nehéz lesz/. 
Arra most ne vesztegessünk szót, hogy igen-
is vannak időtálló értékek, normák. "Euró-
pába jutni": ehhez nem elég az anyagi javak, 
sőt az újra importált és előásott szellemi 
táplálék /vallás stb./ mesterséges betáplá-
lása sem. I g a z i s z e l l e m i 
é l e t , k u l t ú r a-k ö z v e t í t é s : 
az arra rendelt emberek f e l a d a t -
v á l l a l á s a illetve az é r t é k -
r e n d r e l a t i v i z á l ó d á s á -
n a k /a cinikussá válásnak?/ m e g á l -
l í t á s a s z ü k s é g e l t e t i k 
- csak jelezve a kérdés ránk vonatkozó ol-
dalát. 

Hogy jön mindez a videózáshoz? Nem köny-
nyű megmagyarázni, de nagyonis összefügg. 
A s z o k á s o k kialakulásáról, rögzü-
léséről, a mit mi helyett stb. kérdéséről 
van szó: a hogyanról. És a mennyiségről is. 
/Meg persze a mi szerepünkről, és a szelek-
tálás elmaradásáról természetesen./ 

Ugyanis a szerencsétlen agyonhajszolt 
szülő /aki maga sincs már jól eleresztve 
értékrenddel stb. - a "műveltség nem más, 
mint élvezőképesség" - írja Thomas Mann/, 
szóval az a bizonyos "Magyaranya" /és apa/ 
megoldja a problémát: n e m viszi nyaral-
ni a gyereket /ingyen se, rokonhoz, ismerős-
höz falura vagy a szomszéd kerületbe se -
pedig az is környezetváltozást, kultúrameg-
ismerést, élményeket, kapcsolatokat jelen-
tene/. Nem. Nincs pénze, mondja, csak pont 
annyi, hogy a gyerek heteken át egyik /hü-
lye/ videóról a másikra gyújthasson, mint 
az erős dohányos. Vagy az öt gyerekes anya, 
aki két naponta viszi nekik egész évben az 
új kazettákat, mert addig nyugta van. Per-
sze az akciófilm-szintű, divatos, megszo-
kott stb.: mozog, sőt vadul mozog, csak néz-
ni kell: a már óvodás korában TV-hez nőtt 
gyerek bővítve kapja a rágnivalót. A leg-
fogékonyabb időszakában! Óriási mennyiség-
ben! Igazi válogatás nélkül! Nagyon sokféle 
szokás megtanulása, rögzülése marad el. 

"Jön az unokám, hadd legyen programja neki" 
- mondja a modern nagymama szegény. Se be-
szélgetés, közös munka, se séta együtt, se 
kirándulás, más kulturális élmény közösen. 
Aztán csodálkozunk, hogy a serdülőnek nincs 
kapcsolata egyetlen családtaggal sem ... és 
í g y tovább. 

A másik súlyos veszély a f i z i k a i 
elnyomorodásé. Ül az a gyerek, fekszik az a 
gyerek /hogy ne mondjam, fetreng, vagy még 
rosszabbat/. Mindig is szerette a növőfél-
ben lévő kamasz elvetni magát. De hogy 
o d a l e g y e n l á n c o l v a a 
legegészségtelenebb pozitúrában a legkeve-
sebb mozgást sem igénylő fő időtöltéséhez, 
amiről már lebeszélni sem lehet - nos, az 
új generáció, még ha sportol/na/ sem fogja 
tudni öregkoráig húzni: tönkrement testű, 
gerincbeteg felnőtté "növi ki magát" - a 
m i a k t í v közreműködésünkkel. 

Nem az átkos nyugati kultúra elleni bús-
magyar beszél belőlem - ne áltassuk magun-
kat ezzel a látszattal. Ha m i n d e n -
e v ő lenne az ifjúság is, a szüleik is 
/kulturáltabb lakosságrétegeknél így is van: 
ott a videónézés egy a sok lehetőség közül/, 
még boldog is lennék: akkor valóban gazda-
gítana. Itt az i g é n y t e l e n s é g 
h a t v á n y o z o t t ú j r a t e r m e -
l ő d é s e az, ami a túl kemény hangot 
indokolttá teszi. Ez a tendencia az, amit 
nem szabad nem tudomásul vennünk, és főleg 
nem szabad ezen az áron /a lakosság színvo-
naltalan és egysíkú, sőt veszélyes kikapcso-
lódási szokásait erősen rögzítve, azokra 
"rájátszva"/ menteni meg a kultúrát úgymond 
"amúgy" közvetítő könyvtárainkat az anyagi 
csődtől. Valami más megoldás kéne... 

Külön misét érdemelne, hogy mi legyen az 
a más megoldás, és hogy az arányok fölboru-
lása hogyan jelentkezik a könyvtárakban is. 
Kiengedtük a szellemet a palackból /vagy in-
kább: törököt fogtunk, de nem ereszt?/: a 
Barczy Zsuzsa cikke végén elsorolt "olvasói" 
óhaj arról szól, hogy még több, rengeteg 
energiát fordítsanak a könyvtárak erre a 
szolgáltatásra. Itt az a vicc, hogy éppen 
hely, munkaerő, pénz van kevés a tartalmas 
könyvtári munkára egyáltalán /amibe hangsú-
lyozom: egy a r á n y o s , értékekre is 
ügyelő videókölcsönzés nagyonis beleférne!/ 

Egyrészt egyre nehezebben közvetítik a 
kulturális értékeket ilyen pénzszerzési kény-
szer közepette a könyvtárak /és még finoman 
fogalmaztam/, másrészt a fönt említett réte-
gekből, attól tartok, kevesebb lesz az "át-
nevelődő", mint a hibás "étkezési szokáso-
kat rögzítő". Ha egy-egy könyvtárban napi 
többezer fogyasztó jelenik meg a fönt emlí-
tett elvárási szinttel - nem hiszem, hogy 
a "tömegek uszályába" szabad kerülnünk. 
Persze nehéz kiszállni a ringlispilből. Saj-
nos igazi segítséget a lakosság h o s z -
s z ú t á V ú érdekeit képviselő önkormány-
zat/ok/ adhatnának, a többi, általunk "be-



szedhető" anyagi - az elvégzendő alapfelada-
tok mellett! - csak ráadás lehet. Ez ugyan 
a klasszikus megoldás, de egyrészt a v a -
l a m i t v a l a m i é r t szintén 
klasszikus elven alapszik, másrészt a fönti 
problémák mutatják, hogy milyen súlyos ön-
ellentmondás árán lehet csak saját hajunk-
nál fogva kihúzni magunkat a gödörből. /Le-
het, hogy még a fagylalt se lett volna ilyen 
problematikus??/ 

/Tudatosan vállaltam, hogy drasztikus és 
egyoldalú leszek. A Barczy kolleganő cikké-
ben fölsorolt relatív és valódi pozitívumok 
is bizonyára mind igazak. De az általam tag-
lalt, érezhető és igen veszélyes tendencia, 
úgy hiszem, azért említést érdemel./ 

Való igaz: egy fecske nem csinál nyarat. 

Ha m i visszatérünk az értékorientált mű-
ködéshez, attól még a bizniszmenek átkos ha-
tása ... csakhogy mi olcsóbban, ezért elér-
hetőbben /és ezért népszerűbben/ szolgáljuk 
ki a tömegigényt. Másrészt pedig: az "olvas-
ni-tudók árulásáról" beszélek, vagy marad-
junk csak a felelősségnél: s a j á t , é r -
t e l m i s é g i , nagy szó, de igaz: jövőt 
/is/ befolyásoló tevékenységünk felelősségé-
ről - ezt kell ismét tudatosítanunk önmagunkban 

Egy fecske nem csinál nyarat... de ha a 
fecskék leszoknak a repülésről, megbomlik 
a biológiai egyensúly.És még egy közmondás: 
ha mindenki a saját portáján próbál rendet 
teremteni, végül talán helyreáll a REND. 
/És a TREND: mindnyájunk e m b e r i jö-
vője. / 

Ottovayné Ecsedi Klára 

A VIDEOKÖLCSÖNZÉS TAPASZTALATAI 
A IV. KERÜLETI FŐKÖNYVTÁRBAN 

1989-ben 4 könyvtár, köztük a IV. kerü-
leti lett kijelölve a videokazetta gyűjté-
sére. Hogy ezekre esett akkoriban a válasz-
tás, annak többek között bizonyára az is 
oka volt, hogy ezekben volt affinitás, a 
videokazetta mint dokumentum iránt, mert 
egyébként abban az időben a könyvtárosok 
nagyobb része idegenkedett e dokumentumtí-
pustól. 

önkéntelenül is felidéződik bennem vide-
ózásunk őskora. Az első évben 70 000 Ft. 
támogatást kaptunk, majd beindult a video-
kör, aminek a bevétele rövid időn belül el-
tartotta e szolgáltatást. Eleinte nem volt 
kialakult koncepció, nem tudtuk, hogy mi 
legyen a gyűjtőkörünk, egyáltalán, hogy mit 
kezdhetünk e dokumentumtípussal. Felvettünk 
a TV-ből művészfilmeket, ismeretterjesztő 
sorozatokat, hogy majd az iskolák tanórái-
hoz nyújtunk segítséget. Miután akkoriban 
még kevés család rendelkezett videomagnóval, 
a gyerekek nagy érdeklődéssel nézték a klasz-
szikus filmadaptációkat. Hasonlóképpen töme-
gek vettek részt a hétfőnként! ingyenes vi-
deovetítéseken, gondolom az újdonság varázsa 
miatt. Akkoriban még művészfilmeket is be 
tudtunk csempészni ezekbe a programokba. A 
videopiacon nem volt film, csak rossz minő-
ségű és nem az érdeklődésnek megfelelő Mo-
kép és Hungarovideo filmek jelentek meg. 
Ez az idő volt a kalóz kazetták fénykora, 
az emberek sokszor a könyvtárban egymás kö-
zött cserélték ki a már nézhetetlen, sokszor 
másolt, agyongyötört kazettáikat. 

1990 júliusában elkezdhettük a kölcsön-
zést, a boldog időkben a bevételt még visz-
szaforgathattuk kazettákra. Egyre többen vá-
sároltak videomagnót, a videózás kezdett ál-

talánossá válni. Ma már a beiratkozott olva-
sók nagy hányadának van otthon videomagnója 
és örömmel veszik tudomásul, hogy a könyvek, 
lemezek mellett videokazettákkal is rendel-
kezik a könyvtár. 

Akkor hagytuk el végleg a videovetítése-
ket, amikor már csak néhány hajléktalan szun-
dított videózás ürügyén kényelmes fotelja-
inkban. Ezzel párhuzamosan a kölcsönzési szo-
kások is megváltoztak. Mint azt Barczi Zsu-
zsa felmérése is igazolta, videokölcsönző-
ink kétharmada más dokumentumtípust is köl-
csönöz . 

A választék bővült, azok a kiadók, akik 
1990-ben szóba sem álltak velünk, most min-
ket keresnek meg kínálatukkal. Már módszere-
sen tudunk válogatni a hatalmas kínálatból. 
A művészfilmekre, ismeretterjesztő sorozatok-
ra ugyanúgy megvan az igény, mint pl. a köny-
veknél az értékes szépirodalomra, vagy a CD-
ben a klasszikus lemezekre. Persze a kölcsön-
zők zöme kommersz, - mint a felméréséből is 
kiderül -, akció, kaland, vígjáték és horror 
filmet igényel. Egyszóval a kölcsönzési szo-
kások nem térnek el a többi dokumentumtípus-
nál megszokottaktól. 

A főkönyvtár mellett másik három könyvtá-
runkban is beindítottuk a múlt évben a köl-
csönzést , összesen 2100 kazettával. 

Hétfőn, csütörtökön és szombatonként sok-
szor kígyózó sorok várakoznak a könyvtárban. 
Gondolom minden könyvtárban megtalálható a 
tipikus videokölcsönző, aki órákat eltölt a 
pult előtt, várva, hátha a visszahozott ka-
zetták közül talál magának megfelelőt. 

Szinte családtagként fogadjuk azt a né-
nit, aki a videokör megalakulása óta minden 
második nap azonos időben jön kölcsönözni; • 



természetesen már minden filmet látott. Egy-
re több hallássérültünk van, akik naponta 
járnak, egymás kezéből kapkodják ki a video 
dobozait. Ugyanúgy hozzátartozik a naphoz a 
cigánycsalád, rengeteg gyerekkel, sok olva-
sójeggyel, akik kierőszakolják alkalmanként 
a szülők akció, horror filmjei mellé a rajz-
filmeket; az önkormányzati képviselő, aki 
hetente többször művészfilmekre vadászik, 
sokszor nem sok sikerrel; a pedagógus,aki 
Mikszáth filmadaptációkat keres. 

Folytathatnám végtelenségig a felsorolást, 
de azt hiszem, az a lényeg, hogy hozzászok-
tunk ehhez a kavalkádhoz, a videokölcsönzők, 
(ugyanúgy, mint a szintén egy külön típust 
képviselő CD kölcsönzők) munkánk részeivé 
váltak. 

Anélkül, hogy különösképpen ideologizál-
ni akarnám könyvtárunk gyakorlatát az újabb 
/már nem is olyan új/ dokumentumtípusokat 
illetően, néhány gondolatomat szeretném el-
mondani. 

Már megjelenésükkor sejthető volt, hogy 
a videónak és a CD lemezeknek nagy lesz a 
népszerűsége, s ez előbb-utóbb kihívást je-
lent a hagyományos könyvtári szolgáltatás 

módosulása terén is. Csak az vitatható, 
hogy milyen mértékben -minőségben engedjük -
építjük be az újabb médiákat ellátási rend-
szerünkbe . 

Nos, a meggondolások és megoldások kü-
lönbözőek. A helyi sajátosságok, a lakosság 
összetétele, anyagi kondiciók és egyéb be-
folyásoló tényezők mérlegelésével, a kérdés 
megválaszolást kíván a KÖNYVTÁR részéről is. 

ügy gondolom, a kihívásnak meg kell fe-
lelnünk; nem engedve teret a kommercializá-
lódásnak, de a realitásoknak megfelelően tu-
domásul kell vennünk a fenntartási /fenntar-
tói/ - remélhetőleg ideiglenes - ellehetet-
lenülést; módozatokat kell találnunk a túl-
élés, talponmaradás lehetőségeire. Számolva, 
felkészülve és ellene feszülve a minőségesés 
fenyegetésének, vállalva ezt a kihívást is; 
nem akarunk arisztokratikusan elefántcsont-
toronyba zárkózni. 

Mi, a IV. kerületi könyvtárak, úgy dön-
töttünk, hogy nem akarunk sem elmaradni, 
sem kimaradni az új és újabb generációjú 
információhordozók közvetítéséből. 

Babákné Kálmán Mariann 

A KÖNYVTÁR ÉS VIDEO ÉRDEKHÁZASSÁGA 

Kulturális házunktáján piaci szelek fúj-
dogálnak, a padláson a haszonelvűség szel-
leme huhog - a szemérmes könyvtárnak pedig 
üres marad a tarisznyája... 

A köztem és a video-kölcsönzés között dú-
ló körülbelül egy éves intenzív viszonynak 
fejlődéstörténete, lázgörbéje, nagy amplitú-
dójú érzelmi ingadozása van. A kezdeti vad 
ellenszenvet lehiggadás, majd csendes bele-
törődés váltotta fel. Legtöbb munkatársam 
- ki-ki vérmérséklete szerint - szintén át-
esett ezen a fordított metamorfózison. Leg-
vehemensebb kollégám ugyan hajthatatlan és 
következetesen hangot ad annak a véleményé-
nek, hogy szerinte a video-kölcsönzéssel a 
könyvtár "prostituálódik" - presztízsnöve-
kedését ettől az új szolgáltatástól várni 
éppoly balgaság, mint a pénzért árusító 
szexpiactól a szerelmi kultúra fellendülé-
sét. De amikor rajta a szolgálat sora a 
videóspult mögött, "teljesíti a kötelessé-
gét". 

Az éles fogalmazásmód bizonyára elárulja, 
hogy heves ellenállásunk elsősorban a film-
szalagokon tárolt sekélyes tartalomnak szólt 
/az erőszakot népszerűsítő akció-, kommandó-, 
a horror határát súroló stb. "alkotásokat" 
mennyiségileg alig ellensúlyozza az értéke-
sebb műfajt képviselő filmek szinte elenyé-
sző száma. Másrészt nem hallgathatok el egy 
tipikusan és nőiesen szubjektív szempontot 
sem, amit magamnak is most elemeztem ki elő-
ször: engem a video-kazetta szinte valameny-

• 

nyi érzékszervet irritáló fizikai megjelené-
se is taszított. Kölcsönzés közben az állan-
dó összehasonlítgatás mindig a leghagyomá-
nyosabb, legkönyvtáribb dokumentum-típus 
javára billent a videóval szemben, valaho-
gyan így: 
- A könyvnek illata, karaktere, tipográfiai 
arculata, egyénisége van - a video-kazet-
ta szabványméretű, uniformizált, unalmas 
doboz. 

- A könyv simulékony és rugalmas - a video-
kazetta merev és gőgös /két vaskos kötet 
közé szükség esetén beszorítható egy kar-
csúbb példány, a többiek befogadják - egy 
dobozba X mennyiségű magánakvaló kazetta 
fér, és nincs apelláta/. 

- A könyv papírja természetbarát szervesve-
gyület - a video-kazetta környezet-idegen 
műanyag, ha tönkremegy, kémiailag emészt-
hetetlen hulladék. 

- A könyv lapjai zizegnek, surrognak, susog-
nak - a video-kazetta zörög, csörög, kat-
tog, csattog, míg sorba rendezed. 

- A könyv barátkozó, személyhez szóló, ér-
zelmes/kedves dedikációt, érdekes lapszé-
li jegyzeteket őriz, mint gazdája szelle-
mi lenyomatát/ - a video-kazetta személy-
telen, távolságtartó, rideg. 

- A szép könyv szépen öregszik: lapjai elsár-
gulnak, nemes patinája lesz - a video-ka-
zetta törik, szakad, a szalag csíkos, vib-
rál és egyáltalán: bosszantóan használha-
tatlanná válik. 



Azután... azután egyszercsak a szépen 
csordogáló bevételek kezdtek meggyőzni arról, 
hogy a szakmailag szövetidegen tevékenység 
talán könyvtári-könyvtárosi létünket menthe-
ti meg. Ugyanakkor itt van a csak videózó, 
"olvasásmentes" látogató. Róla a küllemét, 
"fazonját", fellépését, arckifejezéseit /sic!/ 
tekintve már a lépcsőn való felballagtában 
99%-os biztonsággal eldöntjük egy pult mögöt-
ti kvízjátékban, hogy kizárólag a legújsze-
rűbb szolgáltatásunk iránti vágy miatt sze-
di egy emelet után gyorsabban fújtatva a le-
vegőt. De aki egy idő után talán már egy fél-
fordulatot tesz a könyvespolc felé is, vagy 
éledező tekintettel fordul esetleg a folyó-
iratok felé. Ha a csoda megesik egyszer-két-
szer, megeshet többször is. És akkor a kizök-
kent könyvtártörténeti idő és a könyvtáros 
lelkének kényes egyensúlya egyszer talán is-
mét helyreáll. 

Szűkebb pátriánkon, a IX. kerületi főkönyv-
tárban a múlt év novembere óta "zajló" tata-
rozás alatt sem szünetelt a videokölcsönzés. 
Nemcsak financiális meggondolások miatt, ha-
nem a közönség könyvtárlátogatói "jogfolyto-
nosságát", a velük való kontaktust is szeret-
nénk életben tartani, ezért hetente háromszor 
/cementeszsákok, "zacskózással" felérő festék-
bűz stb., stb. közepette/ a jégverem hangula-
tú bejárati előtérben is működtettük ezt a 
részleges szolgáltatást. Az elmúlt hónapok-
ban a látogatókkal való ráérősebb beszélge-
tések során leginkább az olvasás és a videó-
zás párhuzamos, egymást kizáró vagy fölerősí-
tő kölcsönhatására, a használók szociális, is-
kolázottsági vagy egyéb, szubjektív okokra 
visszavezethető szokásaira,a videós attitű-
dök gyökereire voltunk kíváncsiak. Ekkor ug-
rott ki, tűnt föl az ún. "fáradt ember szind-
róma", mint egyik esetleg lehetséges magya-
rázat az olvasás viszonylagos háttérbe szo-
rulására. 

Az egyik, még fiatalabb korosztályba tar-
tozó férfi-kölcsönző, aki a családjáért ren-
geteg túlmunkát vállal, szinte mentegetőzés-
képpen arról a saját maga számára is aggasz-
tó felismeréséről panaszkodott, hogy hajdani 
könyvmoly volta ellenére egy ideje előnyben 
részesíti a tévét, videót. Aztán megkérdezte: 

"Miért van, hogy a gyengébb könyvet az 
első húsz-harminc oldal után gondolkodás 
nélkül a sutba vágom, míg a rossz film ese-
tében a tehetetlenségi nyomaték szinte aka-
ratom ellenére a képernyő elé szegez?" 

A másik - aktív kereső, középkorú nő, 
akit eddig csak videózóként szolgáltunk ki 
- a kérdésre, szokott-e olvasni is, így vá-
laszolt : 
- Ó, nem, nem szoktam. Nincsen nekem arra 
időm/!/ 
_ 9 
- Igaza van, a videózás is időigényes. De a 
legjobb a könyvön is elalszom egy negyedóra 
után, a kép meg valahogy mégis ébren tart 
egy ideig... 

A fáradt, idegileg elcsigázott embernek 
az információt, a szórakoztatást vagy akár 
a művészi élményt képi bontásban, "konyha-
kész" állapotban tálalják a mozi- és video-
filmek. Az írott, nyomtatott szó legnagyobb 
riválisa a k é p i m e g j e l e n í -
t é s - a vizuális ábrázolásmód kényelmi 
szempontokat is kielégít. 

Alighanem a sokat aposztrofált "Gutenberg 
galaxis" ellen az első űrközi támadást a 
'mozgókép1, a 'mozgófénykép' megjelenése je-
lenthette. Hiszen az olvasás folyamatos szel-
lemi készenlétet, teljes éberséget igénylő 
tevékenység - az absztraháló készség, a fan-
tázia állandó tornáztatása a könyv, az olvas-
mány első sorától az utolsóig. A moziban, a 
televízió előtt, videózás közben tulajdonkép-
pen ezt az erőfeszítést "spóroljuk" meg - de 
milyen áron? Sejlik, hogy amit nyerünk a ré-
ven, elveszítjük a vámon... Még a legzseniá-
lisabb filmadaptáció sem képes megközelíteni 
azt a teljesen egyedi, személyre szabott fan-
táziaképet, amit az olvasmányélmény homlokunk 
mögött a képzelet belső filmvásznára vetít. 

De túl minden elméleten és indulaton, fenn-
tartásaink hangoztatásával bár, és a "szüksé-
ges rossz" alapállásából kiindulva, a kész 
tények előtt fejet kell hajtanunk, tudomásul 
véve, hogy a videózás mint kiegészítő jövede-
lem és kiegészítő kölcsönzési műfaj egyelőre 
bevonult a könyvtári mindennapokba. Ha pedig 
így van, nem marad más hátra, mint a könyvtár 
és video mésalliance-ában az alacsonyabb ran-
gú felet a nemesebbik fél magasságába emelni 
- tartalmában és az egyelőre "kakukktojás" 
szolgáltatás technikai színvonalában egyaránt. 

A tőlünk elvárt tisztes hasznot csak ug-
rásszerűen növekvő-javuló állománnyal, műfaj-
bővüléssel /oktató, nyelvi, természet- és do-
kumentum-filmek, kasszasikereket hozó mozi-
filmek, jó és nem feliratos! gyerekfilmek/ le-
het megteremteni. Jó a kapcsolatunk a KESZ-
szel, udvariasak, készségesek például ha ka-
zetta-javításról van szó - kérjük, eme erénye-
iket csillogtassák meg a videocserére, a fej-
lesztésre 'vonatkozóan is! Nincs kínosabb lát-
vány, mint a kétnaponként betérő törzs-videós, 
aki tanácstalanul és csalódottan téblábol a 
polcok előtt, és végül üres kézzel távozik 
- pedig sokezer forintot már nálunk hagyott 
az idők folyamán. 

Nekünk most a jelen diktál és az életösz-
tön - nem tehetünk mást, mint jó képet vág-
ni a dologhoz, megerősíteni szíveinket és 
kölcsönözni a videót. 

...Hallottam egy székely adomát az egy-
szeri, szegény szabólegényről, aki lakodal-
ma éjszakáján így morfondírozott: 

"Csúnyácska a menyasszonyom, de a hozo-
mánya nagyon szép. Majd erre gondolok, és 
jó szorosan behunyom a szemem..." 

Zimáné Lengyel Vera 
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MŰHELY 

Zsolnai módszerrel tanuló gyerekek 
könyvtárhasználati technikája a gyakorlatban 

A FSZEK II. kerületi főkönyvtárának gyer-
mekkönyvtári részlegébe rendszeresen elláto-
gatnak a környék általános iskoláinak Zsol-
nai programmal tanuló gyermekei, s itt volt 
alkalmam megfigyelni, segíteni őket a könyv-
tárban való eligazodásban, a kézikönyvek, ka-
talógusok használatában, az "irodalomkutatás-
ban". 

Az első osztályos diákok akkor látogatnak 
először könyvtárunkba,, amikor még csak az 
ábécével ismerkednek, tehát sem írni, sem ol-
vasni nem tudnak. Kezdetben megtanulják a 
gyerekkönyvtár elrendezését, a polcokon a 
könyvek elhelyezésének módját. Megjegyzik a 
könyvekben látható raktári jelzeteket, melyek 
különbséget tesznek a képes - mese - regény, 
illetve az ismeretterjesztő könyvek között, 
valamint megtanulják, melyek azok a sorozatok, 
amelyek a mi könyvtárunkban kiemelve, külön 
részen találhatók. A tanítási programban is 
erősen hangsúlyozott betűrendbe sorolás gya-
koroltatása miatt a tanulók csoportokban, ke-
resztnevük alapján sorban állnak, ami nagy iz-
galommal és örömmel jár. 

Ezek után elkezdődhet a könyvek betűrend-
be sorolásának ismerete és a polcokon annak 
ellenőrzése. Szándékosan felcserélt, össze-
kevert köteteket helyeznek el megfelelően a 
polcon a gyerekek, a meséskönyvek között. 
Folyamatosan megismerkednek a könyvek borí-
tóján és címoldalán található adatok jelen-
tésével, a legismertebb kiadókkal, sorozat-
jelzésekkel. A könyvtárunkban megtalálható 
gyermek folyóiratokat együttesen nézzük, bön-
gésszük át, megpróbáljuk tartalmuk szerint 

Illusztrációink: 19. századi népi vallásos 
ponyvák fametszetei a Budapest Gyűjteményből. 

szétválasztani a rovatokat. A folyóiratok 
azonosításához szükséges adatokat is együtt 
fedezzük fel, s oldjuk fel jelzésüket. 

Szófejtési játékunkban állandó segédesz-
közünk az A b l a k - Z s i r á f című 
gyermeklexikon. Akad olyan tanuló, aki fel-
kérés nélkül az asztalon "véletlenül" elhe-
lyezett M a g y a r é r t e l m e z ő 
k é z i s z ó t á r h o z nyúl és a megol-
dásra abban talál rá, így alkalmunk van ezt 
a kézikönyvet is bevonni a játékba és a gye-
rekeket közelebbről megismertetni vele. 

A második osztályos gyermekek könyvtári 
látogatásánál fokozatosan lépünk előbbre a 
könyvtárhasználat technikai részének elsajá-
tításában. Tudatosítjuk a gyermekekben, hogy 
az idegen országok íróinak, költőinek névhasz-
nálata eltér a magyar nyelvben megszokottól. 
Ennek gyakoroltatására legcélszerűbbnek lát-
szik a szabadpolcon való keresés megadott 
szerzők művei után. /Gyakorló könyvtárosok 
tudják, hogy számtalan felnőtt olvasó pl. 
Thomas Mann műveit a T betűnél keresi./ 

Következő lépésben a gyerekeket a k a -
t a l ó g u s s a l ismertetjük meg. A 
könytárhasználati ismeretek tanításánál, a 
munkafüzetükben már találkoztak a katalógus 
kifejezéssel és fénymásolt katalóguscédulát 
is láttak. Könyvtári látogatásuk során való-
di katalóguscédulát adok a kezükbe és együtt 
nézzük át a rajta szereplő bibliográfiai ada-
tokat, a különböző adatcsoportokat külön-kü-
lön elemezve. A tényleges feladatok megoldá-
sánál /pl. nézd meg, hogy Janikovszky Évának 
hányj_féle könyve van a könyvtárban/ ügyesen, 
határozottan, a betűrendbe sorolás szabálya-
it ismerve keresnek a katalógusban kezdetben 
több, később egyre kevesebb segítséggel. A 
lexikonok gyakori használata, forgatása köz-
ben a gyerekek elsajátítják a biztonságos, 
célratörő keresés technikáját, s ezáltal az 
öröm, a sikerélmény forrása lesz egy-egy fel-
adat megoldása. 

A harmadik osztályban új feladatot, új is-
meretet jelent az E g y e t e m e s T i -
z e d e s O s z t á l y o z á s b a n va-
ló eligazodás. A 10 főosztály megtanulása, 
a tudományágak szétválasztása, az osztályok 
tartalmi felépítésének elsajátítása csak a 
gyakorlatban, a könyvtárban lehetséges. Kez-
detben kiválasztok tíz különböző osztályba 
tartozó, reprezentatív kiállítású, a tartal-
mát már a könyvborítón is jól mutató könyvet, 
melyeket a tanulókkal együtt tanulmányozunk. 
A 10 főosztályt később egy-egy gyermek meg-
személyesíti s beszél az általa képviselt 
tudományról, természetesen kisebb segítséggel. 



Az alosztályok, osztályok megismerteté-
sénél segítségemre van, hogy a tanítási 
program matematikai részében a gyerekek hal-
mazelméletet is tanulnak, így nem okoz külö-
nösebb gondot az osztályok felosztása. 

A tanítási program előírása szerint a 
harmadikosoknak a lehetőségeknek megfelelő-
en egyre több szakkönyvet, segédkönyvet kell 
megismerniük. "Könyvtárhasználati" feladat-
lapok kitöltésénél szinte valamennyi gyerek 
több-könyves megoldást használ, kevesen érik 
be egyetlen kézikönyv használatával. A fela-
datok elvégzése nem terhes kötelességnek, 
hanem örömteli kutatásnak tűnik. 

A negyedik osztályban el kell érniük a 
gyerekeknek arra a szintre,hogy képessége-
iknek megfelelően, teljesen önállóan válo-
gassanak a könyvtárban a katalógusok segít-
ségével és a megismert könyvtári rend alkal-
mazásával. 

A könyvtáros munkájának, feladatának leg-
fontosabb része, hogy olvasóinál, a könyvtár 
használóinál elérje az olvasáspedagógia ál-
tal megfogalmazott legfontosabb célokat: 

- rendszeres olvasás 
- értékelve - válogató olvasás 
- nyitott - és aktív befogadás. 
Ennek a pedagógiai célrendszernek az el-

éréséhez feltétlenül szükséges, hogy gyer-
mek olvasóinknak megtanítsuk helyesen, gyor-
san, hatékonyan használni a könyvtárat, a 
könyvtár adta lehetőségeket. A nagyobb tech-
nikai biztonság elérése jobb esélyt nyújt ah-
hoz, hogy rendszeresen olvasó, értékelve vá-
logató nyitott felnőtt váljék belőlük. 

A Zsolnai program idevonatkozó része 
/könyvhasználat - önművelés/ nagyszerű se-
gítséget ad gyermeknek, pedagógusnak, könyv-
tárosnak e cél eléréséhez. 

Nóvák Éva 

Fővőrosí Gzabő Ervin 

Könyvt.őr Vezetője 

1(125 Budapest. 

Török n 7 

Kedves Vezető Knll.éoan6 ! 

Nevelőtestületünk félévi értekezletén az alsrtta-

Qozat.ns munkaközösség és a szabadidős munkaközös-

ség heszémnlrijéban egybehangzrtan kiemelte, hngy az 

iinök intézménye milyen szakértelemmel, szeretettol 

segíti növendékeink tanulését pedagőgusaink oktató 

munkéjét Ezt a véleményt a felsős hűmén szakos knl-

lérjáink is megerősítették, és kiemelték munkatérsaik 

segítőkészségét 

így most egész testületünk nevében szeretném megkö -

szűnni a könyvtér munké.iét és bizom henne, hngy a .lövő 

ben is ilyen jé marad kapcsolatunk. 

Budapest, 1192 február 25 

üdvözlettel: 

fïechauser Robert 
i n a 7. n a t. 6 

ÖNKÉNTESEK 

Megmondom, ahogy van. Nagy mamlasz könyv-
tár vagyunk mi itt a IV. kerületben. Lopják 
a kézikönyveinket. A dolog persze finomítha-
tó, hogy: túlzott jóhiszeműség, az alapszol-
gáltatásoknak való korrekt megfelelés... A 
könyveink viszont bosszantó módon tünedez-
nek. Az értékesebbje. Mondom; a kézikönyvek. 

Kitaláltunk már ezerfélét. Odatelepítet-
tük a beiratkozást, meg odairányítottuk a • 
rázósabb, utánajárósabb tájékoztatási kérdés-
sel jövőket is. Bizony, ez a metódus nem volt 
célravezető. Hosszúra nyúltak az úgynevezett 
fedetlen idők, amikor az illető kolléga nem 
tartózkodhatott folyamatosan rendelt poszt-
ján,s közben, aki eleve olyas szándékkal jött; 
lop, lop... 

Aztán átálltunk az időszakos, (meglepetés-
szerű, elrettentést célzó?) őrjáratokra. Ez 
volt eredményesebb. 

Nincsen ruhatárunk. Ez nagy fájdalmunk, 
de akárhogy kutakodnánk is az épületben, 
nem tudnánk kikeríteni ilyen célra egy lyu-
kat sem. A széles lépcsőforduló meg hideg, 
rideg, fűtetlen, - eleve elvetélt ötlet 
(gondoltunk már erre is). 

Babi néni, (hetvenkedik már, nagyon meg-
romlott a hallása, évekkel előbb az ő biro-
dalmának számított a kézikönyvtár) be-benéz 
hozzánk ha erre jár. Tudjuk mikor megérke-
zik, mert behallatszik az irodába is a hang-
ja, pedig olyankor még csak a kölcsönzősök-
kel beszél. Múltkor, félállás erejéig föl-
vetettük neki a problémát (egész státust 
mégse pazarolhatnánk el a dologra), de nem 
állt kötélnek. Jobban tudja mint mi, hogy 
nem ő az igazi megoldás. 

Hát itt tartunk most, a különféle megelő-
ző próbálkozásoknál, és itt jönnek be azok 



az előre nem látható, kiszámíthatatlan ele-
mek, amikre (akikre) talán érdemes néhány 
szót vesztegetni. 

Ott van mindjárt a Kisarab. Magyarorszá-
gon tanuló arab diák, hogy pontos legyek, 
aki ide vette a kelepcét, majd' nyitástól 
zárásig tölti nálunk a napot, egy magyar di-
áklánnyal az oldalán. Az összes ember nin-
csen százötven centi (innen a név), de va-
lami rejtett, kívülre láthatatlan tehetsé-
ge, bűvös-bájossága lehet, hogy maga mellett 
tudja tartani ezt a bár kicsit "Savanyú Má-
ri" , de amúgy egészen mutatós leányzót. 
(Már elnézést.) 

Kisarab nagyon készséges együttműködni. 
Ha renitens dolog van történőben a kézikönyv-
tárban, rögtön jön és szól nekem. A bizalom 
onnan, hogy egyszer őt (őket) is megrend-
szabályoztam; nem tűrhetem ugyanis, ha vala-
kik zacskós tejet szezámmagos zsömlével fo-
gyasztanak a könyvtárban. (A pirított napra-
forgót most nem is említem.) 

Az a szokása, hogy odajön és megrángat-
ja az ingem úját. Ezzel jelzi, hogy részé-
ről töretlen a barátság, és hogy fontosabb 
dolgok vannak forgandóban. Meglehetős redun-
danciával közli a mondandóját, de általában 
kihámozható, hogy mi a baj. Intetett már 
csendre hangosan vitatkozó utolsó éves gim-
nazistákat, segítségünkre volt egyszer kia-
kolbolítani egy borotvapengékkel felszerelt 
újságszabdaló, hahotázó suhanc-csapatot, 
legutóbb "aprószentek"-nek vezetett a nyomá-
ra, akik abban lelték szórakozásukat, hogy 
összevissza cserélgették a custosokat. 

Hát, ő az egyik: a Kisarab. 
De van még Feri bácsi is. Egyáltalán nem 

biztos, hogy így hívják, csak nekem olyan 
Feri bácsis. Be sincs iratkozva, de minden 
délutánját nekünk szenteli. Percre pontosan 
jön, délután kettőkor, nem előbb, nem később 
minutával sem. Megáll, köszön, felnéz a fali-
órára (ellenőrzi magát). Aztán bemegy a ké-
zikönyvtárba és estig olvas. Nagycsontú, szí-
jas ember lehetett valamikor, csakhát így 
nyolcvan felé már kiszikkadnak a csontok is, 
megereszkedik a szíjazat. De a tekintetében 
még mindig van valami: olyan fegyelmező, óva-
tosságra intő (megfigyeltem többször is). 
Született cerberus. 

Azt csinálja, hogy időnként sétál. Az 
időskori keringési elégtelenségtől hosszú 
ülésben elzsibbadnak a tagjai. Járkál fel-
alá, s közben néz, azzal az átható, bűntu-
datot gerjesztő tekintetével, hogy feszé-
lyezve érzi magát az is, aki nem bűnös. 

Gyakran megteszi, hogy kér egy pohár vi-
zet. Mindig a kolléganőket részesíti előny-
ben a kérelmével. A napokban ideadott egy 
ezerforintost. Valaki kiejtette a kézikönyv-
tárban, ő megtalálta, megkérdezte, hogy kié, 
senki nem jelentkezett érte; hát odahozta. 

Még várunk vagy két hetet, aztán ha nem 
kerül gazdája, majd valami jóra fordítjuk. 

Én már tudom is, mire kéne: kiegészíteni 
a csonka "Hóman-Szekfű"-t, és venni egy tör-
hetetlen ivópoharat. 

*Szőts Erika szíves közlése 

Koncz Károly 

A hónap könyvei 

A márciusi népszerűségi listák rekord 
mennyiségben érkeztek be, az V., VI., XIV., 
XVII., XVIII. és XXI. kerület kivételével . 
mindenhonnan sikerült összegyűjtenünk a 
szavazatokat. 56 szavazóhelyről /a fióko-
kat is beleértve/ kereken 100 féle cím fu-
tott be, a szóródás tehát elég nagy. Néz-
zük a népszerűségi listát a szavazatok gya-
koriságának sorrendjében: 
Ingenheim: Sissy 
Horn Gyula: Cölöpök 
Ripley: Scarlett 
Márai Sándor könyvei 

20 szavazat 
15 
13 
7 

"Dallas" kötetek 7 szavazat 
Steel: Saigon; Szerelem 6 " 
Ken Follett: Katedrális; 

Alattunk az óceán 5 " 
"Erzsébet királynőről szóló 

könyvek" 5 " 
Mi micsoda c. sorozat 5 

Négy szavazatot kapott: Clair Kenneth: 
Sanghai szépe és más művei; a Tudománytár 
gyerekeknek c. sorozat. 

Három szavazatot kapott: a Szemtanú c. 
sorozat; a Kalandjáték kockázata c. mű. 



Ismertetésem pontos címe így hangzana: 
BAGÓ MÁRTON NYOMDÁJÁBAN KÉSZÜLT NÉPIES 
STÍLUSÚ METSZETEKKEL DÍSZÍTETT VALLÁSOS 
PONYVANYOMTATVÁNYOK A BUDAPEST GYŰJTEMÉNY 
NÉPIRATKÁI KÖZÖTT 

A magyar nép túlnyomó részének a fő, vagy 
egyenesen kizárólagos olvasmányai úgyszólván 
egészen a kiegyezés koráig a vásári árusok 
földre terített ponyvájáról árult füzetecs-
kék voltak. A hivatali- és az aprónyomtat-
ványok mellett ezekből származott a legtöbb 
nyomda nyeresége, egyes nyomdászok egész 
egzisztenciájukat erre alapozták. Ilyen volt 
az egykori budai Landerer nyomda utóda: 
B a g ó M á r t o n é s F i a i . Amíg 
Gyurián József volt a társtulajdonos, maga-
sabb irodalmat is nyomtak itt, például Va-
chot Pesti Divatlapját, de az önállóvá lett 
Bagó 1847-től népies ponyvafüzetek előállí-
tására specializálta magát. Ezek nagyrésze 
néhány oldalas vallásos nyomtatvány volt. 

Ezek a kiadványok a korabeli ponyvanyomtat-
ványoknak igen nagy százalékát tették ki, 
egyrészt a nagy kereslet miatt, másrészt, 
mert e kiadványféleségeknél nem kellett tar-
taniuk a cenzúrától, a hatóságok akadékos-
kodásától. 

A címlapokat metszetek díszítették, első-
sorban fametszetek. A nyomdászat hőskorának 
egyetlen illusztrációs technikája ez, melyet 
később a "komoly könyvekből" kiszorított a 
rézmetszet, az alsóbb osztályok számára ké-
szített nyomtatványokon azonban tovább élt. 
A primitívségükben megragadó ábrázolások a 
korabeli népművészet alkotásaival /mézeska-
lácsok, fafaragások/, tartanak rokonságot. 
P o g á n y P é t e r n e k , a népi pony-
va legfőbb kutatójának és ismerőjének véle-
ménye szerint valószínűleg nem a korabeli 
népi faragások ihlették meg a fametszetek 
készítőit, hanem éppen fordítva: a népművé-
szet merített ihletet a ponyvák illusztrá-
cióiból . 

Van egy másik fajtája is e könyvdíszek-
nek, ezek a barokk egyházi művészet hatását 
mutatják, helyszűke és kevésbbé érdekes vol-
tuk miatt azonban Híradónkban most ezekből 
nem közlünk. 

Az utóbbi években néprajzos és művelődés-
történeti kutatóink figyelme kezd a régi né-
pi vallásosságra irányulni. Olyan figyelem-
reméltó könyvek jelentek meg, mint Erdélyi 
Zsuzsanna műve az archaikus népi imádságok-
ról: "Hegyet hágék, lőtöt lépék", vagy Olasz 
Ferenc "Dicsértessék" c. könyve a régi falusi 
feszületekről. Jó lenne, ha valaki egyszer 
feldolgozná az egykor vásárokon és búcsúkon 
terjesztett XVIII. századi és XIX. század 
eleji vallásos ponyvafüzetek anyagát. Biz-
tos, hogy nem lenne könnyű dolga: az egykor 
oly nagy példányszámban nyomott füzeteket 
vajmi kevés helyen tartották megőrzésre mél-
tónak. A téma kutatója az Országos Széchenyi 
Könyvtár néhány kolligátumán és Kisnyomtat-
ványtára impozáns méretű ponyvagyűjteményén 
kívül elsősorban a mi könyvtárunk Budapest-
és Szüri-Gyűjteményének "népiratkáira" tá-
maszkodhatna. 

Indali György 

VALLÁSOS PONYVÁK A XIX. SZÁZADBÓL 



KRÓNIKA 

A könyvtár szociális munkája Bombajó bulik a biblioklubban 

Arra gondoltam, ha azt írom, mit csiná-
lunk mi a IX. kerületi könyvtárosok azokért, 
akik a perifériára sodródtak, vagy csak ma-
gányosak, öregek és gyerekek, akiknek a szü-
lei elfoglaltak, és inkább a gyerekek jövőjé-
vel törődnek, mint a jelenével, csak untat-
nám a könyvtárosokat. 

Feleslegesnek tartom a felsorolást, hi-
szen minden kerületben ezt csinálják évek 
óta. Mostanában mégis többször kerül szóba 
a könyvtárosok ilyenfajta szerepe, talán 
azért, mert újabb és újabb irodák, alapít-
ványok jönnek létre a hátrányos helyzetűek 
megsegítésére. 

Megalakult a S z o c i á l i s m u n -
k á s o k e g y e s ü l e t e is.A könyv-
táraknak ebben a munkában már hagyományai és 
tapasztalatai vannak, így természetes volt 
az egymásra találás. 

A könyvtári hálózat volta hihetetlen előny 
ebben a munkában, amit közösen ki tudnánk 
használni. 

A Szociális munkások egyesületén belül meg-
alakítottuk a k ö n y v t á r o s i s z e k -
c i ó t , így minden értesítést megkapunk, ami 
fontos lehet és segít megoldani olyan fontos 
problémákat, amit a könyvtárosok már nem tud-
nak, és ha tudnának, akkor nincs rá pénzük; 
ha esetleg lenne, a megfelelő ember hiányzik. 

A IX. kerületben sikerült segítséget kap-
nunk a H a l l á s s é r ü l t e k S z ö -
v e t s é g é t ő l , így megalakítottuk a 
hallássérültek klubját, amelyet olyan klubve-
zető vezet, aki tud segíteni szociális gond-
jaikon is. A könyvtárban a video kölcsönzés 
ingyenessége hozta be ezt a réteget. 

A kerületi C s a l á d s e g í t ő v e l 
nagyon jó a kapcsolatunk, ők biztosítják a 
fiókokban és a főkönyvtárban a jogtanácsos 
tiszteletéij át. 

Felmerülhet a kérdés, hogy a hagyományos 
könyvtári munka mellett mennyi idő marad a 
szociális munkára, hiszen a bevétel-érdekelt-
ség miatt különböző új pénzes szolgáltatáson 
kellene törni a fejünket és nem olyan dol-
gokon, ami esetleg a pénzt viszi. 

A családi elrendezéssel megváltozott a 
könyvtárak arculata, nyitottabb és érzéke-
nyebb lett a különböző szociális gondokra. 
Fel kell készülnünk arra, hogy a hagyomá-
nyos könyvtári munka mellett több gondot 
kell fordítanunk a szociális munkára. 

Kovács Györgyi 

Kedves Olvasó! 
Mindenekelőtt egy vallomással tartozom. 

A hívogató cím olvastán teljes joggal gon-
doltál arra, hogy bizonyára szuperdizsi, 
vagy erotic live show nyilt valahol a könyv-
tárban. A valóság ezzel szemben az, hogy áp-
rilisban a központban megrendezte első vitá-
ját a FSZEK S z o c i o l ó g i a i K ö -
re. A Közgázról hívtuk el H a d a s M i k -
l ó s szociológust, aki "Normális tudo-
mány-e a mai magyar szociológia?" cimmel 
tartott vitaindítót. Bevezetőjében kerek 
képet adott a szociológia nemzetközi fejlő-
déséről, majd azt a kérdést vizsgálta meg 
hosszabban, hogy miként reagálhat a hazai 
szociológia helyzetének elbizonytalanodásá-
ra. Ezek a problémák a vitán megjelent egye-
temistákat és fiatal kutatókat egzisztenciá-
lisan is érintik, nem csoda tehát, ha izgal-
masnak találták a beszélgetést. 

A jövőben is olyan vitákat szeretnénk ren-
dezni, amelyek nem pusztán tudományos szem-
pontból érdekesek. Erre bőven lesz is alkal-
munk, hiszen kevés olyan tudomány van, amely-
nek több köze lenne a mindennapi élet prob-
lémáihoz, mint a szociológiának. Ha minden 
jól megy, rendezvényeink növelhetik könyv-
tárunk vonzerejét a humán értelmiség szemé-
ben,és - ami nem kevésbé fontos - informá-
lis találkozóhellyé válhatnak könyvtárunk 
hasonló érdeklődésű dolgozói számára. Szere-
tettel várunk mindenkit a következő alkalma-
kon is. 

Tamás Tibor 

Nyilvánosság 

Cégünk megkapta a fővárosi keretszámokat 
- így elkészült költségvetésünk. E szerint 
idén összesen 398 millióval gazdálkodha-
tunk, amiből 320 millió a Fővárosi Közgyű-
lés támogatása, s 78 millió saját, elői-
rányzott bevételünk (az 199I-es költségve-
tés elkészítésekor e két számnak megfelelő 
összeg 267, ill. 14 millió forint volt, a 
teljesítés során ezek a számok természete-
sen módosultak, s különösen a bevételek e-
melkedtek meg, 68 millióra). A fenntartó 
támogatásának emelkedését lényegében a bér-
re és járulékaira adott 10%-os, valamint a 
dologi kiadásokra adott 5%-os fejlesztés 
okozza (viszont ugyanakkor 3,6 millióval 
csökkentette is támogatását). Dokumentum-



vásárlásra - ÁFA nélkül - 49 milliót irá-
nyoztunk elő (1991-ben az előirányzat 23 
millió, a tényleges költés 51 millió volt). 
A költségvetés bértétele 1992-ben a 44%-ra 
emelt tb-járulék nélkül 164 millió forint 
(1991-ben 134 millió); 1992-ben 72 milliót 
kell előirányoznunk tb-járulékra (1991-ben 
58 milliót). 

A költségvetés volt a témája a Hálózati 
Tanács áprilisi üléseinek. Az általános 
hangulat: megkönnyebbült. 

Az Igazgatóság az Intézményi Érdekegyez-
tető Tanács elé terjesztette április 6-án 
a bérfejlesztés felhasználásának tervét, 
mely szerint lehetőség nyílik a béralapunk-
ban mutatkozó megtakarítások terhére 12,5%-
os bérfejlesztésre. Ebből az összegből a 
gazdálkodó egységek között - a javaslat 
szerint - 11,5%-ot kell bérarányosán szét-
osztani, a fennmaradó 1% pedig a középveze-
tők - a velük szemben támasztott elvárások 
és követelmények jelentős megemelkedéséhez 
és meghatározott időtartamra szóló megbízá-
sukkal, ill.kinevezésükkel együtt járó lét-
bizonytalanságukhoz képest - alacsony anya-
gi megbecsülésének javítására kellene for-
dítani. E bérintézkedésnek az is lenne a 
célja, hogy a középvezetői munkakörökre 
több, fiatal munkatársunk, s vállalkozóked-
vű, külsős kolléga pályázzék. A javaslatot 
mind a KKDSZ, mind a TDDSZ elutasította. 
Folyik a vastag bérharc. 

Április 1-én - bolondok napján! - búcsúz-
tunk személyzeti vezetőnktől, Gujgiczer Im-
rénétől, aki nyugdíjba megy. Persze, igazán-
diból marad: négyórás állásban végzi tovább 
a személyzeti munkát. Érdemeit méltatni e 
helyt nem méltó. A VI. kerületi könyvtár dol-
gozóié az ünnepség megszervezésének, lebonyo-
lításának kimagasló érdeme. Az ellátás minden 
képzeletet felülmúlt. Színdarabbal is /"A 
cég ülleje"/ traktáltak bennünket! 

Könyvtárunk szintén meghatározó szemé-
lyisége, Weisz Sándorné, a II. ker. főkönyv-
tár igazgatója is nyugállományba vonult. 
Március 25-én elbúcsúzott tőle a munkatár-
sak népes serege. 
A Költészet Napja alkalmából április 10-

én a X. és a XI. kerületi főkönyvtárakban 
Dévai Nagy Kamilla adott hangos tetszésnyil-
vánítással kísért műsort a gyermekeknek. Az 
előadást patronálta a Podmaniczky Alapítvány. 
Bekerültünk a TV-híradóba, s reméljük a 
Cimborába is. A szervezés feladatát felejt-
hetetlenül látta el Bagdi Mariann szakrefe-
rens, Szász Ilona /X. kerület és Friedrich 
Enikő /XI. kerület/. 

A gyermekkönyvtárosi szakmai műhely áp-
rilis 16-án felújította működését. Az új 
"gazda" Bencsikné Kucska Zsuzsa /Liszt F. 
téri könyvtár/. 

A Füredi úti családi könyvtárat, a XIV/ 
4-et Kardos Zsuzsa polgármesterasszony nyi-
totta meg április 8-án. Meghívás nélkül is 

sokan eljöttünk az ünnepélyre. Nagy élve-
zet volt hallgatni Bács Ferencet, ahogy 
versmondás közben bakizik; de még nagyobb 
volt a Szent István Gimnázium vonósnégyesét ! 

összeállította: 
Somogyi József 

Oktatási hírek 

Március hónapban hetenként két nyíregy-
házi főiskolai gyakornok ismerkedett intéz-
ményünkkel. Szakmai gyakorlatukat a központi 
könyvtárban végezték. 

Március 19-én az MKE Olvasószolgálati 
Szekciójának ülésén /az Országos Széchényi 
Könyvtárban/ intézményünk részéről Katsányi 
Sándor és Havas Katalin nagy érdeklődéssel 
fogadott előadást tartottak az olvasószol-
gálatban felismerhető új tendenciákról. 

Április 8-án a családi könyvtári műhely 
igen konstruktív tanácskozást tartott a te-
matikus elrendezésű könyvtárak állományellen-
őrzésének lehetséges megoldási módjairól. 
A szakmai eszmecserébe - meghívásunkra -
Pest megyei kollégák is bekapcsolódtak. A 
tanácskozás házigazdája a közelmúltban csa-
ládiasított Doktor Sándor utcai fiókkönyv-
tár volt. 

Az ELTE BTK az 1992/93 tanévtől posztgra-
duális könyvtörténeti, könyvmúzeológiai sza-
kot hirdet. A képzés 2 éves, egyetemi vég-
zettségűek vehetik fel, latin nyelvtudás kí-
vánatos. Jelentkezés május 15-ig. Bővebb fel-
világosítás Bartos Évánál. 

Személyi hírek . 

K i n e v e z é s 

Szabó Ervinnét a II. ker. főkönyvtár igaz-
gatójává,nevezték ki. 
M e g b í z á s 

Sándor Tibor megbízást kapott a Budapest 
Gyűjtemény vezetésére a meghirdetett pályá-
zat elbírálásáig. 
K i l é p é s 

Gulyásné Póka Mária könyvtáros egészségi 
állapota miatt. 
N y u g d í j b a v o n u l á s 

Gujgiczer Imréné személyzeti vezető, 
Weisz Sándorné II. ker. főkönyvtár igazga-
tó. 
Ú j s z ü l ö t t 

Tóth Anikónak /IV. ker./ Petra nevű kislá-
nya született. A szülőknek és a kisbabának 
jó egészséget kívánunk! 



Mikó Zoltán 
1924 -1992 

"Drága Barátaim!" - így szólított meg bennünket utolsó levelezőlapján, mely már halála 
után érkezett Siófokról. 

Régóta tudtuk, hogy beteg. Sokat aggódtunk érte. Telefonáltunk neki, meglátogattuk őt, 
majd ő telefonált, és ő látogatott meg minket. A könyvtár, a vele együtt dolgozók élete 
és csaladja mindig érdekelte. Az utolsó "nyaralás" előtt is bejött a könyvtárba. Jókedvű 
volt, terveket szőtt. Úgy tett, mintha minden a régi volna, és mi is úgy tettünk, mintha 
nem vennénk észre mennyire sápadt és sovány. Az egyre ritkuló személyes beszélgetések so-
rán újra és újra megcsodálhattuk ragyogó szellemét, szakmai- és életbölcsességét. Mi, aki-
ket gyakran elkedvetlenítettek a hétköznapok apró-cseprő ügyei, erőt meríthettünk törhetet-
len akaraterejéből, az újért való lelkesedéséből, örökös tettvágyából. 

Egy év híján harminc évig volt "szabóervines", ebből húsz évig ismertük egymást. Szá-
mos pályatársa, kollégája, tanítványa közül barátai közé is befogadott. Miközben a köny-
nyekkel és a szavakkal küszködve írom e sorokat, most is az ő szavai csengenek fülembe, 
amit húsz évvel ezelőtt mondott, amikor a szívéhez talán legközelebb álló szakmai munká-
ját adta át nekem: "Meg tudod csinálni." Azóta is hányszor hallottam, hallottuk bíztatá-
sát, hányunknak és hányszor egyengette észrevétlenül szakmai pályafutásunkat, hányszor 
sütkéreztünk ragyogó ötleteinek fényében. 

Mindig csodáltam! A könyvtári munka minden terület én otthon volt. Reszt vett a fovarosi 
könyvtárhálózat távlati terveinek kimunkálásában, a gépesítési tervek elkészítésében, fog-
lalkozott a könyvtári állomány, az olvasószolgálat, az ügyvitel kérdéseivel. De örök sze-
relme - azt hiszem - mégis az irodalom maradt, és e szerelem átplántálása az ifjú nemze-
dékbe . 

Egyaránt mestere volt a szónak és az írásnak. Magával ragadó egyénisége, előadói kész-
sége mindig lenyűgözte a hallgatóságot. Nevét az egész könyvtári szakma ismerte, gyakran 
keresték fel tanácsokért az ország legtávolabbi részéből is. Sok művészpalántának is ő 
egyengette az útját. Az általa vezetett ifjúsági klubokból mérnökök, festőművészek, irodal-
márok és nem utolsó sorban a könyvtári szakma elkötelezettjei kerültek ki. Pályájukat fi-
gyelemmel kísérte, s ők újra és újra beszámoltak neki sorsukról, elhozták bemutatni fele-
ségeiket és megmutatni gyerekeiket. Leveleiket dossziék őrzik, és képeik díszítik árván 
maradt szobája falát. 

Egész életében adni és egyre adni akart, sokszor már erején felül is. Talán ő is érez-
te, hogy mennyire fontos számunkra, mennyire ragaszkodunk hozzá, mennyire érdekel bennün-
ket véleménye. Szavait fülünkben, gesztusait szemünkben és egész lényét szívünkben őriz-
zük tovább. 

Sándor Ottóné 

Köszönetnyilvánítás 

Ezúton is köszönetet mondunk a Fővárosi 
Szabó Ervin Könyvtár valamennyi dolgozójá-
nak, nyugdíjasának, akik feleségem, édes-
anyánk; 

MÁTHÉ IMRÉNÉ, Éva 
elhunyta alkalmával, önzetlen segítőkész-
ségükkel, emlékét felidéző búcsúbeszéddel, 
valamint levélben, táviratban s a temetésen 
való személyes megjelenésükkel,sok-sok vi-
rággal együttérzésüket fejezték ki és osz-
toztak a család mély fájdalmában. 

Tisztelettel; 
Máthé Imre 
Csikányné, Máthé Kati 
Máthé Éva 


