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Április 17-18-án kétrészes sokumentum-
filmet sugárzott a tv T e n g ő d ö k 
címmel. A műsor a társadalom perifériájá-
ra került emberek, a munkanélküliek, a 
hajléktalanok helyzetét mutatta be. Egy-
más után szólaltak meg a hajléktalanok 
tipikus alakjait a bezárt nagyüzemek, bá-
nyák dolgozói; a válás után létalapját vesz-
tett, egyedülálló férfi; az állami gondozás-
ból egyenesen az utcára került fiatal. Az 
első rész utolsó riportalanya, egy hajdan 
jobb napokat látott orgonaművész, az ed-
dig látottakhoz képest feltűnően kulturált 
környezetben mondta el történetét. A hely-
színt alaposabb szemrevétel után sikerült 
saját munkahelyemmel, a Kertész utcai ol-
vasóteremmel azonosítani. A riportalany 
is ismerős volt, gyakran megfordult nálunk, 
törzsolvasó. Ezek után eszembe jutott, 
hogy valamikor tényleg jártak nálunk a té-
vések és ott a könyvtárban vettek fel egy 
műsort "saját hajléktalanjainkkal". Az új-
ság szerint a műsort több mint két éve, 
1991 telén készítették, "de aktualitását 
sajnos még nem vesztette el". Tényleg nem. 

1991 tele.A boldog békeidők. Ma, 1992 
tele után már csakis így tudok rá vissza-
gondolni. Napi 4-5 hajléktalan, 1-2 órás 
melegedés, majd távozás, öt perces alapos 
szellőztetéssel a dolog felett napirendre 
tértünk. Az idei hajléktalan szezon (no-
vembertől-márciusig) viszont maradandó nyo-
mokat hagyott a könyvtárosok megviselt ideg-
rendszerében. Tudom, hogy ezt a rohamlép-
tekkel haladó elszegényedést minden könyv-
tár a saját bőrén tapasztalja. Azt is tu-
dom, hogy a könyvtár szociális jellegű fel-
adatokat is betölt csupán a létezésével, 
nyitva tartásával. Klasszikus tanmese, 
hogy sokan nem azért járnak könyvtárba, 
hogy olvassanak, hanem hogy valakivel 
néhány szót tudjanak váltani, vagy hogy 
a kisnyugdíjasnak addig sem kell otthon 

befűtenie, amíg a könyvtárban ül. Csakhogy 
itt már régen nem a kisnyugdíjasokról van 
szó! A tipikus hajléktalan 30-40 év közötti, 
úgymond ereje teljében levő férfi, aki leg-
alább 10 évvel néz ki többnek a valós 
koránál. 

Szóval, tudom, hogy más könyvtárak is 
megküzdenek ezzel a problémával, hiszen 
ha már kinyitottak, minden könyvtárban 
fény van és meleg, könyvek és folyóiratok, 
és ki tudja mi minden, ami nekünk természe-
tes, nekik viszont a mennyország. Mindeze-
ken felül nálunk van még egy dolog, ami 
odavonzza őket: a video, vagyis az ingyen-
mozi, ahogy ők gondolják. Ebben az évben 
a hajléktalanok áradata már az elviselhe-
tetlenség határát súrolta. (Ez nagyon ka-
tegorikus kijelentés, de annak is szántam!) 
A könyvtár híre valószínűleg szájhagyomány 
útján terjedt. Egy régi törzshajléktalanunk 
elmesélte a barátainak, azok eljöttek ki-
próbálni, majd megérkeztek a barátok bará-
tai, rokonai, üzletfelei. Mire észbekap-
tunk, már napi 10-1-15 hajléktalan tisztelt 
meg bennünket jelenlétével. És csak jöt-
tek, és még mindig jöttek. És már nem le-
hetett őket leszerelni, azzal, hogy foglal-
tak a videók, hogy maximum 8 ember nézheti 
a filmet. Fülhallgató nélkül odaültek a té-
vé elé és nézték a képet, ha már hang nincs 
is. Minden könyvtár tudja, melynek hasonló 
"ügyfelei" vannak, mint nekünk, hogy midez 
mivel jár. Piszkosak, mosdatlanok, (ez a 
"büdös" szó szalonképes körülírása), a ru-
határban a kabátjukat a ruhatáros nem meri 
a többi közelébe akasztani, potenciális fer-
tőzésforrások. Ha már ilyen tömegben érkez-
nek, zajosak, zavarják a többi olvasót. Tény-
leg nosztalgiával gondolok vissza 199l-re. 
Azóta nem csak a számuk növekedett, de az 
állapotuk is tovább romlott. Ebben az év-
ben már az is előfordult, hogy részegen 
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érkeztek, és olyan is volt, aki közölte a 
kolléganőmmel, hogy pofán vágja, ha nem 
ad neki 20 forintot. (Szószerinti idézet.) 
Ezek ugyan nem általános esetek, de előfor-
dultak. Egyre általánosabb viszont az olyan, 
aki beül újságot olvasni, aztán elalszik. 
Zárás előtt öt perccel felébresztjük. Az 
olvasóink már bizonyos fokig hozzászoktak 
az "úri közönséghez", de, hogy ezen a té-
len ők is eljutottak tűrőképességük határá-
hoz, az olyan esetekből látszott, amikor 
régi, harcedzett olvasók, akik az emeleti 
olvasóteremben próbáltak tanulni, összepa-
kolták könyveiket, és inkább vállalva a 
zsúfoltságot, kényelmetlenséget, leköltöz-
tek a földszintre. (Sosem tudjuk meg hány 
olvasót vesztettünk ezen a télen, mert az 
úgy gondolta;ilyen környezetben nem tud ta-
nulni.) 

Ezek után kénytelenek voltunk óvintézke-
déseket tenni. 

1. A telefon mellé jól látható helyre ki-
írtuk magunk számára - tájékoztató jelleg-
gel - a kerületi rendőrség telefonszámát. 
Biztos, ami biztos! 

2. Intelligens hangú szórólapot szer-
kesztettünk - elvégre szóból ért az ember -
amelyben összefoglaltuk a videonézés szabá-
lyait és a végére utolsó mondatként odake-
rült: "Kérjük, tisztelje meg könyvtárunkat 
illendő öltözékkel!" Ezt az OSZK egy tájé-
koztató szórólapján olvastuk, gondoltuk ne-
künk is beválik. Ha ettől nem oldódik meg 
a helyzet, akkor semmitől! 

3. Korlátoztuk a videózást, már ameny-
nyire lehetett. Azóta napjában többször el-
szajkózzuk, "nem, a kisteremben nem lehet, 
csak a nagyolvasóban, ott is csak két óra 
után, mert nyelvtanfolyam van, csak egy fil-
met, és csak hárman nézhetik. A hangtárban 
kizárólag nyelvleckét, filmet nem, és azt 

E számunk illusztrációi a magyar színját-
szás történetének dokumentumai közül valók; 
témájukkal Indali György cikkéhez kapcsolód-
nak. 

is csak ha éppen nem kell másra a video." 
Ezzel persze az a baj, mint minden korláto-
zással, hogyha következetesen i be akarom 
tartani, akkor azt bűntetem vele, akit ere-
detileg nem akartam. 

Ezeken kívül beszereztünk néhány címet 
(Máltai Szeretetszolgálat, Menhely Alapít-
vány) ahová el lehet őket küldeni, ahol mo-
sakodni lehet és tiszta ruhát is kaphatnak. 

Amit eddig leírtam nem hangulatkeltés 
akart lenni egy amúgy is hátrányos helyzet-
ben levő társadalmi csoporttal szemben. 
Ezek az ezévi tapasztalataink. És lehet, 
hogy a hangnemet is sokan gúnyosnak, cini-
kusnak érzik. De szeretettel nem tudok 
róluk írni, akkor sem, ha tudom, sokan ön-
hibájukon kívül kerültek ebbe a helyzetbe. 
Ahhoz szeretnem kellene őket, de ezt túl-
zás lenne tőlem elvárni. Elviselni őket vi-
szont muszáj. Mert erre a helyzetre megol-
dás nincs. Nem azt akartam írni, hogy én 
megoldást nem tudok, hanem azt, hogy nincs. 
Legalábbis a könytárakon belül. Mert kitil-
tani őket - mint egyetlen megoldás, - nem 
szabad. A könyvtárhasználat mindenkinek 
joga, nem lehet azt mondani, hogy holnap-
tól csak a kék szemű, szőke szemüvegesek 
használhatják a könyvtárat. Különösen eti-
kátlan lenne a korlátozás egy amúgy is hát-
rányos helyzetű réteggel szemben. A megol-
dás az lenne, ha ez a félelmetes tempójú 
elszegényedés megállna, beköszöntene a tej-
jel-mézzel folyó Kánaán, ahol egyszerűen 
nem lehet gond, hogy valakinek nincs laká-
sa és váltás ruhája. Ez viszont nem a könyv-
tárak hatásköre. 

Addig is, amíg megérkezik a Kánaán, csak 
abban reménykedem, hogy megjön a tavasz és 
melegedőhelyként nem lesz ránk szükség. 
Ahogy a költő mondja: "Késhet a Tavasz, ha 
már itt a Tél?". (Lehet, hogy ez a Shelley 
is könyvtáros volt?) 

Bodnár Erzsébet 

Az égető problémát, melyet Bodnár Er-
zsébet cikke szemléletesen jelenít meg, 
mindnyájan érezzük, a vele kapcsolatos ál-
lásfoglalások azonban eltérőek. Jellemző, 
hogy a VII. ker. főkönyvtár munkatársai is 
közölték: a cikk nem a könyvtár összes dol-
gozójának véleményét tükrözi. E cikk közre-
adásával nem tekintjük a kérdést lezártnak, 
ellenkezőleg: kérünk minden kollégát, aki a 
könyvtárak lehetséges szerepét e kérdésben 
másként ítéli meg, írja meg véleményét. 

- A szerkesztő 
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SZÁMÍTÓGÉPES ADATBÁZISÉPÍTÉS 
A BUDAPEST GYŰJTEMÉNYBEN 

Az utóbbi években a kutatók, a szakembe-
rek, művelődni vágyó érdeklődők mellett mind 
gyakrabban fordulnak meg gyűjteményünkben az 
önkormányzatok, fővárosi intézmények, hely-
történeti klubok képviselői és az önvendete-
sen ismét életre kelt kerületi újságok mun-
katársai. Mindez előtérbe helyezte a napra-
kész feltáró munka kérdését. Az igényeket 
kielégítő, többszempontú tartalmi feltárást 
ma már csak számítógépes program segítségé-
vel végezthetjük el. Ezért a Budapest-gyűj-
temény több évtizedes bibliográfiai feltáró 
munkájában 1992-ben lényeges változás tör-
tént: a hagyományos bibliográfiai kiadványok 
mellett hozzákezdtünk egy számítógépes adat-
bázis építéséhez, mely a későbbiekben alapja 
lehet bibliográfiai kiadványoknak is, de emel-
lett lehetővé teszi a naprakész tájékoztatást. 
A számítógépes feldolgozást a könyvtárunkban 
kifejlesztett TEXTAR adatbáziskezelő rend-
szer változatával kezdtük el, melyet gyűjte-
ményünk számára a Számítógépesítési Osztály 
alakított ki. Nem vártuk meg a TEXTLIB elké-
szültét, az átmeneti időszakot részben tanu-
ló, részben kísérletező munkaszakasznak szán-
tuk. Reméljük, hogy az így létrehozott adat-
tömeg nem vész el, hanem átmenethető lesz a 
TEXTLIB rendszerébe. 
B u d a p e s t t ö r t é n e t é n e k 
k u r r e n s b i b l i o g r á f i á -
j a 

1992 második felében visszemenőleg kezd-
tük el a számítógépbe vinni az 1991. janu-
ár 1-től a folyóiratokban és az általunk 
szemlézett 6 napilapban megjelent főváro-
si vonatkozású tanulmányokat, cikkeket -
mintegy 2500 tételt. (A korábban keletke-
zett 1986-1990 között megjelent cédula-
anyagot hagyományos bibliográfia formájá-
ban szerkesztjük és hamarosan kiadható ál-
lapotba kerül.) 

A gépi feldolgozás szerkezetének terve-
zésekor több szempontot kellett figyelem-
be vennünk. Feldolgozásunknak egyrészt 
meg kell felelnie a könyvtári szabványok-
ban előírt tartalmi és formai követelmé-
nyeknek, hogy adatbázisunk egy integrált 
könyvtári rendszer részévé válhasson, más-
részt a speciális, a város életére és tör-
ténetére vonatkozó tényadatok gyűjtésének 
túl kell mutatnia a szokványos bibliográ-
fiai módszereken. 

A feldolgozott tanulmányokat, cikkeket 
a címadatok és forrás megjelölése után 
témakörökbe soroltuk, melyek jórészt a ko-
rábbi bibliográfiáink fejezeteit követték. 
A részletes tartalmi feltárást tárgyszava-
zással, illetve az egy-két mondatos annotá-

ció segítségével végeztük el. Az egységes 
tárgyszókészletet a következő részekre bon-
tottuk: 1. tematikus tárgyszavak 2. személy-
nevek 3. testületek 4. földrajzi nevek 5. 
időpontok ill. időhatárok. A rendszerben a 
tárgyszavakon kívül természetesen minden 
lényeges bibliográfiai adatra kereshetünk. 
Sajátos problémát jelentett, hogy hogyan 
őrizzük meg a dokumentumok tartalmi feltá-
rása során felszínre került helyismereti 
többletinformációkat, adatszerű összefüggé-
seket a bibliográfiai feltárásra kidolgo-
zott számítógépes rendszer logikáján belül. 
A hagyományos bibliográfiákban ezek az anno-
tációkban szerepelnek, a gépi adatmodell je-
lenlegi, e törekvés jegyében nemrégiben át-
dolgozott változatában az ún. "kapcsolódó 
mezők" segítségével váltak kezelhetővé. így 
a testületekhez, objektumokhoz a jövőben 
közvetlenül hozzárendeljük a címüket, épü-
letekhez, művészi alkotásokhoz az alkotóju-
kat stb. 

K r o n o l ó g i a i a d a t b á z i s 
A bibliográfiai feldolgozáshoz kapcsoló-

dik a fővárosi eseményeket rögzítő kronoló-
giai adatbázis, mely mind a főváros, mind a 
kerületek önkormányzati, gazdasági, társa-
dalmi és kulturális eseményeit rögzíti. Fő-
forrásai az MTI belföldi hírek anyaga, a na-
pi sajtó, valamint az önkormányzati lapok, 
de szükség esetén feltárjuk a folyóiratok 
és egyéb kiadványok rejtett, hírjellegű in-
formációit is. Korábbi kiadványainkban a ta-
nulmányok és cikkek keveredtek az eseménye-
ket ismertető tételekkel, időbeli visszake-
reshetőségük azonban korlátozott volt. A 
bibliográfiai és kronológiai adatbázis ugyan 
összekapcsolódó rendszert alkot, de lehető-
ség nyílik arra, hogy az eseményjellegű ada-
tok (akár kronologikusan, akár tematikusan) 
külön is megjeleníthetők legyenek. 
K é p i a d a t b á z i s 

A számítógépes feldolgozás következő lé-
péseként a F o t ó t á r b a n őrzött mint-
egy 80 ezer képi dokumentumot kívánjuk fel-
dolgozni. Ezek visszakereshetőségét korlátoz-
za, hogy elhelyezésük önfeltáró rendszerben 
történik, így számos részinformáció nem ke-
rül felszínre, ugyanebben az ikonográfiái 
adatbázisban tervezzük rögzíteni a B u -
d a p e s t t ö r t é n e t e k é p e k -
b e n c. bibliográfia nyomtatásban meg nem 
jelent eseménytörténeti anyagát, mely jelen-
leg cédulaformában áll olvasóink rendelkezé-
sére. Az anyagi lehetőségek függvényében meg 
kell találni a módját annak is, hogy a mo-



dern számítógépes multimédia rendszerek le-
hetőségeit kihasználva, maguk a képek is 
képernyőre kerülhessenek. Ennek közvetlen, 
a használó számára jelentkező előnyein túl 
állományvédelmi jelentősége is rendkívül 
fontos. 
T o p o g r á f i a i a d a t b á z i s 

Tervezzük továbbá egy topográfiai adat-
bázis létrehozását, mely nyomon követhető-
vé teszi a fővárosi utcanevek, egyéb föld-
rajzi nevek és azonosítási pontok, folklo-
risztikus helynevek történeti változásait 
is. Az alapadatokat a Fővárosi önkormány-
zat jelenleg épülő számítógépes történeti 
utcanévtárának átvételével kívánjuk bizto-
sítani, továbbépítését a gyűjtemény munka-
társai végeznék. 

^ .k 

A gépi feldolgozás számos munkaszervezé-
si, technikai kérdés átgondolására kénysze-
rített bennünket, melyek a hagyományos bib-
liográfiai feldolgozásnál nem kerültek fel-
színre. Szabályozottabbá, fegyelmezettebbé 
vált a bibliográfiai címfelvétel, a tárgy-
szavak alkalmazása, lehetővé vált a napra-
kész, gyors tájékoztatás. Az anyaggyűjtés 
egy későbbi szakaszában adatbázisaink a 
számítógéppel rendelkező kerületi könyvtá-
rakban is hozzáférhetővé válhatnak és mód 
nyilhat az adatok külső felhasználók ré-
szére történő kereskedelmi forgalmazására 
is. A rendszer mindezeken túl lehetőséget 
nyújt tematikus vagy időszaki válogatások 
megjelentetésére is. 

Fodor Béla 
Sántháné Antal Sára 

RÉGI SZÍNLAPOKKAL GYARAPODOTT 
A BUDAPEST GYŰJTEMÉNY 

A Budapest-gyűjtemény az elmúlt év de-
cemberében olyan nagyértékű és akkora meny-
nyiségű plakátanyaggal gyarapodott, melyre 
a Gyűjtemény fennállása óta aligha volt pél-
da. (Az elmúlt 15 évben, mióta e sorok író-
ja gondozza a plakátokat, bizonyosan nem.) 
Ehhez fogható értékű anyag talán csak 
1980-ban került hozzánk, amikor is S z i -
l á g y i S á n d o r isaszegi nyugdí-

jas nyomdásztól vásároltunk többszáz, ki-
tűnő állapotban levő, zömmel a harmincas 
években készült grafikai plakátot. 

December elején kaptuk az értesítést a 
M a g y a r S z í n h á z i I n t é -
z e t t ő l , hogy nagyszámú fölöspéldány 
színlap halmozódott fel náluk. Véteknek tar-
tanák kidobni vagy pusztulni hagyni, ameny-
nyiben igényt tartunk rá, szívesen rendel-
kezésünkre bocsátják. (A Színházi Intézet-
tel már régóta jó kapcsolatban vagyunk, 
rendszeresen megküldjük nekik a kötelespél-
dányszolgáltatás kapcsán tévesen hozzánk 
kerülő színházi voantkozású vidéki nyomtat-
ványokat.) Természetesen örömmel vettük a 
megkeresést s a helyszínen több, mint húsz 
tele dobozból többnapi szívós munkával si-
került 1631 db régi színlapot kiválaszta-
nunk, melyek hézagpótlónak bizonyultak állo-
mányunkban . 

Az anyag túlnyomó részét - több mint a 
felét - a N e m z e t i S z í n h á z 
színlapjai teszik ki. A színház megnyitásá-
tól 1897-ig komoly mennyiségű anyaggal ren-
delkeztünk eddig is, de ezután nagy szünet 
következett. Mindössze 1937-1938-ból volt 
néhány plakátunk, ezután már csak 1945-től 
folytatódott a sorozat. Ezt a nagy űrt most 
sikerült betöltenünk. 

Talán még ennél is nagyobb nyereségnek 
tekinthetjük a N e m z e t i K a m a r a 
S z í n h á z hirdetményeinek megszerzését. 
(Ez a színház a húszas években a mai Arany 
János Színház, a harmincas években pedig a 
mai Állami Bábszínház helyén működött.) 



Erről a színházról szintén mindössze 1937— 
1938-ból akadt néhány dokumentum, s most 
jelentős mennyiségű színlap került a tulaj-
donunkba . 

A több mint másfélezer plakátnak körül-
belül 90%-át ennek a két színháznak az anya-
ga teszi ki. Emellett sikerült szert tennünk 
az egykori N é p s z í n h á z néhány tu-
catnyi színlapjára, méghozzá éppen a színház 
fénykorából, a múlt század nyolcvanas évei-
ből származókra. Többségükön kiemelve sze-
repel a "Nemzet csalogányá"-nak, Blaha Luj-
zának a neve. Valamivel több színlap szárma-
zik az O p e r a h á z b ó l , különösen ér-
tékes ezek közül néhány ritka, múlt századi 
példány. 

A nagyszerű kollekció legrégebbi, tehát 
legértékesebb, valamint a legmegviseltebb 
példányait természetesen lamináltatjuk, hogy 
így biztosítsuk ennek a közgyűjtemények kö-
zötti jó együttműködésnek, az eredményeképp 
hozzánk került pompás anyagnak az épségét. 

Indali György Jelenet Nagy Ignác Tisztúj í tó, c. szlnmúvíből (Egykorú folyókat illuízltációja) 

INTÉZMÉNYI TANÁCS: A RÉGIÓRÓL 

Az intézményi Tanács március elején, az 
"Első gondolatok..." megjelenése után már 
készült arra, hogy ezt a könyvtár jövője 
szempontjából fontos kérdést véleményezze. 
A H á l ó z a t i T a n á c s állásfog-
lalásának megjelenése után az Intézményi 
Tanács tagjai K i s s J e n ő főigazga-
tónak és D e á k S á n d o r gazdasági 
igazgatónak tették fel kérdéseiket és mond-
ták el véleményüket április 28-án. Bevezető-
ül a főigazgató úr felsorolta azokat a fő 
indokokat, melyek a régiósítást szükséges-
sé teszik és azokat a lépéseket, melyek a 
továbbiakban történnek. 

A tényszerű bevezető után nehéznek ér-
zem a cikkírói feladatot, hiszen a megbe-
szélés több mint 3 órán át tartott és ne-
kem nem szerepem a párbeszédeket leírnom, 
sokkal inkább valamiféle szintézisét kelle-
ne adnom a kérdések és vélemények elmondá-
sának és a válaszoknak. Leginkább talán té-
makörök szerint lehetne csoportosítani, ame-
lyekben a legtöbb kérdés elhangzott. 

A dolgozók akkor tudnának a régiósítás-
sal azonosulni, ha a tervezet minden elő-
nyét megismernék. Az "Első gondolatok...-
ban nagyon sok "miért" van: pl. lehetővé 
teszi-e személyi és anyagi erőforrások ha-
tékonyabb felhasználását; szakmai felada-
tok és funkciók összehangoltan és jobb ha-
tásfokkal láthatók el; a kerületek részle-

ges önálló gazdálkodása a végső pont e nagy 
szervezet működtetésében stb. - MIÉRT? 
A főigazgató úr a feltett kérdésekre rész-
letesen válaszolt és elmondta, hogy az IT 
után további FŐRUM-okat tartanak, a főkönyv-
tárak dolgozói meghívhatják beszélgetések-
re a júniusban várható végleges döntés 
előtt. Július 1-től a régióigazgatók meg-
kapnák kinevezésüket. Többen elmondták, in-
kább a pályázatot tartanák helyesnek, de 
Deák Sándor egyik reflexiójában kifejtette, 
ebben a helyzetben, ahol egy új rendszerben 
működő feladatról van szó, csak az igazgatók 



kinevezése jöhet számításba. Szerinte a de-
mokrácia a döntés előkészítésénél lehetsé-
ges, a vezetők kinevezése nem demokrácia 
kérdése. Több oldalról kérdéseket tettek 
fel a régióigazgatók, a könyvtárvezetők fel-
adatköreiről, sokan úgy vélik és érveltek e 
mellett, a könyvtárvezetőknek a jövőben is 
kitöltik a szakmai, igazgatási feladatok mun-
kaidejüket (nem létszámfejlesztés), a régió-
igazgatók menedzselési, döntéselőkészítési 
feladatai lesznek túlsúlyban (plusz létszám!). 
Természetesen többen választ vártak arra, 
honnan lesz plusz keret a régióigazgatók bé-
rezésére. Nem látszik problémamentesnek a 
jelenlegi főkönyvtári rendszerből a régiós-
ra való átállás pl. állománynyilvántartás, 

beszerzés, munkarend, helyettesítés kérdései-
ben. A válasz: ezek részletes és pontos ki-
dolgozása lenne a régióigazgatók feladata, 
kinevezésük érvénybelépéséig, a következő 6 
hónapban. 

Szinte csak vázlatpontokban és a leglé-
nyegesebbeket kiemelve - kihagyva pl. olyan 
konkrét kérdéseket, mint a központi könyvtár 
szerepe - szedtem össze a fél délelőttön át 
tartó beszélgetés kérdéseit. Szeretném min-
denkinek ajánlani: a következő hetekben ve-
gyen részt személyesen megbeszéléseken, hi-
szen van miről beszélnünk. 

Vazinay Mária 
az IT ügyvezető titkárá 

A TDDSZ Szabó Ervin csoportja a T D D Sz 
T á j é k o z t a t ó c. lap március-ápri-
lisi számában tette közzé állásfoglalását a 
hálózati átszervezésről. 

Könyvtári hálózat könyvtárak nélküL.. 
A TDDSZ Szabó Ervin Csoportja állásfoglalása 

a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár hálózati átszervezéséről 
A tervezett átalakításul nem 

értünk egyet: 
1. Szakmai okok: Az indoklást régebbi 
intézkedések értékelésével kell kezde-
ni. mivel az új átszervezés azok alapján 
megítélhető — figyelembe véve közel 

nem emelt egységekből a forrásokat 
elvonták — emiatt azok jelentősen ala-
csonyabb szakmai szintre is kerültek 
(létszám-, pénz-, szolgáltatás-, feladat-
elvonás együttesen történt), mintegy 
20%-uk pedig megszűnt véglegesen. 

oldalon a kiemelt szolgáltatások 
nyújtására — objektív körülményeiknél 
fogva (alapterület, létszám, gépesítés, 
stb.) — alkalmas könyvtárak léteztek 
volna. Ez azonban nem Így volt, s ma 
sincs Így. Emiatt — egyfelől az intéz-

KEDVES KÖNYVTÁROSOK! 

KIABÁLÓS 

Lehetne ez kiáltvány is, de inkább kiál-
tás, tele aggodalommal és kétségbeeséssel. 
Kiáltás, amitől azt reméli az ember, hogy 
az utolsó pillanatban még feltartóztathat, 
visszafordíthat valamit, valakit. 
Szóval veszélyben a G y e r e k k ö n y v -
t á r o s M ű h e l y . Pontosabban lété-
nek értelme. Érdeklődés hiányában, a passzi-
vitás bőségében. 

Akkor, amikor aggasztóan csökken a gyer-
mekolvasók száma. Amikor nagyon-nagyon jó 
lenne őket újra megnyerni a könyvtárnak. 
A könyvtárnak is. 

Tudom, a Gyerekkönyvtáros Műhely nem az 
a fórum, ahol ez eseti szinten eldől. De a 
Gyerekkönyvtáros Műhely lehetne az a fórum, 
ahol a szakma együtt kereshetne és találhat-
na megoldásokat. Az ötletek kivitelzéséhez 
pedig partnert - egymás személyében. Nem tu-
dom, ez a tartalom hol sikkadt el. 

Az alapítók szándéka szerinti tartalom, 
hogy a Műhely legyen az aktív együttműködés, 
a kísérletezés helye. Azé a kísérletezésé, 
amelyből a gyakorlati munkában jól hasznosít-
ható munkamódszerek születhetnek. 

Ma a gyermekkönyvtárosok - úgy tűnik -
az együttműködésből megelégszenek a műkö-
déssel. Jelen körülmények között sokszor 
már ez is fegyverténynek számít. De ez csak 
állapQp,amiből akkor is ki kell kászálódni, 
ha "legkisebb bajunk is nagyobb annál." 

A gyerekkönyvtár-gyerekkönyvtárosság kér-
dése nem lehet túlexponált. Lehet-e a jövőt 
a gyerekek szempontjából túlexponálni? Bár-
milyen fellengzős kiterjesztésnek hat, és mi-
nél több apró embert nyer meg magának a 
könyvtár, annál nagyobb a jövőbeli esélye. 
Persze a jelen egzisztenciális rémületében, 
rissz-rossz változások kellős közepén kit 
érdekel a jövő? Hát... 



Azt hiszem,azt a néhány - a jelen elle-
nére - lelkes kollégát, aki Bencsikné Kucs-
ka Zsuzsa vezetésével megpróbálja a Műhelyt 
életben tartani. Életben tartani, mert több-
re nem futja. A többhöz már szükség lenne a 
többiekre. Akiknek éppen azon a havi egyet-
len szerda délelőttön nem alkalmas az idő-
pont, amikor a Műhely összejövetelét tartja. 
Mindig mindenkinek közbejöhet valami, de ta-
lán nem mindig mindenkinek egyszerre! 

Lehet keresni a sikertelenség okát a szer-
vezés hiányosságaiban, a program szürkesé-
gében, sőt minek erőlködnek, hiszen nem kér-
te őket erre senki. Éppen ez az. Nemcsak a 
részvétel, a hozzáállás is minősít, kicsit. 

Valószínűleg színesednék a program, ha 
a gyerekkönyvtárosok jelenlétükkel színesí-
tenék a Műhely találkozóit. 

Nem beszélve a több szem többet lát -
elv "újszerűségéről", ami" segíthetne a holt-
pontról elmozdulni. 

Sem a philadelphiai adaptáció, sem az 
ad-hoc pályázati sikterek nem jelentenek 
megoldást. 

A megoldás felé vezető első lépés a kö-
vetkezetes, összetartó-együttműködő szakmai 
munka lehetne. 

Lehetne, mert a mostani szomorú helyze-
tében ugyan csak vegetáló, de még létező 
Gyerekkönyvtáros Műhely lehetőségként adott. 

Elfogult önjelöltként írtam ezt a cikket, 
kétségbeesésemben, látva a Műhely iránti ér-
dektelenséget és tapasztalva a szervezők ki-
fáradását. Mégis reménykedve, hogy talán si-
kerül elcsípni az utolsó pillanatot mind-
annyiunknak. 

Pálos Beáta 
a Gyerekkönyvtáros Műhely 
alapító tagja 

GYEREKEK ÍRTA MESEKÖNYV 
A kőbányai főkönyvtárban már negyedik 

éve működik S z á s z I l o n a irányí-
tásával egy gyerek "meseíró klub." 25-30 
gyerek Szász Icával együtt dolgozva ír,je-
gyez le igaz történeteket, meséket, azokat 
illusztrálják, s házilagosan fénymásolt ki-
vitelben közreadják. Az ő példájuk nyomán 
ötlöttük ki, hogy országosan kampánnyá szé-
lesítjük az ötletet. A C i m b o r a c. 
TV-műsor vezetőjével, É r d i S z a b ó 
M á r t á v a l (aki azóta a TV valameny-
nyi gyermekműsorának producere lett) sike-
rült megállapodnunk; a Cimbora műsorban 
közhírré tétekik: a Fővárosi Szabó Ervin 
Könyvtár országos gyermek meseíró ill. rajz-
pályázatot hirdet meg. 

Mily sokat jelent a TV nyilvánossága: az 
egész országból megmozdultak a gyerekek, 
Debrecentől Sopronig, Balassagyarmattól Ma-
kóig a legkisebb falvakból is jelentkeztek 
"alkotásaikkal". Köszönet illeti a vidéki 
gyermekkönyvtárosokat, akik a lapokból is 
értesülve a pályázatról, mozgósították az 
irodalmi vénájú, ill. rajzolni szerető gye-
rekeket. Sok iskolából az irodalomtanárok 
aktív felkészítő munkája támogatta a gyere-
keket, akik végül összerendezetten továbbí-
tották a "pályaműveket". 

Figyelemre méltó.a beérkezett alkotások 
száma: 3000 körüli mennyiségről beszélhetünk. 

A zsűrizést első lépcsőfokban a gyermek-
könyvtárosok végezték. A szigorúbb, szakmai 
elbírálásra akkor kerül majd sor, ha a meg-
pályázott összegekből el lehet indítani a 
G y e r m e k e k í r t a m e s e 
k ö n y v kiadását. 

Számunkra most az a közvetlen cél, hogy 
megtarthassuk az ünnepélyes eredményhirde-
tést, amelyen a lehető legnagyobb számban 
tudjuk jutalmazni a gyerekek buzgalmát-ver-
senyszellemét. Szerencsére sok kedves, a pá-
lyázó életkorához mérten figyelemre méltó 
alkotás érkezett, "ezért úgy érzem, feltétle-
nül szükséges a gyerek számára a visszajel-
zés, a lelkes munkálkodás elismerése. 

Három nagy kategóriát kívánunk kialakíta-
ni: "jók", "kiválók" és "legjobbak", plusz 
a KÜLÖNDÍJASOK. Terveink szerint 200-250 gyer-
meket jutalmazunk, s azt szeretnénk, ha az 
idei tanév utolsó tanítási napjára, június 
11-ére, pénteken délután 3 órai kezdettel 
tervezett eredményhirdetésre minél többen 
eljöhetnének a díjazottak közül. 

A Budapesti Művelődési Központ térítés-
mentesen biztosítja számunkra a színházter-
met - ez az ő ajándékuk a gyermekeknek. 

A díjátadás műsoráról a Híradó következő 
számában fogunk beszámolni. 

* * * 



Nagyon szeretnénk, ha a gyerekek aktivi-
tásával megnövelhetnénk érdeklődésüket a 
könyvtár iránt, hisz ott sok segítségre, jó 
szóra számíthatnak, amelyre (sokszor tapasz-
talom a gyermekműsorok végigasszisztálása 
kapcsán) oly nagy szükségük van. Ezek a 
gyerekek most megmutatták, hogy élénken fi-

gyelik a világot, azt - legalább gondolati-
lag - szeretnék megváltoztatni, hogy több 
szép-jó vegye körül őket. S mivel maguk ír-
ták, így biztos könnyebben elfogadják az ál-
taluk felismert bölcsességeket, tanácsokat 
is. 

Bagdi Marianne 

"FELEJTHETETLEN ÉRZELMI ÉLMÉNY VOLT ..." 
Április 28-án a Kálvária-téri családi 

könyvtár gyermekövezetében D é v a i 
N a g y K a m i l l a zenés irodalmi 
műsort adott a közeli általános iskola ta-
nulóinak. A gyerekeket az iskola több neve-
lője is elkísérte, az ő köszönő írásaikból 
állítottuk össze (rövidítve) az itt követ-
kező mozaikképet. - Szerk. 

Az egész csoport felszabadultan kapcsoló-
dott be az ismert dallamok éneklésébe, ve-
télkedőkbe. A gyerekek azt mondták: "Ka-
milla néniből áradt a szeretet és a vidám-
ság". 
Felejthetetlen érzelmi élmény volt ez a ne-
héz, sivár körülmények között élő gyermeke-
ink számára. 

Dr. Eötvös Oszkárné 
pedagógus 

Újból láthattam a gyerekek arcán az önfe-
ledt gyermekséget, ami sajnos nagyon rit-
kán jelenik meg arcukon. 

Csókási Anna 
pedagógus 

...A művésznő tartalmas, közvetlen hangula-
tú előadása ma is beszédtéma a gyerekek kö-
zött. Számomra különösen izgalmas volt, 
hogy a felsős gyerekeink, akik felnőttes 
életmódot folytatnak, nehéz körülmények kö-
zött nevelkednek - a műsor hatására mennyi-
re önfeledt gyerekként viselkednek. 

Kerekes Judit 
pedagógus 

A gyerekeket lenyűgözte az énekesnő előadás-
módja, az érdeke s irodalmi anyaghoz kapcso-
lódó vetélkedés. Különös élménye volt Kiss 
Ferinek, akit "csokibarna szemű" gyereknek 
szólított. Nagy örömet jelentett számára a 
kis játékfigura "Dínó". 
Az előadás sikerét mutatja az, hogy másnap 
délelőtt többször is énekelgették az elhang-
zott dallamokat. 

Dörner Józsefné 
pedagógus 

Nagyon színvonalas, a gyerekek szintjéhez 
méretezett, közvetlen hangú műsorban volt 
részünk. A gyerekek énekelve, vetélkedve 
jó hangulatban vettek részt az előadáson. 
Kedves volt a könyvtár részéről, hogy a gye-
rekek a jó válaszokért plüss állatkát kaptak, 
amelynek nagyon örültek. 

Varsicsné Drozdik Ibolya 
pedagógus 

A Dugonics utcai Általános Iskola tanulói 
(kb. 60 fő) nagy izgalommal készülődtek a 
találkozásra. A többnyire ingerszegény kör-
nyezetben élő gyermekek csillogó szemmel fi-
gyelték a művésznő előadását, aki azonnal 
közvetlen kapcsolatot teremtett velük. Ked-
ves hangon mesélt életéről, szerepléseiről, 
s a gyermekek - bár már 5 órát az iskolapad-
ban töltöttek el aznap, mégis nagyon fegyel-
mezetten viselkedtek. Különösen nagy élmény 
volt számukra, hogy gitárkísérettel megzené-
sítve hallgathatták József Attila,Szabó Lő-
rinc ismert verseit. 
Nemcsak a teremben volt csodálatos a hangu-
lat, hanem a nyitott ablaknál az utcán is 
sokak - ifjak és idősebb józsefvárosi la-
kók - gyönyörködtek a művésznő csodálatos 
előadásában... 

Huisz Péterné 
pedagógus 

Mint az iskola igazgatója, kollégáim köszö-
netéhez csatlakozva köszönetet mondok a 
könyvtár dolgozóinak, hogy növendékeink ré-
szére ilyen feledhetetlen érzelemdús élményt 
nyújtottak. 

Kökényes! Lászlóné 
igazgató 



RÓLUNK SZÓL 

LEVÉL EGY KÖNYVTÁR DOLGOZÓIHOZ 
KEDVES KÖNYVTÁRI DOLGOZÓK! 

Régóta érlelődik bennem a gondolat, hogy 
egyszer írok egy - önöket remélhetőleg - jó-
kedvre derítő, köszönő levelet. 
Most végre megteszem. 

S hogy mit szeretnék megköszönni? 
Azt a végtelen kedvességet, amellyel 

Önök munkájukat végzik. Az évnek bármely 
napján mentem a könyvtárba, ott mindig fi-
gyelemmel, segítőkészséggel, jó hangulattal 
találkoztam. Soha nem voltak türelmetlenek, 
rossz kedvűek, még ha tizenöt könyvet kel-
lett is egyesével megkeresniük a polcokon 
vagy a raktárban. 

Sőt amennyiben nincs éppen ott a kere-
sett könyv, akkor megteszik,hogy áthozat-
ják máshonnan. Bár gondolom erre máshol is 
lenne lehetőség, de nem élnek vele; de úgy 
tűnik önöknek valóban fontos, valóban cél-
juk, hogy az olvasók hozzá juthassanak min-
denhez, mennél hamarabb. 

Arról nem is beszélve, hogy máshol soha 
nem történt még meg, hogy a ruhatáros né-
ni felvarrta volna a leszakadt kabátakasz-
tót vagy gombot, ahogy azt ebben a meleg, 
családias légkörű könyvtárban már többször 
is megtette. 

És nem utolsó sorban, az is nagyon jól 
esik az embernek, hogy ha esetleg késik a 
könyvek visszavitelével, akkor Önök azt 
hajlandóak egy ici-picit szemrehányó mo-
sollyal tudomásul venni, feddő szavak 
helyett; s ezzel higgyék el, sokkal in-
kább ösztönöznek a pontos határidő betar-
tására: az ember szégyell ezzel a bizalom-
mal visszaélni. 

Ahhoz, hogy ez a könyvtár a kedvencem 
minden általam látogatott (13) közül, első-
sorban ez járul hozzá. De a - tökéletes -
forma mellett persze fontos a tartalom is! 
Önöknél meglepően (ahhoz képest, hogy vi-
szonylag kicsi fiókkönyvtár) bő választé-
kot lehet találni szépirodalmi és szakköny-
vekből is! 

Immáron 5 éves tagságom alatt alig tu-
dok pár esetet felidézni, hogy valamit ne 
találtam volna meg, vagy nem szerezték vol-
na meg Önök, de akkor annak már nagyon spe-
ciális szakkönyvnek kellett lennie. 

Végül megint csak annyit tudok mondani, 
köszönöm mindannyiuknak külön-külön, s az 
egész közösségnek együtt, a szó szoros ér-
telmében áldásos munkájukat. 

Azt hiszem manapság sokat jelent, ha van 
néhány olyan hely, ahova az ember mosolyog-
va megy el, jól érzi ott magát, s mosolyog-
va is távozik, ráadásul mindezt a műveltség, 
művelődés, tudomány környeztében, égisze 
alatt. 

Ezek után már csak egyetlen kérésem len-
ne: maradjanak ilyenek továbbra is, hogy 
örülhessenek a fiatalok, gimnazisták, egye-
temisták, (élményszámba megy egy megszerez-
hetetlennek hitt könyvhöz hozzájutni!) csa-
ládapák, nagymamák és anyukák. 

Ehhez pedig jó egészséget, sok-sok jó 
kedvet, napsütést, az olvasók részéről ha-
sonló kedvességet és boldog hétköznapokat 
kívánok. 

92. 02. 29 
B. I. 
egyetemista 

A közölt levelet az I. ker. főkönyvtár kap-
ta. Szerk. 



MŰHELY 
MENTALHIGIENE 

Kedves Kollégák! 

Szeretnénk Önöknek bemutatni egy új kiad-
ványunkat . 

Könyvtárunkban, a XI. kerületi főkönyvtár-
ban 2 éve kezdtük meg egy mentálhigiénés kü-
löngyűjtemény kialakítását, melyhez intézmé-
nyi információs adatbankot is társítottunk. 

Gyűjteményünk létrehozásával az a szándé-
kunk, hogy pedagógusoknak, szociális munká-
soknak ill. érdeklődő laikusoknak segítséget 
tudjunk nyújtani a családban, az iskolában és 
egyéb területeken jelentkező mentálhigiénés 
problémák megoldásában. 

Foglalkozunk a narkománia, az alkoholiz-
mus, a dohányzás, az AIDS és az öngyilkosság 
okait, megelőzését, gyógyítását és rehabili-
tációját feltáró művek, tanulmánykötetek ill. 
folyóiratok analitikus feltárásával. Állomá-
nyunk a magyar könyvkiadás és a szaksajtó meg-
jelent anyagait tartalmazza az 1980-as évek-
től kezdve. 1991 óta napilapokban és folyó-
iratokban is tallózunk. 

Jelenleg kb. 300 féle kötetet ill. közel 
ezer lapkivágatot tudunk az érdeklődők ren-

delkezésére bocsájtani teljes nyitvatartási 
időnk alatt. 

Ezen gyűjteményünket a nagyközönség szá-
mára is ismertté kívánjuk tenni, ezért vá-
logatott bibliográfiák összeállítását kezd-
tük meg, melynek első része az alkoholizmus-
sal foglalkozik. Előkészületben van a narko-
mánia, a dohányzás és az AIDS bibliográfiá-
ja is. Jelenleg e témák félévenkénti bővíté-
sét tervezzük. 

Bibliográfiai munkánk további szerkeszté-
sében számítunk az Önök véleményére, javas-
lataira. Komoly segítséget jelentene, ha ez-
irányú észrevételeiket megküldenék a számunk-
ra. 

Gyűjteményünket szélesebb körben is nép-
szerűsíteni kívánjuk, ezért kérjük Önöket, 
ha munkájuk során olyan intézményekkel, cso-
portokkal kerültek kapcsolatba, melyek anya-
gunkat hasznosítani tudják, írják meg nekünk. 

Segítségüket, észrevételeiket előre is 
köszönjük! 

Kapuvári Zsuzsa 

RITKASÁGAINK 

SIENÁBAN A ZICHY-KÓDEX 

Április 25-én nyílt meg és július 31-ig 
látható Sienában, a Chiesa di Sant'Agos-
tinóban és a Palazzo Pubblicóban az a nagy-
szabású kiállítás, amelyet eredetileg 1992-
re, a sienai egyetem alapításának 750. év-
fordulója alkalmából terveztek, de a ren-
dezvények torlódása miatt 1993-ra halasz-
tottak. Az 1992-es év egyúttal a sienai 
születésű 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 (1439-1502) 
halálának 490. évfordulója. A róla elne-
vezett kiállítás most első ízben mutatja 
be a Quattrocento e sokoldalú egyéniségé-
nek, az építész, szobrász, festő rajzoló 
és katonai mérnök Francesco di Giorgio mun-
kásságának valamennyi területét, olasz és 
külföldi rendezők, tudományos tanácsadók 
közreműködésével. Siena városán és az 
egyetemen kívül az olasz kulturális mi-
nisztérium és a középkori alapítású "Mon-
te dei Paschi di Siena" bank támogatta a 
költséges rendezvényt; a szervező munkát 
Donatella C a p r e s i asszony irányí-
totta. 

A Zichy-kódex, mint ismeretes, a 15. 
századvégi olasz költeményeken kívül egy 
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gazdagon illusztrált, anonim építészeti 
értekezés kéziratát is tartalmazza, mely-
ről csak mintegy húsz éve tudjuk, hogy a 
Francesco di Girogio "Trattato di archi-
tettura"-jának egyik korabeli - Carolyn 
Kolb amerikai kutató szerint a legkoráb-
bi - szövegváltozata. 

Francesco di Giorgio építészeti tevé-
kenységét, mely elsősorban Sienához, Ná-
polyhoz és Urbinóhoz kötődik, a kiállítás 
külön részlege mutatja be. A világ minden 
tájáról kölcsönzött kódexek, szobrok, fest-
mények és grafikák többek között a British 
Múzeumból, Rotterdamból és Washingtonból 
érkeztek Sienába. Ezekről bővebben csak a 
nyomtatott katalógus megérkezése után tu-
dunk beszámolni. Budapestről könyvtárunk 
kódexén kívül a Szépművészeti Múzeum anya-
gából egy kortárs festmény és plakett sze-
repel a kiállított műkincsek között. 

Könyvtárunk legrégibb kéziratát másfél 
millió USA-dollárra kértük biztosítani. A 
kölcsönzéssel kapcsolatos csaknem három 
éves levél- és telefax-váltás után csupán 
a Nemzeti Banknál derült ki, hogy a bizto-
sítási kötvényen eggyel kevesebb "0" szere-



pel... E miatt a húsvéti ünnepek előtt köz-
vetlenül, sürgősséggel új kötvényt kellett 
kérnünk a szállítást bonyolító firenzei cég-
től. (Ez az indulás előtti 6. napon szeren-
csésen meg is érkezett.) A becses szállít-

mányt a Kunsttrans gépkocsiján helyettes 
főigazgatónk Papp István kísérte, a Szép-
művészeti Múzeum részéről Tátrai Vilmos 
tudományos titkár társaságában. 

Klinda Mária 

A BOLOND ASSZONY 

A bolond asszony bolondságokat beszél: 
nem is igaz, hogy kimentek a ruszkik, mert 
ő naponta találkozik nem is eggyel; meg ró-
lunk könyvtárosokról is megmondja szemre, 
hogy ki közülünk a kommunista. Az ő unoká-
ja orvosdoktor, belgyógyász, de nemsokára 
leteszi az újabb szakvizsgáját és akkor 
majd sebészeti műtéteket is végezhet. 
Ezért is kell neki orvosi könyveket olvas-
nia, hogy tudjon beszélgetni azzal a nagy-
tudású, komoly emberrel, aki az ő unokája. 

A múltkor rámkérdezett, mondanám meg ne-
ki, mi az a kollapszus. Véletlenül tudtam 
(ájulással járó vérkeringési zavar). Erre 
felajánlotta, hogy egyszer összehozna az 
unokájával, biztosan jól elbeszélgetnénk, 
és sokat tanulhatnék tőle. Számos elfog-
laltságomra hivatkozva ezt elhárítottam, 
de hírtelen fordított a szón, s megdorgált, 
hogy mostanában olyan fakó színű az arcom, 
meg fogytam is mióta utoljára látott, biz-
tosan nem eszem rendesen, és egészségtelen 
az életmódom. Nem ártana, ha kivizsgáltat-
nám magam. Az ember sose tudhatja... Beszél-
ne ő az unokájával, biztosan vállalná a vizs-
gálatokat, nyugodjak meg, alapos és lelkiis-
meretes... na mit szólok hozzá? Kínomban azt 
mondtam, hogy gondolkodom rajta. Ezzel meg-
elégedett és nemsokára elment. 

Nem is fog többet jönni a bolond asszony. 
Meghalt, öngyilkos lett. (Gyógyszer.) 

A szomszédja jött el, ősz hajú, korosabb 
férfi; visszahozta a könyveket. Éppen ott-
hon tartózkodott, amikor a hivatalosság le-
pecsételte a lakást, s őt kérték meg erre 
a szívességre. 

"Akkor hibádzott meg szegény, amikor el-
költözött tőle a férje. Moslékot szállított 
egy hizlaldának a szovjet laktanyából, na-
ponta háromszor - ez volt a munkaköre, ösz-
szeszűrte a levet egy kantinos bárisnyával. 
Tudja, szigorúan büntették a magyar lakos-
ság molesztálását; erőszakoskodásért meg 
egyenesen halálbüntetés járt. Minden hely-
őrségbe hazulról hoztak "afféle" nőket a 
nőtlen tiszteknek, hogy enyhítsenek nemi 
nyomorukon, a legénységgel meg itatták a 
brómos teát. Na, egy ilyenfélébe botlott az 
ő ura is. Akkor volt az első öngyilkossági 
kísérlete. Megmentették, fel is épült úgy-
ahogy, de már látszott rajta, hogy valami 

nem stimmel nála. Egyedül ez a svihák uno-
kája éltette, benne volt minden reménye, 
hogy az majd nagy ember lesz. A gyerekei 
felé sem néztek, úgy élt, mint koldus, mert 
ez a hóhányó kiforgatta az utolsó garasából 
is. Hitegette, hogy magához veszi nemsoká-
ra, csak egy kis időt bírjon még ki, amíg 
teljesen sinen lesz a karrierje. A házban 
mindenki tudta, hogy sosem volt orvos az 
unoka, mert kicsapták már első évben az 
egyetemről. A vénasszonynak aztán beszél-
hettek! Elengedte a füle mellett, ami nem 
vágott össze az elképzeléseivel. A napokban 
aztán kapott egy levelet a fiatal úrtól. 
Már több mint egy éve nem jelentkezett, pe-
dig előtte jött, legalább havonta. Számon 
tartotta, hogy mikor hordja szét a postás 
a nyugdíjakat. A levél a börtönből érkezett. 
Többrendbeli csalásért ültették le a "dok-
tor urat", nem bírta már cérnával, mert a 
szülők kitagadták, így a nagyanyjának írt, 
hogy látogassa meg, vigyen egy kis elemó-
zsiát. Ez aztán észhez térítette szegény 
asszonyt; ott volt a levélen a börtönpecsét. 
Vagyis hát... látja, ez lett belőle." 

Az orvosi könyveket rendezni, rakodni, 
nem az én reszortom. így mostanában egyre 
ritkábban jut eszembe a bolond asszony. 

Koncz Károly 



NYILVÁNOSSÁG 

Elkészült könyvtárunk Szakmai Koncepciója! 
A következő fontos lépés az új Szervezeti 
és Működési Szabályzat lesz. 

Az Intézményi Érdekegyeztető Tanács a 
Kollektív Szerződés teljesen új tervezetét 
vitatta meg május 14-én. 

Új, nyugtaképes, adóperfekt, feketedobo-
zos pénztárgépeket kap minden könyvtárunk. 
A gép kezelésének titkaiba tanfolyamon avat-
ják bele könyvtárosainkat a szervíz munka-
társai. Az első fordulók április 26-án, má-
jus 13-án és 20-án megvoltak. Esetenként köz-
respektusnak örvendő belső ellenőreink is 
szívesen segítenek a géphibákon kívüli prob-
lémák megoldásában. 

A Hálózati Tanács meghívottakkal együtt 
tárgyalta meg a KESZ gyűjtőkörének Babákné 
Kálmán Marianntól származó tervezetét május 
6-án. 

Könyvtárunk bibliográfiai tevékenységé-
nek köre sajnálatosan szűkül. Talán a kor 
jele ez. Ezért örvendetes, hogy oly szomo-
rúan aktuális témákban, mint az alkoholiz-
mus és a narkománia, mégis kiváló teljesít-
mények születtek a XI. kerületben dolgozó 
Kapuvári Zsuzsa tollából. 

Megjelent a "Polgári kalauz". Terjesztő-
ként vállalta intézményünk, hogy minden 
könyvtárunkban (a legapróbb fiókban is!) 
hozzáférhetővé teszi a főváros polgárai szá-
mára. 

összeállította: 
Somogyi József 

SZEMÉLYI HÍREK 

K i n e v e z é s 
Dr. Bartos Éva oktatási szakreferenset 

személyzeti vezetővé 

K i l é p ő 
Simányi Dorottya dekoratőr 

Ú j s z ü l ö t t e k 
Goóz Ágnesnek (XII. ker.) ikrei szület-

tek: Álmos és Bence. 
Magyar Katalinnak (II. ker.) Dániel nevű 

kisfia született. 
A szülőknek és a három fiúnak jó egészsé-

get kívánunk! 

KÁROLYI ANDRÁS 
1953 - 1993 

A halál mindig döbbenetes, de így várat-
lanul és fiatalon egyszerűen hihetetlen, 
sajnos mégis igaz. 

1990 óta dolgozott a Számviteli Osztá-
lyon, mint anyagbeszerző-raktáros. Szinte 
mindenki ismerte, minden könyvtárral kap-
csolatba került. Munkáját mindig jól végez-
te. Jó kolléga, segítőkész, lelkiismeretes 
ember volt. 

Vidám lényét emlékezetünkben őrizzük. 

Kádár Lászlóné 
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