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Beszélgetés az új Király utcai könyvtárban 
1995 márciusiban a Híradó hasábjain Vargáné Vida Emília könyvtárvezető egy meglehető-
sen szkeptikus levél formájában adott hírt az újpostl (volt főkönyvtár új épületbe történő 
költöztetéséről. A megszépült*átépített, tágasabb, méltóbb helyiségben kiteljesedő könyv-
tár megnyitását akkor egy éves határidővel ígérték az Illetékesek (és hitték az optimisták); 
Vida Emi - a mértékadó körök képviseletében - két éVét jósolt a nyitásig, és lényegében 
neki lett Igaza. A Király utcai könyvtár 1997-ben - Igaz, ugyan nem tavasszal - megnyi-
tott. Az eddig csak tervrajzokon megcsodált „könyvtári terek" már funkcionálnak. Hogy 
miképpen - erről próbál informálni a következő Interjú, amelyet Babákné Kálmán Mariann 
készített. 

Gondolom, nem véletlenül esett rám a választás, hogy az újpesti Király utcai könyvtá-
rat a Híradó hasábjain bemutassam. Hét évig dolgoztam a régi főkönyvtárban, így módom 
van a két helyszín és az eltérő szakmai lehetőségek összevetésére. Beszélgető partnerem 
vargáné vida Emília könyvtárrozető. 

- Miközben a veled való beszélgetésre készültem, átnéztem a Híradóban tett korábbi tudó-
sításaidat, nevezetesen azt, amelyikben — leendő könyvtár tervrajzán merengve — kételyeid-
nek adtál hangot, a felmerülő problémákra kerested a megnyugtató megoldásokat és azt ígér-
ted, hogy ....más levelem majd több lesz és vidám...'. Hogyan készültetek fel az új épületbe való 
költözködésre, gondolok itbWßvezetek, ezek funkció, bútorok, stb... tervezésére? Egyáltalán, 
elérkezett-e az Ideje, hogy eleget tegyél az ígért.vidám" beszámolónak? 

v. V. E.: Amint ez közismert, a| alaprajzot évekig csodálhattuk. Volt Időnk az egyes 
helyiségek megtervezésére, majd áttervezésére Túl sok variációs lehetőségünk mindamel-
lett nem volt, mivel az egyfe'övezetek, választófalak adottak voltak, a fantáziánk így rész-
ben csupán „alacsonyan szárnyalhatott". 

Felmerült, hogy az egész épületet a schuly cég rendezi be bútorokkal, modernekkel, a 
könyvtári szolgáltatásokhoz tervezetten-méretezetten. Később már csak a földszintre tervezett 
állványok tűntek megfizethetőnek, végül pedig egy kis térben, kvázi kiáüítóteremként láthatóak 
e neves cég gyártmányai, amelyeket a „helyiségért cserébe", tehát ingyen kaptunk. ÚJ bútorok 
végül is csak a földszinti helyiségekbe kerültek. 

Érdekes módon az igazi nagy siker az emelet. Jobb híján az általam selejtnek ítélt bútorok 
lettek itt felújítva, ötletes átalakítással, átfestéssel, olyan sikeresen, hogy több könyvtáros (még 
külföldi könyvtár dolgozója is) érdeklődött e polcok eredetét illetően, vásárlási célzattal! 

— Az eredeti elképzeléseket mennyire Igazolta a gyakorlat, vagyis a tervezett helyi-
ségek a valóságban Is megfelelnek-e funkcióiknak? itt elsősorban az új elhelyezésű csalá-
di rész használata és az olvasóterem látogatottsága érdekel, hiszen ezek .betervezése" 
hozta a legnagyobb változásokat 

V. v. E.: Terv és megvalósulás, helyiség és funkció találkozásáról csak azt mondhatom, hogy rész-
ben igen, részben viszont nem. Éppen a „részben"-ek miatt nyáron nagyobb szabású átalakítást, át-
rendezést tervezünk. Komoly probléma, hogy a barátságosnak vélt kézikönyvtárunkba, akusztikai 



okok miatt a különböző övezetek zaja zavaróan felhallatszik. Ezen a gondon nem tudunk segíte-
ni, legfeljebb hangfogó függöny (?) segítségével. További probléma, hogy a komoly forgalmú 
zenei részlegünknek nincs szellőzési lehetősége (ablaktalan helyiség), s elképzelhető, hogy milyen 
állapotok uralkodnak itt estefelé! Ezen csak egy klímaberendezés segíthetne! 

Könyvtárosnak és használónak egyaránt problémát jelent a régi könyvtárban jól működő 
családi részlegünk és az ún. „második fedél" elkülönülése. Az előbbi a földszinten, az utóbbi az 
emeleten található. Az István úton (volt Bajcsy-Zsilinszky út) a szokásosnál nagyobb volt a családi 
rész, amit a közvetlenül mellette elhelyezkedő második fedéllel könnyen lehetett együtt hasz-
nálni. Bevallom, eddig nem értettem, hogy a nagyobb könyvtárakban miért ódzkodnak a témásí-
tástól mondván, hogy nem találják meg a keresett könyvet? Most és itt megtudtam! Ebből adó-
dóan az állomány-kihelyezésünket újból át kell gondolni és ennek megfelelően át kell rendezni a 
könyvtárat. Miután két műszakban vagyunk nyitva, erre csak nyáron lesz lehetőségünk. 

— Ez azt jelenti, hogy ha konkrét könyvet keresnek, akkor a szintek között össze-vissza ro-
hangálnak a könyvtárosok? 

V. V. E.: Bizony, bizony! De az Is gondot okoz, hogy a kölcsönzőpult teljesen elszakadt magá-
tól a könyvtártól, a kölcsönző „útját" tehát a továbbiakban nem lehet figyelemmel kísérni. Tu-
dom, hogy ez a hálózatban több helyen is így van, de mi nehezen szokjuk meg ezt az „ideális" 
önállósulást. Szintén nehezen viseljük, hogy nem vagyunk együtt, mert a különböző helyiségek-
ben szeparálódnak az emberek. Kialakulnak a külön várak. 

— Ennek kapcsán egyik kollégátok, koncz Karcsi is megszólalt már, szintén a Híradóban. .Volt 
egy csapat" — írta akkor mély nosztalgiával, úgy gondolod, hogy a munkatársak kényszerű elkü-
lönülése (vagy inkább az együttlétetek volt kényszerű — csak nézőpont kérdése, vagy munka-
szervezési koncepcióé, ki tudja?) szakadást okozott a kollektívában? A .csapat" már csak volt...? 

V. V. E.: Nem, nem! Lényegében megvagyunk. Nem szakadás történt, inkább változás, amit 
még nem tudtunk megszokni. Nagy a kontraszt az eddig megszokottal szemben. Jelképesnek 
érzem például, ahogyan az új munkatársak, a fiatalok „betanulnak". Régen, a forgalomban az újak 
mellett mindig volt 3-4 gyakorlott könyvtáros, akiktől megtanulhatták, hogyan kell a pult mögött 
viselkedni. Most jóformán egymást tanítják, miután mindössze a műszakvezető van velük, akinek 
ráadásul tájékoztatnia is kell a földszinten. Ezt nagyon rossznak érzem. 

— Az eddig felsoroltak lényegében a könyvtárhasználat .szakmai részét" érintették. Más 
területen Is vannak még megoldásra váró problémáitok? 

V. V. E.: Vannak, de azok elsősorban műszaki jellegűek. Ezekkel, valamint az építkezés és be-
költözés, a nyitás körülményeivel nem szeretnék foglalkozni. Ezt bárki, aki túljutott egy átalakítá-
son és költözködésen, el tudja képzelni. Most — remélhetőleg — kilábaló félben vagyok a több 
éves depressziómból... Beszéljünk inkább az általunk megoldható dolgokról! 

— Befelé jövet láttam, hogy a családi részben — ahol gondolom, legnagyobb a forgalom —, 
egy kis darabon leszakadó félben van a mennyezet gipszkartonja. És, ha jól látom, a ruhatár még 
nem készült el. Ilyenekre gondolsz? 

V. V. E.: Például... 
— Akkor gyorsan kérdést váltok! Az olvasók hogyan fogadták/fogadják az új környezetet? 
v. V. E.: A többség megható örömmel. Annyira örülnek nekünk, hogy kevés kivétellel azt 

sem veszik észre, hogy alig van könyv, pláne új könyv a polcokon. Hatalmas listákkal jönnek és 
egyre szégyenletesebbnek érzem, hogy mennyire nem tudjuk őket kiszolgálni. 

— Hívjátok a KESZ-t! Ne haragudj, ezt nem hagyhattam kl, de .könyves" kollegáim elmondása 
szerint a költözés előtti, kiemelten nagy igénybevételetek, átkérésetek csökkent. Persze tudom, 
hogy nem pótolhatjuk a könyvbeszeriési keret szűkösségéből adódó hiányokat, ám bizonyos 
gondokat enyhíteni tudunk. 

V. V. E.: Egyrészt újból ki kell alakulnia ezeknek a reflexeknek, másrészt az István úton köz-
vetlenül a kölcsönzőpultnál csapódtak le az igények, ahol 4-5 könyvtáros kapta fel azonnal a tele-
font, mondván, „akkor hívom a KESZ-t"! 

Munkatársunk, Várkonyi Vera készített egy kérdőívet az olvasók számára, hogy megtudjuk, 
hogyan fogadják az új könyvtárat, melyik övezetben érzik jól magukat, mi zavarja őket, mit sze-
retnek, mit nem, mit szeretnének, szeretnek-e minket, könyvtárosokat stb. Több, mint 150 olva-
só válaszolt szívesen a kérdésekre. Többségük jónak tartja a szolgáltatások sokféleségét, a kör-
nyezet barátságos voltát, és a könyvtárosok kedvességét. Problémáinkra is jól ráéreznek, így pél-
dául a könyvellátás szűkösségére. A felmérésről különben részletesebben is beszámolunk majd, a 
kiértékelés után. 

KH: Az olvasóforgalom alakulásáról még nem beszéltünk. A KESZ-ből úgy látom, hogy az AV 
forgalmatok kiemelkedő, hálózati szinten is — főleg CD lemezek kölcsönzéséből adódóan. Te ho-
gyan látod? 



V. V. E.: Pedig még nem is jött 
„vissza" az elmúlt 4 hónap alatt a 
korábban beiratkozott 7000 olvasó. 
Nyitás óta közel háromezren irat-
koztak be a József Attila utcai 
„ideiglenes" kölcsönzőhelyiségünk 
1100 használója mellé, és fokozato-
san tovább emelkedik a forgal-
munk. Érdekes, hogy a beiratko-
zottak jő része új beiratkozó, aki 
először jár nálunk. Rájuk jellemző, 
hogy többféle, több típusú doku-
mentumot kölcsönöznek. Annak 
ellenére, hogy hálózati szinten a 
CD-lemezek forgalmából nálunk 
képződik a legmagasabb bevétel, 
azt mondom, hogy az olvasóink 
többsége könyvért jön hozzánk, 
így elsősorban ezeknek az igé-
nyeknek a kielégítésére kellene tö-
rekednünk. 

— Milyen speciális szolgáltatá-
saitok vannak, és ezek mennyire 
újak, tenát mennyire kötődnek a 
már új könyvtárépülethez? 

V. v. E.: Például jő kapcsolatot 
alakítottunk ki a kerületi kulturális, 
oktatási, szociális intézményekkel 
Illetve az ott dolgozókkal, akik 
rendszeresen tájékoztatnak a náluk 
folyó munkáról, programokról. 
Ezeket az információkat készülünk 
a Közhasznú információs Adatbázi-
sunkba betöltve a lakosság rendel-
kezésére bocsátani. Jelenleg még a 
munka elején tartunk. Szükséges 
lesz olyan átfogó felméréseket ké-
szíteni, ameiyek segítségével kije-
lölhetjük azokat a területeket, ahol 
a lakosságnak valóban a segítségé-
re lehetünk. 

— kaptok erre anyagi támoga-
tást? 

V. V. E.: Nem kapunk, viszont két 
kollegánk — a PHARE program kereté-
ben — rendszeres továbbképzésben 
vehet részt. Az Itt tanultak alapján 
próbálják színvonalasabbá tenni a 
szolgáltatást, és remélhetőleg elősegí-
tik majd a program célkitűzéseinek 
helyi megvalósítását, már tudniillik, 
hogy olyan könyvtárat alakítsunk ki, 
ami a környezet számára valóban nél-
külözhetetlenné és így dotálandóvá 
válik. 

— Eddig nem volt gyermekkönyv-
táratok. Mi újság a gyerekekkel? 

V. v. E.: A könyvtár hallatlan nagy 
szerencséjének érzem, hogy a réglő-
vezetőnk terveiben — minden 
kampánytól függetlenül — el-

950 láda könyv várt kicsomagolásra a városnapi nyitás előtt 



sőbbséget élvez a gyermekek könyvtári ellátása. Támogatása lehetővé tette — teszi — szá-
munkra egy rend-kívül hangulatos, .gyermekcsalogató" gyermekkönyvtár létrehozását és 
fenntartását. Ennek a munkának a könyvtár életében meghatározó jelentősége van, mivel az 
újpesti önkormányzat vezetése különösen fontosnak tartja az oktatást, és mivel egy megfe-
lelően ellátott könyvtár az oktatás bázisa lehet, úgy érzem ily módon is beépülhetünk a ke-
rület életébe. 

— Mit terveztek a számítógépesítés területén? 
V. V. E.: Minden tervünknek útjában áll, hogy nincs megfelelő gépparkunk. Ami van, 

annak nagy része rossz, vagy a szükséges, tervezett feladatra nem használható. Ezt annál Is 
Inkább tragikusnak érzem, mivel olvasói használatra (internet, CD-ROM futtatás, tájékoztatás) 
legalább 3 db számítógépre lenne szükségünk, s jelenleg mindössze 1 db működtethető 
erre a célra. Amint rendelkezésre állnak majd a hangzó állományunk rekordjai, elkezdjük a 
géppel való kölcsönzést a zenei részlegben. Ezt különben egy volt kollegánk segítségével 
ideiglenesen megoldottuk már. saját hangzóink adatait a KESZ TEXTLIB programjából Win-
dows alapú, általa írt programba töltötte, ami tájékoztatásra és multimédiás felhasználásra 
is kiválóan alkalmas. 

Most azonban cseréljünk szerepeti Az utolsó kérdést én szeretném feltenni Neked! Köz-
tudott, hogy sokáig együtt dolgoztunk az újpesti főkönyvtárban, és tudom, hogy szeretted 
a munkahelyedet, nehezen mentél el onnan. Ebben az újban is szívesen dolgoznál? Magya-
rul, hogyan tetszik Neked, mint volt kollégának, az új könyvtár? 

— Valóban nagyon szerettem Itt dolgozni és nehezen Is mentem el. Mind a könyvtárhoz, 
mind a kollegákhoz érzelmi szálak fűztek és fűznek. Furcsa érzés, mintha egészen más könyv-
tárba lépnék be, annak ellenére, hogy az arcok ismerősek és nagy szeretettel fogadnak. Az 
egész légkör más. A szűkös helyiségeket tágas, barátságos övezetek váltották fel. Korszerű, 
kulturált, hangulatos ez a könyvtár. Jó érzés belépni nekem Is, nyilván az olvasóknak is. Arról 
nem beszélve, hogy .együtt dolgozásunk" Idestova jó pár éve alatt — miután a régi könyvtá-
ron belül nem volt hol, mert nem volt egy pici Irodánk sem — még nem volt módunk a 
könyvtárról, magunkról és az olvasókról Ilyen nyugodt körülmények között elbeszélgetni! így 
hát jóleső érzéssel köszönöm a beszélgetést... 

Babákné Kálmán Mariann 

A könyvjelzők története... 

Régi könyvjelzők kiállítása a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban 

A nyomtatványok fajtái között vannak hamupipőkék, melyeket vélt Jelentéktelenségiik miatt a maguk ko-
rában senki sem tartott megőrzésre méltónak, csak jóval később fedezték fel, hogy milyen sok fontos in-
formációt tartalmaznak korunkról, annak ízléséről, kultúrájáról, emberi világáról. A Fővárosi Skabó Ervin 
Könyvtár saját gyakorlatából tudja, hogy például a múlt század elejéről fennmaradt panyvafüzetek ma 
milyen sokat jelentenek a művelődéstörténet kutatóinak, vagy hogy az egykorú plakátok ma milyen sok és 
sanes felvilágosítást adnak fővárosunk múltjáról Az aprónyomtatványok számos, korábban lemosolygott 
fajtája napjainkban kutatási és IDusztrádós anyagként reneszánszát élL 
Könyvtárunk ezért örömmel vállalkozott arra,hogy széles közönség számára egy időre nyilvánossá tegyen 
egy egyedülálló gyűjteményt A könyvjelző, mint kultúrtörténeti jelenség még a könyvbarátok és a könyv-
vel hivatásszerűen foglalkozók számára is terra incognita. Ez a most bemutatásra kerülő gyűjtemény -
mely időben és földrajzi térben széles távlatokat ölel át - a felfedezés élményét fogja nyű]tani megtekinti 
inek. Könyvtárunk reméli, hogy e kiállítás segítségével - Darabos Pál közel félévszázados gyűjtőmnnká-
jának és önzetlenségének köszönhetően - a könyvkultúra e hamupipőkéje rejtet értékelnek megfelelően 
válik Ismertté a látogatók széles köre előtt 



A könyvjelző történetéről röviden 
A könyvjelző kezdetének törté-
nete elvész a múlt idők homá-
lyában. A középkor olvasója, 
lehet, hogy szalmaszálat, lúdtol-
lat, vagy szövetdarabkát helye-
zett a kódexek lapjai közé, hogy 
visszataláljon az abbahagyott 
szövegrészhez. 

A modem könyvjelző 
nyomtatott könyv széleskörű 
elterjedésével nyert önálló arcu-
latot a múlt század második fe-
lében, amikor a könyvkiadók és 
nyomdászok felfedezték, hogy a 
könyv utolsó lapjaira nyomtatott 
hirdetéseket nem kell minden 
esetben előre eltervezniük, 
hanem szabadon, önálló kis 

Néhány különösen szép 
könyvjelző 

a DARABOS PÁL 
gyűjteményéből rendezett 

kiállítás anyagából. 
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nyomtatványként mellékel-
hetik friss könyveikhez és 
bármelyikben elhelyezhetik. 

Először csak a kiadók és 
nyomdák hirdették kiadvá-
nyalkat, de csakhamar más 
intézmények Is felfigyeltek 
a nyomtatott könyvhöz 
mellékelhető kis információ-
hordozó reklám jelentősé-
gére, és egymás után kezd-
tek .könyvjelzőket" kiadni, 
hogy a könyvolvasók fi-
gyelmét a maguk tevékeny-
ségére irányítsák. 

A könyvjelző mint pro-
pagandaeszköz csakhamar 
megváltoztatta megjelenési 
formáját is: pusztán verbális 
közlendőit kezdte klsgrafl-
kaként művészibb keretbe 
foglalni, hogy az olvasó fi-
gyelmét még jobban magá-
ra vonja. A kezdeti kezde-
ményezések után — ismere-
teink szerint — a magyar 
kner nyomda és kiadó fordí-
totta erre a legtöbb gon-
dot, amikor a nyomdát és a 
kiadót is propagáló könyvei 
művészi megformálására 
felkért kozma Lajos építész, 
iparművész és grafikus a 
könyvek mellett az azokat 
propagáló kiadói röplapokat 
és könyvjelzőket is megter-
vezte. igazi kisgrafikák ezek 
amellett, hogy a nemes 
könyveket hirdették nemes 
eszközökkel — és így igazi 
kultúrmissziót teljesítettek, 
a magyar könyvkiadás tör-
ténetében páratlanul egy-
séges stílust teremtve. 

Századunk húszas éveire 
már mindenki felfedezte a 
könyvjelző információ ter-
jesztő jelentőségét és 
könyvkiadók, nyomdák és 
könyvkereskedők mellett 
majdnem minden intéz-
mény, közület, vállalat stb. 
felhasználta a könyvjelző 
által nyújtott lehetőséget és 
ki is merítette mind formá-
ban, mind pedig tartalom-
ban. 

Ennek, a könyv mellett 
csak mellékes szerepet ját-
szó kisnyomtatványnak a 
történeti alakulásáról nyújt 
dióhéjban foglalva rövid 
áttekintést ez a kiállítás -
egy nyitott szemű amatőr 
közel fél évszázados nem 
következetes, hanem csak 
véletlenszerűen elébe került 
anyagból származó gyűjté-
séből. 

Darabos Pál Békéscsa-
bán született 1931-ben. A 
budapesti Eötvös Lóránd 
Tudományegyetem Bölcsé-
szettudományi Karának el-
végzése utána a Magyar Tu-
dományos Akadémia Könyv-
tárában dolgozott 1954-1998 
között. „Hamvas Béla — Egy 
életmű fiziológiája" címmel 
írt monográfiáját 1977-ben 
jelentette meg. 

A bemutatásra kerülő 
könyvjelzőket az 1930-as 
évek végén kezdte el gyűj-
teni; a gyűjtemény több 
mint 400 db-ból áll, a teljes 
kollekció bemutatásra kerül. 

Kiss Katalin 

A könyvjelzők halhatatlansága 
(Elhangzott a kiállítás megnyitóján.) 

Előttem néhány 14x5 cm-es méretű ap-
rónyomtatvány, könyvjelző, valamikor az 
1890-es években nyomtatták. Klasszikus angol 
festőművészek, Thomas Gainsborough, David 
Law és mások festményeinek egy-egy jól sike-
rült színes reprodukcióját láthatjuk rajtuk. A 
könyvjelzőket kiadta a Skót özvegyek alapít-
ványa. Vajon az egykor a feketébe — termé-
szetesen rokolyába és ahhoz illő felső részbe 
— öltözött, választékos, szigorú-kedves skót 
hölgyek, amikor alapítványuk javára adomá-
nyokat gyűjtöttek, akkor az adakozóknak 
kedves figyelmességként egy-egy ilyen könyv-

jelzőt ajándékoztak? Vagy netalántán társul-
tak a művészeti albumokat megjelentető 
kiadókkal, hogy helyezzék el ezeket a könyv-
jelzőket a megfelelő kiadványokban, mert ily 
módon népszerűsíthetik alapítványukat a 
könyvet megvásárló és ezért feltehetően 
jómódú polgárok körében? vagy tán hazafias 
kötelezettségüknek érezték, hogy megismer-
tessék ezeket a klasszikus alkotókat otthon és 
külföldön egyaránt, s megmutassák, hogy ők 
nem szorulnak könyöradományokra, hanem 
ellenkezőleg: özvegyi állapotuk nyomán adó-
dó szabad Idejükben ily módon pótolják az 
eltávozott férjek közérdekű tevékenységét? 



vagy mindettől függetlenül éppen így terem-
tették meg maguknak az önmegvalósítás egy 
sikeres mozzanatát? 

Miért e kérdések? Azért mert ezek a 
könyvjelzők részét képezik Darabos Pál úr 
maga nemében egyedülálló gyűjteményének, 
s az itt kiállított könyvjelzők sokasága hasonló 
kérdéseket tesz fel, vagy éppen válaszol meg 
a maga köznapi módján, ha például mindösz-
sze egy-egy könyvismertetést közöl, vagy a 
múltba tekintve tudomásomra hozza: „Ha 
nagy leszek, akkor nekem is lesz betétköny-
vem", és „A szovjet irodalom egy test, egy vér 
a mi szocialista építésünkkel", felidézi, hogy 
kik a Sztálin-díjas szerzők és hogy Belka és 
sztrelka kutyái utaztak először az űrbe, és jé: 
Itt van az egyik lapon RÖLTEX Rózsi, megvan-e 
még a RÖLTEX egyáltalában? Tán privatizálták 
a kisasszonyt, de a nevét feltehetőleg meg-
tartották. És vajon megvan-e még annak az 
olvasójegynek a tulajdonosa, akit az OSZK 
ezen a lapon figyelmeztet, hogy a kölcsön-
zött mű visszaszolgáltatásának a határideje 
1941. november 17-e, egyúttal közölve vele — 
jól gazdálkodó intézmény módjára — hogy a 
kölcsönzési szabályzat szerint 10 fillér a kése-
delmi díj naponta. Folytathatnám a sort, ám 
mindezzel csak jelezni akartam, hogy ilyen és 
hasonló tűnődésekre, enyelgésre hívogatnak 
ezek a lapok. 

Sajnos pillanatnyilag megtapintani nem 
tudjuk őket, pedig minden aprónyomtatvány 
— mint pl. az ex libris —, amely szintén köz-
vetlen összefüggésben van a könyvvel — sajá-
tos kiváltságokat élvez, s ez az, hogy megta-
pintható. Nekem részem volt eben az öröm-
ben s igazolni tudom Lyka Károly megállapítá-. 
sát, hogy a művészi élvezet és megértés fo-
lyamatában a tapintás is helyet kér magának, 
s ha nem élünk ezzel a lehetőséggel, akkor 
egy külön kis világot zárunk ki az életünkből. 

Ám mielőtt az előbb említett meghitt 
társalgásra biztatnám önöket — az elmaradt 
tapizás helyett Is — engedjék meg, hogy a 
bemutatott könyvjelzőkre, mint tipográfiai 
alkotásokra is felhívjam a figyelmet. A szép 
könyvjelzőn ugyanis érvényesülnie kell mind-
azoknak a tipográfiai szabályoknak, amelyek a 
kereskedelmi propagandanyomtatványokra 
vonatkoznak: a papír adta térfelület arányos 
kihasználásával frappánsnak, értelmileg jól 
tagoltnak, s a célnak megfelelően harsány 
vagy nyugodt hatásúnak kell lenniük. A szö-
vegcsoportosításban, a díszítmények, a kiadói 
emblémák felhasználásában, a megfelelő be-
tűtípusok kiválasztásában a legváltozatosabb 
kifejezési lehetőségek vannak elrejtve, s jó 
esetben ezeknek a belső értékeknek, törvé-
nyeknek megfelelő módon kell megkompo-
nálni a könyvjelzőt. E kompozícióknak részei 
lehetnek fényképek, rajzok — pl. Temze-parti 
műemlékek, portrék Sherman tábornoktól a 
kortárs magyar írókig — de vajon ki lehet Mrs. 
Harrington? Nos a kiállítás e tekintetben is 

szinte teljes történeti és nemzetközi áttekin-
tést nyújt az összetettebb, nagyobb erőfeszí-
tést kívánó megoldásoktól a legegyszerűbbe-
kig. 

Természetesen megkülönböztetett fi-
gyelmet érdemelnek az itt bemutatott hazai 
könyvjelzők, A legigényesebb alkotások az 
első világháború után születtek a magyar 
könyvművészet megújulásának Benjáminjai-
ként. ismert grafikusok, tipográfusok mun-
kásságát lelhetjük fel azokon. Néhányat meg-
említek közülük. így Kolozsváry Sándort — 
vezetéknevét öntudatosan ki is írta az általa 
illusztrált könyvjelzőn — akinek Párizsban is 
volt önálló kiállítása és többek között a Tevan 
kiadások amatőr sorozatát illusztrálta. 

Külön fel kell hívnom a figyelmet Divéky 
Józsefnek a Kner Kiadó részére készített 
könyvjelzőire. Divéky bécsi tanulmányai után 
Zürichben, Brüsszelben tevékenykedett Il-
lusztrátorként, később az iparművészeti Főis-
kola tanára lett, a Tevan Könyvkiadó több 
kiadványát illusztrálta. „D" betűvel jelzett fa-
metszetű, vagy a fametszetet utánzó tusrajz-
zal készült, de minden tekintetben archaizáló 
könyvjelzőin a figurális ábrázolások és a szö-
veg harmonikus egységben jelenik meg az 
olvasó (egy helyütt: író) ember mindenkori 
kiegyensúlyozottságát sugallva. Bravúros 
kompozíciós megoldásra vall az a grafikája, 
ahol négy ülő figura valójában egy újabb 
könyvjelzőt, a szöveges részt tartalmazó sza-
lagot tartja, ugyanezen a tablón láthatunk — 
feltehetően Cörgényi aláírással jelzett — né-
hány könyvjelzőt, amelyek a hangsúlyozottan 
domináns vörös színű illusztrációtól építkez-
nek lefelé olyan módon, hogy a középen ki-
emelt, figyelemfelkeltő néhány sor után a 
zsúfolt grafikai kompozícióra hasonló, szinte 
egy tömbben megjelenő szöveges rész vála-
szol. A grafikai, tipográfiai megoldás alkal-
mazkodik a némi agresszivitástól sem mentes 
olvasnivalóhoz. Érdemes közülük egyet idéz-
ni, különös tekintettel arra, hogy könyvtár-
ban vagyunk: „Könyvet sohase adj kölcsön, 
mert sohase kapod vissza. És mert aki köl-
csönkönyvet olvas, meglopja a magyar kultú-
ra munkásait. Miből éljen a magyar író, a ma-
gyar tudós és művész, a kiadó és a könyvke-
reskedő, a nyomdász és a könyvkötő, ha in-
gyen olvasnak az emberek?" A szöveget nem 
kommentálom, ám egyre inkább megértem 
azt, hogy Hamvas Béla szerint a könyvtárosok 
valójában ördögi, diabolikus lények. 

Engedjék meg, hogy a két világháború 
közötti korszakot bemutató vagy Inkább visz-
szatükröző könyvjelzők közül még az Exodus 
Könyvkiadó Szoboszlai Mata János által illuszt-
rált kis remekeire felhívjam a figyelmet. A 
méltatlanul elfeledett kiváló grafikusművész 
két fametszetét láthatjuk ezeken a könyvjel-
zőkön szinte embléma méretűre kicsinyítve, 
de így sem veszítettek semmit az erejükből. 
Az egyiken a vándor könyvárus alakja jelenik 



meg gyertyával a kezében, mellőzve minden 
banalitást, valójában társává avatva a nézőt, 
akitői joggal várhatja el az együttérzést, 
amely természetesen a kiadónak szól. úgy 
tűnik, hogy a későbbiekben készült hazai 
könyvjelzőkön kevésbé lelünk ilyen grafikai, 
tipográfiai értékekre, ám hogy ennek ellent-
mondjak figyelmükbe ajánlom a kézműves 
könyvkötők 1990. évi kiállítását népszerűsítő 
könyvjelzőt, amelyen a tervező grafikusnak 
¡öl sikerült a megfelelő típusú betűk kiválasz-
tásával egy Devecseri Gábor idézet hangulatát 
megjeleníteni. 

Tisztelt Hallgatóim! Ennyit kedvcsináló 
bevezetőül, kérem tekintsék meg a kiállítást 
és gondoljanak arra, hogy a kiállítás Darabos 
Pál úr életművének, 40 évi gyűjtőmunkájának 
az eredményeként jött létre, ismét Hamvas 
Bélát idézem. Az életmű című írásában ezt 
írja: „Az embernek önmagából művet kell 
alkotnia, hogy az örökben abban éljen, de a 
műnek nyitva kell állnia, hogy aki be akar lép-
ni befogadja." 

Arató Antal 

Mezei 

Mondjuk mezei könyvtáros az ember, és éppen jön befelé a munkahelyére. Azt is mondjuk 
hozzá, hogy jó tíz(húsz) egynehány éve teszi ezt, de ne cifrázzuk, bonyolítsuk azzal, hogy 
közben a könyvtár idébb-odább, épületből épületbe költözött ilyen-olyan meggondolá-
sokból. 

Jön tehát ez a mezei (a továbbiakban ez a megnevezés) befelé a könyvtárba. Rákö-
szönnek innen-onnan, ismerik, ismerősök köszönnek rá tehát, akik belébotlottak 
(valamilyen módon interperszonális kapcsolatba kerültek vele) egyszer-másszor, jártukban-
keltükben, (leginkább ott, ott valóban, a könyvtárban), s emlékeznek is a dologra. 
(Közbevetőleg: egy embernek nehéz megjegyezni sok-sok embert névről, arcról, fizimiská-
ról, mennyivel könnyebb sok embernek egyet, vagy néhányat.) Nem sztárszerepben tün-
dököl azért mezei, nem közéleti potentát, nem egy ismert színész vagy író (tisztelem mű-
vész úri), semmi ilyen, csak egy könyvtáros, egy ember. 

Figyelmeztetésül szólok, hogy ez az írás nem fog kiszögellni semmilyen katarzisos, 
didaktikus megszívlelendőségre. Nem erre íródik. 

Mezei bejár a munkahelyére, a kollégáit tiszteli, és majdnem egyformán szereti is 
őket. összezördülései persze neki is vannak, úgy olvasókkal, mint kollégákkal, ám haragot 
nem tud tartani egy napig sem, abba belepusztulna. Mezei korrekt a mindennapi társas 
érintkezésben, (kissé talán visszafogott), igyekvő a munkában, magánélete rendezett (?). 
Ha már eddig követtük mezeit, lassan el is dönthetnénk talán, hogy férfi-e hát ez a mezei, 
vagy nő? Én nem tudom, úgyhogy javaslom, hagyjuk is egyelőre függőben. Persze azt 
azért tudni kell, hogy nincs itt semmiféle mismás, alteregó, mezei nem én vagyok. (Jobb 
napokon Bovaryné szeretnék lenni). Mezei maga mezei. 

Beér a munkahelyére. Megmondjam mit fog csinálni? Hát jó. Tulajdonképpen semmi 
különös, semmi feltűnő, lekenhetné rutinból is a napot, kutya se venné számba mit 
möszmötöl ez itt, de mezeiben van valami régivágású, valami hagyomány— és értékköve-
tés (no nem anakronizmus), szóval alkati dolog ez (lélek, lélek); ha már csinál valamit az 
ember, hát csinálja jól. Mezeiben több van. Mezei más. 

Ma például nem jut majd eszébe eg^ jelentéktelen szerző perifériális 
„mesterművének" a címe. ,Rossz helyen keres a katalógusban. Aztán eszébe jut, akkor már 
késő, elment az olvasó. Bosszankodik. Próbál visszaemlékezni az arcra, hogy talán 
legközelebb... 

Bemegy az irodafolyosóra, uzsonnázik. Kínálja a kollégákat (otthonról hozta), nem 
eszik kapkodva, se lassan, de az esze odakinn van. Siet vissza. 



Hagyjuk is ezt most ennyiben. Tudom, ez a mezei-dolog nincs itt most eléggé kifejtve. 
Azért mondanék még ehhez. Nem is kell mezeit túlságosan közelről Ismerni hozzá, hogy 
bárki abszolút biztonsággal ráérezzen személyiségfejlődésének elhlbázottságára. E mai 
világban a ml mezeink születetten és generálisán, óvatlanul és hajthatatlanul... Ha jön, 
mezei nemcsak bent van a könyvtárban, de lényével mindannyiszor hoz is valamit, (vö.: 
Szép ajándékot vivén szívökben...) 

valóban. Hát erről van szó. 
Koncz Károly 

Gondolatok (köz)biztonságunkról 
szerettem a jó krimiket. Nem is volt 

annál kellemesebb Időtöltés, mint a fáradt 
testet kényelembe helyezni, az elmét pedig 
egy jól felépített, ötletes, kidolgozott bűn-
ügyi regénnyel felfrissíteni! Vesszenek a 
hétköznapok apró-cseprő gondjai, lássuk a 
„bezárt szobák" rejtélyeit; az amerikai milli-
omosokat méltán büntető XX. századi Robin 
Hood-ok frappáns jócselekedeteit, egzoti-
kus tájak, egzotikus gyilkosságait! Mert per-
sze, minél idegenebb volt a miliő, annál 
élvezetesebb a cselekmény. Hiszen az 
egészben az a tudat volt a legkellemesebb, 
hogy mindez annyira távoli, annyira nem a 
valóság része! Ahol a pénz, ott a bűntett, és 
minél több a pénz, annál kiérdemeltebb a 
büntetés, és annál kevésbé szánandó az 
áldozat. 

Ez volt akkoriban az állandó képlet. A 
rendszerváltozás folytán nálunk is megje-
lent a VAGYON, és ennek — úgy tűnik — 
természetes velejárója: az erőszak. Az már a 
mi egyéni balszerencsénk, hogy a'sajtó is 
ezzel egyidőben úgy döntött, a „hurrá op-
timizmus" helyett a sokkolást választja olva-
sószám növelő propagandája eszközén! 
Ennek megfelelően a médiák 90%-a erő-
szakkal telítődött. Eleinte még az ukrán 
maffiát állítottuk be főbűnösnek, és ezáltal 
csak a rendőrséget kellett szidni tehetet-
lensége okán, de szépen— csendben, azaz 
inkább egyre csúnyábban és hangosabban 
a bűnözés bugyrai egyre törtek felfelé, és 
kezdték megérinteni a hétköznapok való-
ságát is. 

Két-három éve még hajlamosak voltunk 
azonosítani a szegénységet ill. bizonyos 
hátrányos helyzeteket a bűnözéssel (Id. 
hajléktalan-gyilkosságok), de mára már a 
szükség-cselekmények helyét felváltották 
az „ad hoc" bűnesetek. 

Egyre jólétibbé váló (?) társadalmunk-
ban nem kenyérért, megélhetésért lopnak, 
rabolnak csupán, de virtusból és magasabb 
szükségletek (Id. drágább „pia", video, rá-
diótelefon, nyugati autó) megszerzéséért 
is. Kell a pénz, steksz, a lé vagy lóvé, de 
nem egy üveg borra vagy cigire, hanem 
márkás szerelésre, menő cuccokra, gyorsí-
tóra és napokig tartó bulik finanszírozásá-
ra. 

Nem véletlenül említem ezen igénye-
ket, hiszen — számomra úgy tűnik — ezek 
kielégítésére járják be könyvtárainkat bizo-
nyos csoportok. 

„Miolta a miénk nevezet elüle", azóta a 
könyvtárakban is voltak lopások. Hiánylisták 
tömegei tudnának tanúskodni „olvasóink" 
kielégíthetetlen „tudásszomjáról"; a könyv-
tárosok köteteket lennének képesek meg-
tölteni megtörtént esetek, felderített és 
feltételezett trükkök felsorolásával. Tűnek 
el kézikönyvtári könyvek, videókazetták és 
CD lemezek, néha pénz is hiányzott a kasz-
szából, az öltözőkből vagy a tényleges olva-
sók zsebéből. De mindezidáig az elkövetők 
igyekeztek háttérben maradni, személyük-
re egyáltalán nem vagy csak véletlenül de-
rült fény. 

Azonban az utóbbi Időben új jelenség 
kezd körvonalazódni — főleg — a belvárosi 
régió könyvtáraiban. Fiatalok néhány fős 
csoportjai özönlik el termeinket, szemmel 
láthatólag eszükbe sem Jut sem a művelő-
dés, sem a szabadidő hasznos eltöltése, 
azaz semmi olyan, amire Intézményünk 
létesült. Ők „körülnéznek". És ha már jól 
körülnéztek, fel Is használják frissen szer-
zett Ismereteiket, no nem tudásuk, de 
pénztárcájuk gyarapítására, keresnek nyitva 
hagyott pénztárgépflókokat, felmarkolható 
videókazettákat, őrizetlenül hagyott táská-



kat, dossziékat, mindezt teszik oly módon, 
hogy — amúgy is létszámhiánnyal küszködő 
egységeink — munkatársának, („szerencsés" 
esetben) munkatársainak figyelmét valami-
lyen kéréssel elvonják, azaz elterelik őket a 
pult közeléből és máris kezdődhet a szabad 
rablás, immár egyáltalában nem idézőjele-
sen, hanem a maga konkrét valóságában. 
Fellépésük határozott és célratörő, kétsé-
get sem hagynak céljaik felől, és ami meg-
szerezhető, azt ők bizony megszerzik. Le 
mindenféle kalappal könyvtárosaink és pul-
tos „kislányaink" előtt, akik veszik maguk-
nak a bátorságot, és ellenállnak, vagy leg-
alábbis megkísérlik az ellenállást! ilyenkor 
elnőiesedett szakmánk ritka hollónak szá-
mító férfi tagjainak igencsak hasznát látjuk, 
mert a határozott fellépéshez nem hát-
rány, ha némi erő is párosul. Mivel egyre 
szemtelenedő behatolóink — még egyelőre 
— elég gyávának bizonyultak 
„rottenbilleres" valamint kertész utcai ta-
pasztalataink szerint elegendő volt egy-egy 
férfiasabb férfi látványa is ahhoz, hogy 
meghátráljanak, de „jó kiállású", árnyaktól 
meg nem ijedő hölgyek is nagy szolgálatot 
tehetnek. Legalábbis tehettek idáig. Mert-
hogy jó, jó, ha bátrak vagyunk, vagy bátran 
viselkedünk, de mi van, ha...? 

Amikor mi, immár tapasztalatot szer-
zettek egy-egy eset után, úgy elalvás előtt 
belegondolunk abba, mi is lehetett volna a 

reakció akciónkra, a szokásosnál nehezeb-
ben jön az álom szemünkre. 

Hiába írott vagy íratlan kötelessége 
valamennyi könyvtárban dolgozónak az 
állomány védelme, nem mindegy, hogyan, 
ki ellen és milyen áron. Még a hivatalosan 
bankokban szerződtetett őrző-védő szolgá-
latos tagbaszakadtak is felszólítás nélkül 
leteszik a fegyverüket a legelső támadás-
kor, akkor mi, vajon meddig vagyunk, le-
szünk képesek a ránk bízott vagyon és olva-
sóink biztonságának szavatolására?! 

Mind magánemberként, mind megbí-
zott könyvtárvezetőként óva intek minden 
kollégát a felesleges és veszélyes hősködés-
től. Amikor immár hétköznapjaink valósága 
egy-egy fegyveres rabló elleni körözés, lelki 
szemeim előtt megjelenik egy internacioná-
lis ta-ce-pao mint közhasznú információ 
rablókkal, gyilkosokkal, egyéb merénylőkkel 
megtűzdelve. És ne mondja senki, hogy 
rémeket látok, hátborzongató tények vesz-
nek körül minket, és a kriminalitás valósága 
lassan a mi valóságunkká kezd válni. 

Szerettem a krimiket. De mint annyi 
mindenről, erről is lassan-lassan leszokóban 
vagyok. Talán Ti, könyvtárban dolgozók, 
értitek, miért. (Bárha a dohányzásról is le-
szoktatna valaki vagy valami)! 

— Kapuvári — 

EZ TÖRTÉNT... 
- 1998. január 15-én kiállítás nyílt a központi könyvtárban, A könyvjelzők története 

címmel. A kiállítást — amely várhatóan 1998. márciusáig látható — Arató Antal nyi-
totta meg. 

- 1998. január 20-án a régióigazgatók, az Ellenőrzési csoport képviselői és a KESZ 
vezetője értekeztek a nem hagyományos dokumentumok (videó, audiókazetták, CD, 
CD-ROM) kölcsönzési és nyilvántartási rendjéről. A megbeszélés eredményei — várha-
tóan — beépülnek majd a megfelelő szabályzatokba. 

- 1998. Január 26 és 28. között az Országos Széchényi Könyvtárban találkoztak a 
BOBCATSSS 6. nemzetközi szimpóziumának résztvevői. A tanácskozás a társadalmi tu-
dás könyvtári eszközökkel való fejlesztésének, átadásának és megszervezésének kér-
déskörét helyezte a középpontba. A Magyar Könyvtárosok Egyesülete szervezésé-
ben könyvtárunkat Kiss Katalin szakmai koordinátor, Pobori Ágnes régióigazgató és 
Téchy Tünde a központi olvasószolgálat munkatársa képviselte. A tanácskozás elfo-
gadta az 1999-es szimpózium helyszínét és időpontját — Bratislava, 1999. január 25-27. 
„Call for papers" tematikával — és megkezdte a jelentkezések szervezését. 

- Elkészült és életbe lépett a ESZEK aktualizált Kollektív Szerződése. A dokumentumot 
a könyvtár minden dolgozójához eljuttatták. 



Cű 1998. január 30-án stekly Zsuzsa tűzzománcaiból rendeztek kiállítást a xm/8. sz. 
könyvtárban. 

vegetáriánus vagyok. Ez nem csak azt jelenti, hogy nem ölök meg senkit és semmit azért, hogy jól-
lakjak, hanem ez az életfilozófiám. A vegetáriánus békés ember, aki a világban a rendet és a har-
móniát keresi és igyekszik azt a maga módján megteremteni is. Elsősorban a családban, de a tágabb 
környezetében is. Szeretném, hogy gyermekeim úgy nőhessenek fel, hogy ne tudják meg mi az a 
háború! 

Szeretem és féltem ezt az öreg sárgolyót, melyet isten Ádámnak... .odutta volá neki paradicsumot 
házoá"... A képeimen is megfogalmazom ezt a féltést: a Requiem az utolsó fáért, vagy Az utolsó 
madár címűben..Boldog ember az kit isten elégedettséggel tölt el" — úgy érzem engem a tenyerén 
hordoz. 

Ebben az értékeket vesztett világban, ha mi, akik azonos hullámhosszon rezgünk, összefogunk, ta-
lán elérhetjük, .hogy ember embernek ne farkasa", hanem megértő társa legyem 

Stekly Zsuzsa 
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IIN MEMORIAM 

Gonda Mlklósné 
1944 — 1998 

Elment Erzsi... és Itthagyta üzeneteit nekünk: a könyvtárosi hivatás apostoli tüzét, az elő-
zékeny és az olvasót értő és érző, felkészült ember igényességét, a munka szeretetét és 
tiszteletét. A sors csak 3 évet adott neki a nyugdíjas évekből, hogy kipihenje a XVIII. és X. 
kerületekben eltöltött évek fáradalmait. 
Emlékét őrzi az a szeretet, melyet lelke varázsával munkatársaiban hagyott. 

Toldy Csaba 

FELHÍVÁS! 
A KKDSZ Szakképzési Akadémia és Műhely 1998-ban is megszervezi az előző évben sikert 
aratott, szakmailag elismert középfokú és felsőfokú közművelődési szakember, 
vaílamint felsőfokú kulturális menedzser szakképesítést nyújtó, államilag elfogadott 
oklevelet adó tanfolyamait. 

A közép- és felsőfokú közművelődési szakember önkormányzati közművelődési, ifjú-
sági és gyermekszabadidős Intézményekben, a nonprofit szektorban tevékenykedő veze-
tő, alkalmazott szakember. 

EZ a képzés lehetőséget nyújt a nem szakirányú közép és felsőfokú végzettséggel 
rendelkező közalkalmazottaknak, munkavállalónak a munkakör ellátásához szükséges szak-
irányú végzettség megszerzésére, illetve arra, hogy a szakirányú felsőfokú végzettségű 
munkatársak e szakképesítés birtokában 2/1997./I.31./MKM rendelet alapján a közalkalma-
zotti F illetve H osztályból G illetve l osztályba kerülhessenek. 

Az országos Képzési Jegyzékben a Középfokú Közművelődési szakember szakképesítés 
az 52 8407 01 /FEOR 3713/, a Felsőfokú Közművelődési Szakember a 71 8407 01 /FEOR 3713/ 
azonosítási számon szerepel, szakmai és vizsgáztatási követelményei a 2/1996./I.19./KMK 
rendeletben, a Magyar Közlöny 1996/5. szám 297-312 oldalán jelentek meg. 

Poborl Ágnes felelős szerkesztő 
Gujgiczer Imréné, Hámory Zsófia, 

Hucskóné Kovács Mária, Kapuvári Zsuzsa, 
Szatmári Istvánné, Szecsei Lásztóné, 

Vargáné Vida Emília 

Felelős kiadó: Kiss Jenő főigazgató 

Megjelenik havonta. 
Ára: 10,—Ft. 

Előfizetési díj egy évre: 120,— Ft. 
Készült a Fővárosi szabó Ervin Könyvtár 

nyomdájában. 
ISBN 0139-1914 

Felelős vezető: Mogyorós Károly 


