
AZ ÚJ KÖZALKALMAZOTTI BÉRTÁBLA 

A1 >50.000, F1 >100.000 tartalmú egységes közalkalmazotti llletménytáblázat, a szakmai szorzók 
megszűnésével 

Fizetési 
fokozatok 

Fizetési osztályok Fizetési 
fokozatok A B C 0 E F G H 1 J 

L 50 000 56 000 58 000 60 000 70 000 100 000 105 000 107 500 120 000 132 500 
2. 1.03 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,06 1,06 1,06 
3. 1,06 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1.12 1,12 1,12 
4. 1.09 1,12 1,12 1,12 1,12 1.12 1,12 1,18 1.18 1.18 
S. 1.12 1,16 1,16 1,16 1,16 1,17 1,17 1,24 1,24 1.24 
6. 1,15 1,20 1,20 1,20 1,20 1,22 1,22 1,30 1,30 1,30 
7. 1,18 1.24 1,24 1,24 1,24 1.27 1,27 1,36 1,36 1,36 
B. 1,21 1,28 1,28 1,28 1,28 1,32 1,32 1,42 1,42 1.42 
9. 1,24 1,32 1,32 1,32 1,32 1,37 1,37 1,48 1,48 1,48 
10. 1,27 1,36 1,36 1,36 1,36 1,42 1,42 1,54 1.54 1,54 
11. 1.30 1,40 1,40 1,40 1,40 1,47 1,47 1,60 1,60 1,60 
12. 1,33 1,44 1,44 1,44 1,44 1,52 1.52 1,66 1,66 1,66 
13. 1,36 1,48 1,48 1,48 1.48 1,57 1,57 1,73 1.73 1.73 
14. 1,39 1,52 1,52 1,52 1,52 1,62 1,62 1,80 1,80 1,80 

A1 =50.000, F1»100.000 tartalmú közalkalmazotti llletménytáblázat bértételei 

Fizetési 
fokozatok 

Fizetési osztályok Fizetési 
fokozatok A B C D E F G H I J 

1. 50 000 56 000 58 000 60 000 70 000 100 000 105 000 107 500 120 000 132 500 
2. 51 500 58 200 60 300 62 400 72 800 104 000 109 200 114 000 127 200 140 500 
3. 53 000 60 500 62 600 64 800 75 600 108 000 113 400 120 400 134 400 148 400 
4. 54 500 62 700 65 000 67 200 78 400 112 000 117 600 126 900 141 600 156 400 
5. 56 000 65 000 67 300 69 600 81 200 117 000 122 900 133 300 148 800 164 300 
6. 57 500 67 200 69 600 72 000 84 000 122 000 128 100 139 800 156 000 172 300 
7. 59 000 69 400 71 900 74 400 86 800 127 000 133 400 146 200 163 200 180 200 
8. 60 500 71 700 74 200 76 800 89 600 132 000 138 600 152 700 170 400 188 200 
9. 62 000 73 900 76 600 79 200 92 400 137 000 143 900 159 100 177 600 196 100 
10. 63 500 76 200 78 900 81 600 95 200 142 000 149 100 165 600 184 800 204 100 
11. 65 000 78 400 81 200 84 000 98 000 147 000 154 400 172 000 192 000 212 000 
12. 66 500 80 600 83 500 86 400 100 800 152 000 159 600 178 500 199 200 220 000 
13. 88 000 82 900 85 800 88 800 103 600 157 000 164 900 186 000 207 600 229 200 
14. 69 500 85 100 88 200 91 200 106 400 162 000 170 100 193 500 216 000 238 500 

A garantált Illetmények fizetési fokozatonként megvalósulú növekedése, az 1,20-os szorzóval 
az 50.000 forintos minimálbér figyelembevételével (%) 

PizëtlsT 
fokézatok 

Fizetési osztályok PizëtlsT 
fokézatok A B C D E F G H 1 J 

f. 0,0 12,0 16,0 20,0 40.0 95,3 85,8 78,9 78,8 79,1 
2. 3,0 16,4 20,6 24,8 45,6 91,5 82,3 79,0 78,9 79,0 
3. 6.0 21,0 25,2 29,6 51,2 88,2 79,1 78,9 79,0 79,0 
A 9,0 25,4 30,0 34,4 56,8 85,1 76,3 79,0 78,8 78,9 
i. 12,0 30,0 34,6 39,2 58,3 84,3 75,3 78,9 78,8 79,0 
6. 15,0 34,4 39,2 52,9 56,1 83,2 74,3 78,8 78,9 78,9 
7, 18,0 38,8 53,3 50,9 54,2 82,2 73,5 78,7 78,9 78,9 
8. 21,0 43,4 51,4 49,1 52,1 81,3 72,6 78,8 78,8 79,1 
9. 24,0 47,8 49,6 47,2 50,5 80,7 72,1 78,8 78,9 78,9 
10. 27,0 50,3 48,0 45,7 48,8 80,0 71,4 78,8 78,9 79,0 
11. 30,0 48,5 46,6 44,3 47,4 79,3 70,8 78,8 78,9 78,9 
12. 33,0 47,1 45,2 43,0 46,1 78,6 70.1 78,9 78,8 79,0 
13. 36,0 46,0 44,0 41,6 44,7 77,2 68 ,6 78,8 79,0 78,9 
f4. 39,0 44,7 42,9 40,5 43,6 75.7 67,3 78,8 79,0 78,9 

AU eg 4 M Í9,í 4o,¿ 40,7 50,0 82,8 72,4 78,9 78,9 79,0 
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Rólunk írták - Párizsban 

Magyar ősz 
Szakmai látogatás Budapesten 

A magyar könyvtári élet, csakúgy mint 
kelet-Európa többi országának és a volt 
Szovjetunió köztársaságainak könyvtárügye 
kevéssé ismert Franciaországban, jóllehet 
ezek az országok nyitottak nyugat felé, s a 
csehek, szlovákok, kazahok és fehéroroszok 
pedig komolyan képviseltetik magukat a 
nemzetközi szakmai konferenciákon. Egy 
Budapesten, 2001. november 8-án és 9-én 
tett látogatás lehetőséget nyújtott ahhoz, 
hogy jobban megismerhessük a magyar 
könyvtárakat, A programban egyrészt a 
magyarországi könyvtárak ellátására köte-
lezett KELLŐ megtekintése, másrészt Buda-
pest új központi könyvtárának meglátoga-
tása szerepelt, ez utóbbi 2000. novembe-
rében nyitotta meg kapuit a közönség 
előtt. 

KELLŐ 

A KELLŐ nem profitorientált szervezet, 
általános igényeket kielégítő, szolgáltató 
társaság, amely számos - főként európai -
országban létezik, de Magyarországon kü-
lönleges szerepet tölt be. A 10 évvel eze-
lőtt alapított társaság 135 alkalmazottal, 
állami ellenőrzés mellett látja el feladatát. 
Bár szakmai felügyeletét a kulturális mi-
niszter tölti be, ennek ellenére a piac tör-
vényeinek alárendelt kereskedelmi társa-
ságként működik, s mint ilyen, semmiféle 
állami szubvencióban nem részesül. Tevé-
kenységét megpróbálja kifizetődővé tenni, 
de profitjának legnagyobb részét a hozzá 
csatlakozó magyar könyvtárakra fordítja 
vissza (ezek száma 2001-ben 6800 volt), le-
hetővé téve ezáltal ezek fejlődését. 

A KELLŐ a magyar könyvtárak dokumen-
tum ellátásának főszereplője. Havonta két 
alkalommal készíti el és küldi szét új köny-
vek című állománygyarapítási tanácsadóját, 
melyet a könyvtárak igényeinek figyelem-
be vételével állít össze. 

2001-ben 8000 új címet állított elő, az 
ehhez szükséges könyveket a kiadók ingyen 
bocsátották rendelkezésre, s ellentétele-
zésként a KELLŐ vállalta az értékesítést. 

A kiadványt valamennyi csatlakozó 
könyvtár számára elküldik, ők igényeik sze-
rint válogatnak, majd visszaküldik rendelé-
süket. Kb. 6 hét telik el a könyvek bolti, ill. 
könyvtári megjelenése között. A kérések 
teljesítése 1 és 12 nap között váltakozik 
attól függően, hogy van-e igény a kísérő 
katalógus- és kölcsönző kártyákra, vagy 
sem. 

Amikor egy új cím beérkezik a KELLÓ-
hoz, több példányban megvásárolják azt, 
hogy azonnal kielégíthessék a könyvtárak 
igényeit és lecsökkenthessék a határidőt. 
Ez természetesen nem jár mindig kockázat 
nélkül, A KELLŐ közvetlenül a kiadóknak, a 
könyvtárak viszont csak az általuk megren-
delt kötetekért fizetnek. Törekszenek az 
igények minél gyorsabb és teljesebb kielé-
gítésére, ugyanakkor a könyvtárak számlái-
kat csak az év végén elégítik ki. A kis és 
közepes könyvtárak postaköltsége a társa-
ságot terheli, míg a nagyok ezt teljes mér-
tékben magukra vállalják. Ez is a magyar 
könyvtárak támogatásának egyik módja. 

A katalóguscédulák elkészítése Magya-
rországon 2000-ig a Magyar Nemzeti Könyv-
tár feladata volt, 2001 óta a KELLŐ ezt a 
funkciót is magára vállalta, feladatát egy 6 
főből álló katalogizáló csoporttal látja el, 
mindezzel a katalogizálás országos egysé-
gesítését is szolgálja, A periodikák területe 
is különösen fontos, ezt mutatja az a tény, 
hogy 3000 magyar könyvtár folyóirat-
előfizetését is vállalja. A választás elősegí-
tését 400 címből álló lista szolgálja, a KELLŐ 
az igényeket a piaci árnál io - i5%-kal ol-
csóbban teljesít, és hetente két alkalommal 
postázza a kiadványokat a könyvtárak szá-
mára. 

A KELLŐ két könyvesboltot is működtet 
különböző profillal. Az üzleti negyedben 
található Kódex, amely a dokumentumok 
legszélesebb skáláját kínálja, a magyar 
könyvkínálat egészét mutatja be; a Ka-
zinczy utcai bolt csökkentett áru könyve-
ket forgalmaz. Mindkettő a KELLŐ bevéte-



lét gazdagítja a csatlakozó könyvtárak gya-
rapításának érdekében. 

Az ÚJ központi könyvtár 

Budapest új központi könyvtára 2000 
novemberében nyitotta meg kapuit a 
nagyközönség előtt, AZ új komplexum ma-
gában foglalja a régi Szabó Ervin könyvtár 
központi épületét továbbá egy közbülső új 
szárnyat, melyet egy megvásárolt és lebon-
tott romos épület helyére építettek. 

A wenckheim-palota, a neobarokk építé-
szet kiemelkedő alkotása, a XX. századi né-
met építész Artúr Meiring műve. Pest arisz-
tokrata negyedében helyezkedik el és 1931 
óta ad helyet Budapest központi könyvtá-
rának. Mivel maga az épület nem könyvtári 
célokra épült, átadása egyre sürgetőbb 
feladattá vált. A különlegesen gazdag díszí-
tésű fogadótermek olvasó és kölcsönző 
terekké alakultak át, de a forgalom növe-
kedése miatt ezek egyre zsúfoltabbá vál-
tak. Budapest önkormányzata régóta ke-
reste a megoldást, hisz felismerte az 
igényt: egy olyan könyvtárat kell létrehoz-
ni, amely méltó módon szolgálja a közön-
séget és alkalmazkodik az egyre gyarapodó 
tanulóifjúság igényeihez is. A régi Szabó 
Ervin Könyvtár elhelyezkedése két okból is 
ideális volt, egyrészt azért, mert itt, ezen a 
helyen létre lehetett hozni egy új komple-
xumot: a wenckheim-palota a helyben 
használókat szolgálja. Másrészt a téglából, 
betonból és üvegből álló új létesítmény, 
amelyet mellé telepítettek a kölcsönözhető 
dokumentumok tárolását látja el. A két 
szárnyat hatalmas, fedett belső udvar köti 
össze, ami egyszersmind a könyvtár és a 
forgalom középpontja is. 

A projektet megszavazta a Parlament, és 
a finanszírozás 80%-át a magyar kormány 
állta, míg a fennmaradó 20% Budapest ön-
kormányzatát terhelte. A teljes beruházás 3 
milliárd forintot emésztett fel, ez 8,7 millió 
eurónak felel meg. Számos mecénása is 
akadt a rekonstrukciónak, többek közt a 
Soros-alapítvány. 

Az új szárny és a wenckehim-palota 
13 000 m2-en terül el. A könyvtárban 11 
általános és speciális olvasóterem kapott 
helyet, a kölcsönözhető multimédia-tár az 
új szárnyban helyezkedik el, továbbá itt 
található az internet-szoba, a gyermek-
könyvtár és a kávézó is. 900 ülőhely és 160 
számítógép várja a látogatókat. Az új Szabó 
Ervin Könyvtár a hét 6 napján napi négy-

ezer olvasót fogad, a heti nyitvatartási 
ideje 56 óra. A gyűjtemény 1,4 millió do-
kumentumot tartalmaz, ebből 70 000 köl-
csönözhető, az eligazodást közöttük deci-
mális rendszer könnyíti. Az új dokumentu-
mokat számítógéppel dolgozzák fel, a 
meglévő állomány digitalizálása is folya-
matban van. 

A szerzeményezés 

A könyvtár szerzeményezésének legna-
gyobb részét a KELLÓ-n keresztül bonyolít-
ja, a kért művek egy héten belül megér-
keznek. sajnos, ameddig a projekt nem 
realizálódik és nincs mód egy új hitelkonst-
rukció megvalósítására, az állományt nem 
lehet megfelelő mértékben gyarapítani. 
Egyetlen megoldás adódott: 200 millió fo-
rint (580 ezer Euró), melyet Budapest ön-
kormányzata biztosított a könyvtár számá-
ra 1999 és 2000 között. 2001-ben, hogy a 
felmerülő hiányokat pótolni lehessen, 
kényszerűségből a kerületek dokumentum-
vásárlási keretéhez kellett hozzányúlni. 

Mielőtt röviden beszámolnék a magyar 
főváros könyvtári hálózatáról, mindenkép-
pen meg kell említeni a zenei Könyvtárat, 
amely a Központi Könyvtárhoz kapcsolódik, 
maga az épület is a szomszédos utcában 
található. 

Kelet- Európában, az angolszász és skan-
dináv országokban a zene különleges kultu-
rális szerepet tölt be. Gazdag zenei könyv-
tárak találhatók itt is, ott is, ez Franciaor-
szágban kevésbé jellemző, az egyetlen ki-
vétel csupán a Párizsi Médiatár, AZ 1964-
ben alapított Budapesti zenei Könyvtár 
1999 óta működik abban a kis palotában, 
amit Pálffy gróf építtetett azzal az épí-
tésszel, aki a budapesti Operaházat is ter-
vezte. 

A gyűjtemény 2000 m2-en terül el, a hét 
6 napján, összesen 36 órát tart nyitva. 
20 000 zenei könyvet, 47 000 partitúrát, 
18 000 lemezt, 400 zenei videót, 4000 kézi-
könyvet és tanulmánykötetet, kortárs kéz-
iratokat és 50 féle hazai és külföldi folyó-
iratot tartalmaz. 

A könyvtár 27 magyar és külföldi kortárs 
művész életművét is gyűjti (hangzóanyago-
kat, nyomtatott dokumentumokat, filme-
ket, tanulmányokat és monográfiákat). 
Mindehhez a szellemi hátteret egy zenetu-
dósokból álló társaság alkotja, akik a ma-
gyar zenei életet és a Budapesti zenei 
Könyvtárat egyaránt támogatják. A japán 



Sony cég és a japán kormány alapítványt 
hozott létre a könyvtár támogatására, mely 
hangtechnikai berendezésekből és 3000 CD-
ből áll. 

A kerületi hálózat 

végezetül néhány szó a kerületi könyv-
tárakról. A magyar főváros könyvtári háló-
zata hagyományos struktúrán alapul: egy 
központi könyvtár és - jelenleg - Budapest 
23 kerületében 72 tagkönyvtár alkotja a 
hálózatot. Maga a hálózat négy régióra 
bomlik: egy Budán és további három Pes-
ten. valamennyiben egy-egy nagykönyvtár, 
néhány közepes és több kisebb könyvtár 
található. 

A teljes állomány 3,9 millió dokumen-
tumból áll, ebből 2,5millió található a ke-
rületekben. A beiratkozás nem ingyenes, a 
díjak differenciáltak, a központban 1200 Ft 
(3,48 Euró), a tagkönyvtárakban 800 Ft (2,32 
Euró), valamennyi beiratkozott olvasó 18 
dokumentumot kölcsönözhet a tagkönyv-
tárakból. A dolgozók teljes létszáma 760 fő 
(120 a központi könyvtárban, 640 a kerületi 
könyvtárakban dolgozik, közülük 400-an 
könyvtárosok). 

A hálózat napjainkban 42 000 m2-en terül 
el, ám a könyvtárak nagy része olyan lela-
kott épületben kapott helyet, melyek át-
alakításra és felújításra szorulnak. Ez az 
önkormányzat programjának második ré-
szét képezi, mely feltételezi a legkisebb, 
leginkább elhanyagolt egységek bezárását, 
hogy sokkal gazdagabb, multimédiával fel-
szerelt, nagy kerületi könyvtárakat lehes-
sen létrehozni. Az állam segítsége nélkül a 
projekt kivitelezhetetlen. Megszületett a 
határozat az előfinanszírozásra, de a vég-
rehajtás a magyar állam és Budapest ön-
kormányzatának politikai egyezkedésétől is 
függ. Egy minden könyvtárra egyaránt ér-
vényes, általános olvasójegy bevezetésére 
akkor kerülhet sor, ha az informatikai hát-
tér is rendelkezésre áll majd, ez előre lát-
hatóan 2002-ben fog bekövetkezni. 

A szabó Ervin Könyvtár Központi Könyv-
tárának megnyitásával a magyar főváros 
könyvtárai döntő lépést tettek az új évez-
red felé. . A következő feladat a hálózat 
modernizációja és megszilárdítása, úgy 
tűnik, a politikai akarat is adott. Már csak 
egy nagy elhatározás szükséges ... és ren-
geteg erőfeszítés, de Budapest bízhat pol-
gárainak segítségében. 

Aline Girard - Billon 

Pillanatok 

A falakon kívül (és kora délutánra már belül is) tombol a június végi nyár. Ennek köszönhe-
tően viszonylag kevesen vannak pillanatnyilag a könyvtárban. A listával érkező egyetemisták 
ideje nagyjából lejárt, a szerelmes-kalandos könyvekből kifogyott nyugdíjasok majd később -
ha már enyhül a meleg - jönnek a mindenheti betevőért, a munkából jövők és a 
vide.ókölcsönzők zöme is későbbre várható.. Katalógust rakjak vagy az összegyűjtött selejt 
könyveket nézzem át kötészetileg - morfondírozok, amikor a pulthoz lép Mária. Már ez is 
meglep egy picit. Az ősz hajú, rendkívül ápolt külsejű hölgy hosszú évek óta jár hozzánk, ám 
szinte soha nem kér segítséget. Nem csak az tudja, hogy mit keres, de azt is, hogy hol találja 
meg. Legfeljebb az újdonságok (szinte szigorúan csak az úgymond értékes szépirodalom) fe-
lől érdeklődik: megrendeltük-e, mikorra várható. 

Most egy kicsit gyűrött papírdarabkát tesz elém, rajta - vélhetően nem az ő írásával - egy 
olyan könyv címe, amely szinte biztosan nem neki kell. Megvan a könyv, de a kézikönyvtárban 
- mondom -, itt lehet olvasgatni, jegyzetelni vagy ki lehet fénymásoltatni belőle, ha nem az 
egész könyvre van szükség. Az egészre ... - mondja tétován, majd egy nagyobb lélegzetvétel 
után: tudja, nem nekem, egy 17 éves fiúnak kellene. Talán lát egy csepp rosszul elfojtott villa-
nást a tekintetemben (már megint egy elfoglalt kamasz, aki a nagyit használja küldöncként), 
ezért egy pillanatnyi szünet után folytatja: nem tud eljönni, most jött ki a kórházból a keze-
lésről ... kemoterápia... szeretné elolvasni. Belém szorulnak a szokásos mondatok: elkérhet-
nénk a K.R.O-tól - vagy a környező könyvtárak valamelyikétől, esetleg ... Ez nem az a pillanat, 



amikor fennhagon latolgatva az esélyeket, ecsetelve a hálózatiságban rejlő lehetőségeket, 
építjük a könyvtár ¡mázsát. Csak nézünk egymásra egy hosszú másodpercig. Megpróbálok 
mindent - menekülök a rutin mögé, míg a könyvtárközi füzetbe körmölöm a hátborzongató-
an szimbolikusnak érzett címet. 

A két hetes zárva tartás után első napunk. Ml a megszokottnál kicsit kevesebben, az olva-
sók a szokásosnál jóval többen vannak. A pulton tornyosuló könyvkupacok mögött állókat alig 
látjuk. Visszavesszük - kiadunk: pörögni kell. Ilyenkor köszönünk hangos jőnapottal - a köny-
vekre koncentrálva - gimnáziumi évfolyamtársunknak, akivel természetesen tegeződünk, bú-
csúzunk dallamos viszontlátással a Csókolommal bejövő férfi kölcsönzőtől (óh, ha ezt Freud 
hallanál). Először a könyveket veszem észre a pulton, önkéntelenül kérdő tekintetemre Mária, 
ha nem is felhőtlenül derűsen, de elmosolyodik: kérem, köszönje meg a nevemben annak a 
másik könyvtárnak is. A mögötte álló olvasó kicsit értetlenül nézi, miért tart ilyen sokáig, míg 
megírom a cédulát: köszönettel vissza..., és ráteszem Regan: Döntő csaták című művére. 

Berta Éva 

„Játékos" gondolatok 

„Elveted a tettet, kinő belőle a magatartás. 
Elveted a magatartást, kinő belőle a jellem. 
Elveted a jellemet, kinő belőle a sors." 

Hamvas Béla 

Ülök a papír felett és töröm a fejem, va-
jon mit mondhatok el, mit kellene elmon-
danom a Játszóházról? írhatnék a kezdetek-
ről, a tervekről, a nehézségekről, az örö-
mökről, a gyerekekről. Ezekről mind lehet-
ne, kellene írni. Holnap le kell adni a cikket 
és egyszerűen nem bírok hozzákezdeni. 
Talán kezdhetném a játéknál... 

Játszani mindenki szeret - gondolom. 
Tulajdonképpen innen indult az egész. Jó-
magam is nagyon de nagyon szeretek ját-
szani. Ha tehetném, talán életem nagyob-
bik részét játékkal tölteném. Persze nem 
kell rögtön hatalmas társasjátékpartikra 
gondolni. Egy tréfás beszólás, egy-egy bo-
hókás grimasz, félmosoly: mind-mind játék. 
Azt hiszem, játék nélkül az ember nem tud 
teljes életet élni. 

persze lehet, hogy nem így van, de azt 
gondolom, a játék, a játékosság, amely 
gyermekkorától végigkíséri az embert, 
energiáink egy megújulási forrása. Nagy 
kincs. De mi van ma? Körülnézek, és azt 
látom, hogy a gyerekeket már kicsi koruk-
tól fogva a televízió képernyője elé ültetik, 
vagy a számítógép „csodavilágába" ragad-
nak bele. Csivitelő plüssmadár, pokémon 
(?), szétlőtt fejű terminátor, barbi baba -
ezek a játékok. Ezt kapják a gyerekek. Per-

sze társasjátékot is, csak „társat" nem, aki-
nek ideje lenne játszani is velük. A szülők-
nek nincs, hiszen reggeltől estik robotol-
nak. Ha tehetősebbek, azért, ha szegé-
nyebbek, akkor meg azért. Időnk nincs. 
Közöttünk járnak a szürke időrablók, és 
elveszik tőlünk. Tehát vannak a gyerekek-
nek társasjátékaik, de nincs kivel játsszon, 
innen az ötlet: csináljunk játszóházat egy 
olyan helyen, ahová bárki bemehet, gyer-
mek, Ifjú, felnőtt egyaránt. Szűkítve a kört: 
kinek szóljon elsősorban? Azoknak, illetve 
azok gyerekelnek, akik nem tudják megvá-
sárolni a drága játékokat, hiszen még új 
cipőre sem nagyon futja. Miért jő ez? Akik 
eljönnek, talán egy-két önfeledt órát kap-
hatnak. Ennyi elég? Kell egy hely is, ami 
lehetőséget ad a szórakozásra. Ez a Vii/2-es 
könyvtár. Mi kell még? Kitartás, kitartás és 
kitartás. Ennyi és nem több - nem sokkal 
több... Azaz, hogy még valami (valaki): ját-
szani vágyó gyerekek, azt gondolnánk, ez a 
legkevesebb, ez adott - minden gyermek 
szeret játszani. Ez így is van. csak a szülők 
nem szívesen engedik el egyedül gyerme-
küket, mert a mai világban... kl tudja?! 

Tavaly év vége felé kezdtük el progra-
munkat. Nagy segítséget nyújtott szá-
munkra a Kiút veled Egyesület, akiktől játé-



kokat kaptunk az induláshoz. Ezekhez rak-
tuk hozzá a még otthon talált, régi játéka-
inkat. Plakátokat, szórólapokat készítet-
tünk, felkerestünk egy közeli általános Is-
kolát, ahol fejlődésben egy kicsit visszama-
radt, deviáns, „sehova sem kellő" gyerme-
keket tanítanak - felajánlottuk, hogy hoz-
zuk, visszük őket. (Az aggódó tanárok és 
szülők megnyugtatása végett.) Aztán vár-
tunk. Vártunk minden kedden és csütörtö-
kön délután, de nem sokan jöttek. Kezdet-
ben talán hárman voltak. Nem is igazán 
értettük. Nem s?eretnek játszani?! A be-
szélgetések közben kiderült: jutalomként 
engedik el őket az iskolából. Csak az Jöhe-
tett, aki aznap jól viselkedett. Valamit va-
lamiért. Nem értettünk egyet, de nem is 
szólhattunk bele. Gondoltuk, ez így nem 
fog sokáig működni. .. És tényleg nem. Mi-
vel most nyári szünet van, nem tudunk 
értük menni, így ők nem jöhetnek. 

Maradtak a könyvtárba járó gyerekek és 
azok barátai, akiknek ők meséltek a játszó-
házról. Lassan lassan kialakult egy kisebb 
csoport, akikre mindig számíthattunk. Te-
hát adva volt a lehetőség, a játékok és a 
cél. Mert hát azért célunk Is van: a kerület 
hátrányos helyzetű gyerekeire gondoltunk 
elsősorban. Reményeink szerint a gyere-
kek, akik eljönnek, a könyvtár légkörét 
megszokva, megszeretve talán később Is 
visszajönnek. Esetleg még az is előfordul-
hat, hogy egy-egy könyvet a kezükbe vesz-
nek és elolvassák ... Talán. Talán egy kicsit 
tudunk segíteni a kulturális hátrányok 

csökkentésében, talán egy kicsit kerekebb 
életet adhatunk a könyvekkel, amiket 
ajánlunk. Ki tudja? Bármi lehet. Esetleg 
azok a gyerekek, akik velünk, egymással 
játszanak, később is találkoznak, barátokká 
válnak és segítenek egymásnak. Hiszen a 
„kapcsolati tőke" nagyon fontos tud lenni 
akkor, ha valaki hátránnyal Indul az élet-
ben. igen. Ez fontos dologi Járnak hozzánk 
tehetősebb, jobb körülmények között élő 
gyermekek és szerényebb anyagi lehetősé-
gű szülők gyermekei Is. Ez is egyfajta cél 
volt: „összehozni" ezen családok gyermeke-
it egymással, az elcsépelt „te más vagy, te 
sem vagy más" alapon. Az asztalnál 
egyenlőek, a játékban mindenki egyenlő 
esélyekkel indul. Tapasztaljuk, látjuk, hogy 
korra, nemre való tekintet nélkül a gyer-
mekekben benne van a jóindulat, a segítő 
szándék. Érdemes megfigyelni, hogy tud-
nak örülni a másik jó dobásának, „szeren-
cséjének" Is, és hogyan bízatják egymást 
egy rossz lépés, vagy ügyetlen húzás után. 
Nem csak a győzelem a lényeg. (Persze az is 
- hisz ha őszinték akarunk lenni, még ne-
künk is fontos.) az odafigyelés és a segít-
ség, bármilyen pillanatban. Számíthatnak 
egymásra! 

Most még csak a játékban. Holnap talán 
egy sorsforduló pillanatban. Ezek azok a 
helyzetek, villanások, melyek megerősíte-
nek bennünket abban, hogy van értelme 
annak, amit csinálunk, még ha nehezen 
indultak, s mennek még néha ma is a dol-
gok. 

(Hodos) 



Legyetek jók, ha tudtok 

avagy 
a kispesti könyvtár táborának hihetetlen kalandjai 

egy résztvevő szemével 

1. nap 2002. 07. 01. Hétfő 

végre elérkezett a nagy nap, indulunk kétbodonyba. Kár, hogy nem hárman, hanem hu-
szonnégyen, de sebaj, hisz olvasó- és természetjáró tábort szerveztünk. 

7.30 Találkozunk a könyvtárban, Zsuzsa, Feri és én. Valamennyien enyhén komatlkusank va-
gyunk. Zsuzsa feje, mind a dézsa, megfázott, jómagam egy lábidegzsába után. De optimisták 
vagyunk, az idő szép és Feri makkegészséges! 

8.30 Érkeznek a gyerekek, s én rájövök, hogy óriási méretű csomagom eltörpül némely 
gyerek „pakkjához" képest. 

9.00 NINCS MÉG ITT A BUSZ! De hol van? Elindult, csak még nem ért ide, Jön a megnyugtató 
telefon, várunk. 

9.15 Hurrá, Itt a busz. A gyerekek azonnal megrohamozzák, a szülők pedig heroikus küz-
delmet folytatnak a csomagokkal. Mintegy 15-20 perces csata után végre elindulunk. Könnyes 
búcsú, integetés. A busz tempója hagy némi kívánnivalót maga után, de azért működik, s mi 
lassan, de biztosan haladunk a cserháti kis falu, Kétbodony felé. 

11.00 Megérkeztünk! A buszon való utazást nem nagyon részletezném, elég csak annyi, 
hogy kb. százszor hangzott el a mikor érünk már oda kérdés, és minimum negyvenszer éne-
keltük el a tavalyi tábor díjnyertes slágerét: 

„őzláb, csiperke, pereszke gomba, 
vessző kosárba tedd bele sorba. 
Pettyes galóca, susulyka gomba, 
Mérges, ne szedd le, hagyd a bokorba." 

A sofőr eleinte csak mosolygott, tetszik neki a rögtönzött hangverseny, ám húszadszorra 
hallva a dalt kényszeredetten vigyorog. 

Mindegy itt vagyunk. Megostromoljuk a házat, elrendezkedünk. Mintegy fél órán át küz-
dünk az ágyneműhuzatokkal, de mi kerülünk ki győztesen! 

13.00 Lemegyünk a szemközti parkba ebédelni, majd felelevenítjük a tavalyi tábor legemlé-
kezetesebb pillanatait. Jó a hangulat, megalakítjuk a csapatokat, s megszületnek az idei év 
csatakiáltásai: 

„A csípésünk halálos, a tudásunk mámoros!" (Vörös skorpiók) 
„Mi vagyunk a fürge ürgék, fürgék vagyunk, mint az ürgék!" (Fürge ürgék) 
„Vándor delfin vízben él, többiektől sose fél!" (Vándor delfinek) 

Be kell vallanom, ez utóbbi remekműhöz nekem is van némi közöm, hisz delfinjeim már a 
névválasztásnál összevesznek, s csatakiáltást végképp nem tudnak összehozni. 

Egész délután játék, foci, hinta, körjátékok, s az elmaradhatatlan szellemi vetélkedő. 

16.00 indulunk ismerkedni a faluval. Tájház, templom (222 éves!), Rákóczi emlékmű és a fe-
lejthetetlen világító kereszt. Most ugyan nem világít, csak sötétedés után, de azért lenyűgö-
ző! El is döntjük, valamelyik este visszatérünk, ezt nem hagyjuk ki! 

17.30 Na végre az első baleset! Nem veszélyes, de nagyon látványos. A vér ömlik, a gyerek 
üvölt, az orra kissé betört. Közben hat fős csoportokban indul a hintózás igazi lovakkal, ko-
csissal. Jómagam nem veszek részt, félő, hogy felborulna a hintó! inkább a Ferinél lévő labdá-
ra összpontosítok és kiütöm a kezéből. Szerencsétlenségemre a labda a lovak patái közé kerül, 
így azok kénytelen kelletlen focizni kezdenek. A kocsis rámvillantja tekintetét, miközben 



igyekszik megfékezni a labdázó lovakat, én pedig szeretnék elsüllyedni. Ráadásul Feri is na-
gyon megdicsér, kitér kitűnő eszemre. Mindegy, túl vagyunk rajta. 

18.00 Vacsora, fürdés, esti mese. Nem tudom, olvastatok-e palóc meséket, de ha még nem, 
tegyétek meg! A történetek fele enyhén pajzán, másik fele pedig túltesz a legvéresebb hor-
rorfilmeken. Nem baj, álmodjanak szépeket! Feri rendületlenül mesék, mi pedig zsuzsával 
kármentesítésbe kezdünk. A fiúk fürdőszobája víz alá került, bokáig állnak benne. Elfelejtették 
behúzni a zuhanyzó függönyét. Közben kiderül, hogy Mocsl (alias Gergely) lázas, hányingere 
van és szédül. Hurrá! az első beteg. 

22.00 Lámpaoltás, alvás. Jó lenne, de nem Jön össze. Nyüzsgés, viháncolás, hangoskodás. Én 
mint egy fegyőr Járkálok körbe, s egyre szigorúbb vagyok. Szinte már megrémülök saját ma-
gamtól. 

23.30 végre mind a huszonegy alszik. Mi pedig félájultan heverünk. Fürödni kellene, aludni, 
hisz holnap reggel újra indul a buli. 

2. nap 2002. 07. 02. Kedd 

4.30 Felébredünk, úgy látszik, nem vagyunk eléggé fáradtak, ha Ilyen korán kipattan a sze-
münk. A házban még teljes csend honol, s ez jóleső érzéssel tölt el valamennyiünket. Nincs 
jobb érzés, mint hajnali ötkor gőzölgő kávéval üldögélni 2x3 méteres kis birodalmunkban. 

7.00 Ébresztés. Könnyen megy, „védenceink" telve vannak energiával. Torna, reggeli és 
rendrakás után kis csapatunk indul a mai túrára, Kisecsetre, jómagam korábban már említett 
Isiászom miatt itthon maradok és őrzöm lázas betegünket, Mocslt. Be kell vallanom, kissé fel-
cserélődnek a szerepek, míg a rám bízott Mocsi szóval tart, és ismerteti családját és egyéb 
állatfajtáit, én szégyenszemre elszenderedek az alsó ágyon, sajnos ez a paradicsomi állapot 
nem tart soká, mivel érkeznek betegünk szülei, s viszik őt haza. Barátunk élemedett kora elle-
nére (12 éves!) kis híján sír, s ígéretet tesz arra, hogy mihamarabb meggyógyul, visszatér kö-
zénk. Távozásuk után szinte már bántó a csend, nem is tudok elaludni. De azért jólesik egy 
kicsit bambulni, mintegy 10-15 percig. Ekkor ugyanis megérkezik a tábor, tele élményekkel, s 
újabb sérülésekkel. Rita, aki tavaly is számos sérülést beszerzett, idén tovább öregbíti hírne-
vét, s vérző térdekkel érkezik. Az ő harci sebein senki nem csodálkozik, azt meg csak melléke-
sen teszem hozzá, hogy a szemtanúk elmondása szerint - kis túlzással - sík terepen esik el. 
Annál megrázóbb viszont a hír, hogy maroknyi csaptunk makkegészségesnek kikiáltott tagja 
Feri, majdnem végzetes balesetet szenved. Olivér, aki nyugodtan pályázhatna a világ legrosz-
szabb gyereke címre, kiszúrja, no nem a szemét, az túl egyszerű lenne, hanem a fülét! az eset 
az érintettek elmondása szerint úgy történt, hogy Olivér a nádasból zsákmányolt nádbugával 
piszkálta Feri nyakát, ismerve Feri békés természetét, kb. 1/2 óráig tűrte, majd ekkor óvatla-
nul hátrafordult, s ezzel követte el a majdnem végzetes hibát. Hogy ez mennyire így van, ez 
csak másnap este derül ki. 

13.00 végre először kiülünk a teraszra énekelni. Kicsit bizonytalanul kezdjük a programot, 
de gyorsan kiderül, még mindig nagyon szeretnek énekelni. Ezen felbuzdulva előkerül a sok-
szorosított dalszöveg, „Legyetek jók, ha tudtok!", s ezzel kiszabadítjuk a szellemet a palackból. 
Megtanuljuk a dalt, amit aztán naponta százízor énekelünk el, hol a buszon, hol a parkban, 
vagy az utcán, de még az ebédlőben is a konyhás néni legnagyobb örömére. 

17.00 Kezd kitörni rajtam valami kórság. Bágyadt vagyok, hasfájós, és persze lázas. Meg kell 
állapítsam, én vagyok a leggyengébb láncszem a csapatban. De hősiesen küzdök, tevékenyen 
részt veszek az esti programban, vacsora, fürdés, fekvés. Én nagyon szeretnék feküdni, de kis 
barátaink másképp gondolják. Sok mindent szeretnének, csak éppen aludni nem. Pedig jó 
lenne vízszintesbe kerülni, hisz Feri füle is egyre jobban fáj, kezd egy kicsit süketülni, én pe-
dig a lázzal küszködöm. 

23.00 Mindenki fekszik, de megy a cslvitelés. A lányok hiányolják Mocsit, a fiúk beszélget-
nek. 

24.00 végre csend van, Zsuzsa Is alszik, Feri forgolódik, szénved a füle miatt, én pedig 
újabb problémával küzdök, szoros kapcsolat alakul ki köztem és a mosdó között. Húsz percen-
ként kilátogatok, ezzel felkeltem szegény Ferit. Ez az állapot sajnos egész héten végigkísér! 



3. nap 2002. 07. 03. Szerda 

5.00 Zsuzsa és Feri fent vannak, békésen kávézgatnak. Én is kapok, de minek! Fekszem és 
szenvedek. Pedig ma valahogy össze kellene magam szedni, mert megyünk a nógrádi várba és 
a diósjenői strandra. Ráadásul fülfájós kollégánk délután érzékeny búcsút vesz tőlünk, megy 
Szegedre felvételizni. 

9.00 Kihagyom a reggelit, s szó szerint az ágyból indulok a strandra, szerencsére külön 
busszal. A sofőr bácsi ismerős - vele Jöttünk - , bánatosan mosolyog, úgy látszik még élénken 
él emlékezetében a „gomba-dal", amit már ő is kívülről fúj. Én is rámosolygok, hisz tudom, 
hogy a mai napon legalább ötvenszer fogja hallani az újonnan tanult nótát. Nekiindulunk a jól 
megszokott, hihetetlen tempóban. Érdekes módon egyre jobban vagyok, míg Feri állapota 
rosszabbodik, nem tesz jót amúgy is érzékeny fülének a zötykölődés. Szomorúan üldögél, s 
kicsit humorát is veszti. De mi - Zsuzsa és én - Jókedvünket hagyjuk, folyamatosan énekelünk. 
A nógrádi vár feledhető élmény, annál jobb viszont a strand. Gyors átöltözés, az alapvető 
tudnivalók Ismertetése után irány az egyetlen medence, jéghideg csapvízzel töltve! Huh! Gye-
rekeink beszáguldanak a vízbe, mi pedig fázósan követjük őket. Persze nem kerülhetjük el a 
lefröcskölést, így inkább önkéntes alapon vetjük bele magunkat a vízbe, vállalva az infarktus 
veszélyét. Feri végképp rosszul van, az egész napot a parton tölti, onnan vigyáz minket. Mi 
ketten viszont kivesszük részünk a mókából, zsuzsa felügyeli a mélyvizet, nekem jut a seké-
lyebb rész. Szinte már jól is éreznénk magunk, ha nem lógnának rajtunk fürtökben a gyere-
kek. Én előző életemben biztosan valami szörnyű dolgot követhettem el, mert nekem jut Oli-
vér. Túlélő alkat, hol a vállamon, hol a nyakamon, de néha a fülemen lóg. Az amúgy szelíd kicsi 
lány, Kata hihetetlen metamorfózison megy át, vadul követeli, hogy dobáljam, sajnos Olivér-
rel a karjaimban ez nem akar sikerülni. Halacskázunk, játszunk. Az egész napunk azzal telik, 
hogy vízbe be, vízből ki, a köztes időben pedig megostromoljuk a büfét. Néha ráförmedünk 
Gáborra, hogy vetkőzzön már le, ő ugyanis téli kötött pulóverben, állig felöltözve csocsőzik, 
és semmi pénzért nem tudjuk leimádkozni róla a pulóvert. Ja, amúgy kb. 35 fok van. Gyorsan 
szalad az Idő, jól érezzük magunkat. 

16.00 Feri érzékeny búcsút vesz tőlünk, indul haza Pestre, majd másnap Szegedre. Megkez-
di végtelen hosszú utazását. Ekkor még nem tudjuk, hogy otthon este 10-or átesik egy házilag 
kivitelezett fülműtéten. 

17.00 Megérkezik értünk a busz, indulunk haza. Vidáman utazunk, táborozóink egy része el-
alszik, másik része pedig bambul. ígéretes, talán ma este végre korán lefekszünk! Ebben 
azonban nagyot tévedünk! Mindegy, jókedvünk határtalan, s hogy szórakoztassuk magunkat 
belekezdünk a „Bunkócskába", könnyezve emlékezve fiatal éveinkre. S láss csodát, nem csak 
ketten énekelünk, sofőrünket is elkapja a hév, bele- beledörmögi a szöveget kettőnk éneké-
be. 

így érkezünk meg, fáradtan-boldogan, vacsorázunk, vetélkedünk, s lefeküdnénk, ám jő a 
hír, Mocsi visszatér! Hihetetlen akaraterejével 24 óra alatt legyőzte a betegséget, s este 10 
felé érkezik, óriási érdeklődés támad, beindulnak a hormonok, valami szerelmi szálat emle-
getnek, de nem tudok foglalkozni vele, feküdnék. De nem lehet. 

22.00 Megérkezik ő, s vele együtt elszabadul a pokol. Zsuzsa kénytelen bemenni a lányok 
szobájába, próbálja lecsillapítani őket, nekem jutnak a fiúk. Egész jól elvagyok köztük, eleinte 
üldögélek a padlón, később leheveredek, hisz senkinek nem ártok vele, nekem meg kényel-
mesebb, és úgysem aludtam a múlt éjjel, szinte pillanatok alatt elszenderedek, de nem tart 
soká az idill, mert a lányok nem bírnak magukkal, szerelmi és egyéb problémáikat ecsetelik 
Zsuzsának. Kolléganőmről gyorsan kiderül, hogy pályát tévesztett, pszichológusnak kellett 
volna tanulnia, hisz magáról megfeledkezve, hangosan osztja áldásos tanácsait. Nekem viszont 
egy pszichiáter kellene, mert hajnali háromkor sérelmezem a zajongást, s ennek hangot is 
adok. Megsértődnek, s végre lefekszünk. 

4. nap 2002. 07. 04. csütörtök 

6.30 A tegnapi kilengésnek köszönhetően ma igen későn ébredünk, s nem is tudunk felkel-
ni. szinte fizikai fájdalom minden mozdulat. Engem a mosdó hívó szava, míg Zsuzsát a köte-
lességérzete kergeti ki az ágyból. Menni kell tornázni, reggelizni. 



9.00 irány a helyi állatkert. Megismerkedünk a falusi élet Jellemző szerelőivel (kecske, tyúk, 
kacsa, stb.) és néhány különlegesebb állattal. A páva viszonylag jól átvészeli a tollai ellen indí-
tott támadást, de szegény Emma, az emu nem ússza meg, teljesen kikészül. Mindenki simo-
gatná, ő viszont nem szeretné. Folyamatosan hátrál, riadtan menekül, de azért van annyira 
jólnevelt, hogy nem támad ránk. Eljut a kerítésig, majd ott hátat fordít nekünk, s fejét bedug-
ja a kerítés rácsai közé. Látszik, hogy komolyan foglalkoztatja az öngyilkosság gondolata. 
Gyorsan közbelépünk, majd sietve elhagyjuk a terepet, hisz elkezd szakadni az eső. 

10.00 Szobafogság. Szakad az eső, képtelenség kimenni a házból. Ebből következik, hogy 
bent őrjöngünk. Hiába feküdtek későn, energiájuk kiapadhatatlan. Bevetjük a csodafegyvert, 
egy újabb dalt tanítunk, igazi palóc nótát. 

11.00 Megváltás. Megérkezik a palóc néni, aki ízes tájszólásban mesét mond nekünk. A mese 
igen érdekes, tulajdonképpen az általam Ismert mesék zanzásított változata, van benne min-
den, ami kell: sárkány, három fiú, szép királylány, forrasztó víz. Kb. 40 percig tart a mese, de 
én az első 10 perc után elveszítem a fonalat, ülünk a társalgóban, hallgatjuk a mesét, zsongít 
az eső, s a fejek szépen lecsuklanak. Zsuzsa is el-elbóbiskol, majd amikor felriad készít 1-1 
fényképet. Mivel nekem nem jut hely, kénytelen vagyok bemenni a legközelebbi szobába. 
Eleinte üldögélek az ágyon, aztán valahogy a gravitáció vízszintesbe kényszerít. Később zsuzsa 
azzal vádol, hogy elaludtam, de ez csak részben igaz, csak annyira aludtam el, mint Ő! Egyéb-
ként ezek az 1-2 perces alvások sokat segítenek. 

14.30 Nem bírjuk tovább, ki kell őket vinni a levegőre, hiába ér térdig a sár! Teszünk egy 
kellemes sétát a faluban, és sikerül kisebb károkkal megúszni. Egy gyerek a sárban landol, 
többen bokáig gázolnak benne minden tiltás ellenére, de nagyobb baj nem történik. 

17.00 Korongozunk. Legelvetemültebb gyerekeink is élvezik a programot, csodás vázák, kö-
csögök, tálak készülnek. 

20.00 indulunk Romhányba a vasútállomásra Feri elé. Csak reméljük, hogy visszatér közénk, 
figyelembe véve a vele történteket. A kb. 4-5 km-es utat mondanom sem kell, énekelve tesz-
szük meg, felhergelve ezzel a környék valamennyi kutyáját. Kicsit korán érkezünk az állomás-
ra, de szerencsére találunk egy fagyizőt, ami a késői időpont ellenére nyitva van, s van fagyi 
is. Mindenki kap 1-1 gombócot. Lányaink ismét hozzák a formájukat. Ugyanis ismerkednek. Két 
húszéves forma fiatalember ül le az egyik asztalhoz sörözni, szaszáék azonnal melléjük tele-
pednek, s leplezetlenül bámulják őket. Engem az ájulat kerülget, ám Zsuzsa határozottan köz-
belép, s véget vet a bimbózó ismerkedésnek. 

21.30 izgatott várakozás a kihalt, sötét állomáson. Csendben vagyunk, hisz meglepetés ké-
szül, Feri nem tud róla, hogy kijövünk elé. Nem akármivel várjuk, a ma tanult palóc nóta lesz a 
jutalma, amiért visszatér! Érkezik a vonat, teljesen sötét, s én elszörnyedve látom, hogy dugig 
van utasokkal, ám a két mozdonyvezetőn, a kalauzon és Ferin kívül nem száll le senki. Hiába, 
újra el kell mennem a szemészetre új szemüvegért. Bár lehet, hogy csak a kialvatlanság teszi! 
Feri kissé bizonytalanul álldogál ViP-es különvonata lépcsőjén, s komolyan fontolgatja, kiszáll-
jon-e, vagy azonnal induljon haza. végül mçllettûnk dönt, s így indulhatunk haza. Romhány 
határában megtorpanunk, ínycsiklandó illatok szállnak, a levegőben friss kenyér illata ter-
jeng. igaz, majdnem éjfél van, de a pékségben lázas munka folyik, zsuzsa indítványozza, pró-
báljunk friss kenyeret venni. Én persze támogatom az ötletet, így ketten „becsattogunk", s a 
kedves, bajuszos péknek előadjuk kérésünket. Ő jóindulatúan végighallgat, nem firtatja elme-
beli állapotunkat és rendőrt sem hív. Helyette hoz 3 kg friss, ropogós, forró kenyeret, aján-
dékba. Mi pedig hálánk jeléül énekelünk. Kicsit elérzékenyülünk, úgy érezzük magunkat, mint 
Fülöp atya gyámolítottjai. A kenyér rekord sebességgel fogy el útközben, s valamivel éjfél 
után hazaérünk. Itt újabb meglepetés vár Ferire, csak kibírja szegény. A lépcsőfeljárón hatal-
mas transzparens, rajta a Vitya által tervezett felirat: „isten hozott Feri diák!" És persze az el-
maradhatatlan pezsgő, természetesen gyerek! 

Gyors fürdés, alvás. Előttünk azonban még ott a feladat, a kincsvadászat megszervezése. 
Parázs vita alakul köztem és Zsuzsa között, hová kerüljön a kincs. Én egy bokorra voksolok, ő 
viszont mindenképpen azt szeretné, ha egész úton nálunk lenne, a hátizsákunkban. Feri apa-
tikusan hallgat, nem szól bele, ami nem csoda, hisz az elmúlt 24 órát kb. 10 vonaton töltötte 



kisebb megszakításokkal, végül beadom a derekam, így hajnali 3-kor lefekszünk, bár sok ér-
telme nincs. 

5. nap 2002. 07. 05. Péntek 

7.30 sikerül felkelni, ami óriási dolog, hisz alig 3 órát aludtunk. 

10.00 indul a kincsvadászat. Mindhárom csapat megkapja ugyanazt a térképdarabkát, ezzel 
indulnak el 15 perc különbséggel. A térképen szerepel az útvonal, s a következő térképdarab-
ka rejtekhelye. Ehhez persze az kell, hogy előtte elrejtsük. Ez a nemes feladat Ferire és rám 
vár, rohanva megyünk végig a falunk, dugdossuk a térképeket, s közben azon imádkozunk, 
hogy a rendes, tiszta kis falu lakosai ne szedjék össze szemétként. Persze minden csapat kap 
egy felnőtt kísérőt, akinek szigorúan tilos segíteni. Ennek megfelelően az enyémek az első 5 
percben eltévednek. Egy darabig ballagok velük, ám egy idő után kénytelen vagyok visszate-
relni őket a helyes útra, ugyanis mindjárt a szomszéd faluban vagyunk. A legnagyobb átverés 
az egész kincskeresésben, hogy mindvégig a hátizsákom rejti a kincset, s amikorra erre rájön-
nek, bosszúszomjasan letépik a hátamról a zsákot. Alig élem túl a támadást, de feledik a nehé-
zségeket, hisz a kincs kárpótolja őket, mindenki nyer egy kétgombócos fagyimeghívást a helyi 
cukrászdába. De előtte még sütünk-főzünk, utolsó programunk a palóc ételkészítés. Nem 
akármi készül, pipiske. Kelt tésztából formáljuk a kismadarat, s a szemét egész bors helyette-
síti. De a legjobb az egészben, hogy meg lehet enni. 

17.00 Megyünk a cukrászdába fagyizni. A tulajdonos diszkót rögtönöz nekünk, a gyerekek 
pedig kiélvezik minden pillanatát. Ml kiülünk a csendesebb teraszra, elfogyasztjuk az életmen-
tő kávét s közben megvitatjuk, akarunk-e jövőre is egy héten mindössze 22 órát aludni. 

22.00 Ma korán fekszünk, úgy látszik végre 5 nap után sikerült annyira leharcolni őket, hogy 
végre időben elalszanak. Mi pedig kezdünk összepakolni, hisz rengeteg játékot, könyvet vit-
tünk magunkkal. 

6. nap 2002. 07. 06. Szombat 

7.00 Ma lustizunk, nem kelünk korán, úgyis zűrös lesz a nap, jó néhány rendes ruhadarab-
nak meg kell keresni rendetlen gazdáját. Hétfő óta van egy alsógatyánk, ennek nincs meg a 
gazdája, viszont végre sikerül megtalálni egy pulóver tulajdonosát, bár ő maga tiltakozik elle-
ne, de testvérét szembesítjük a ruhadarabbal, s ő egyértelműen azonosítja. 

9.00 Megérkezik a Kispesti önkormányzat különbusza, mely hazaszállít minket. Sokkal gyor-
sabb, mint amivel érkeztünk, ebből következik, hogy kitör a hányinger. Tucat szám fogy a 
daedalon, és ezzel egyenes arányban nő a kómás gyerekek száma. Hogy ez előbb nem jutott 
eszünkbe!! 



12.00 Megérkezünk Hollókőre, itt töltjük utolsó óráinkat. Zsuzsa vezetésével felmászunk a 
várhoz, persze nem a jól ismert, lankás úton, hanem a sziklafalon keresztül támadjuk a várat. 
Feri és a gyerekek zöme bírja az iramot, én azonban nem vagyok ilyen kemény fából faragva, 
kerülök. Néhány megszeppent gyerek velem tart, ám hamarosan kiderül, hogy helyzetünk 
szinte reménytelen. Négykézláb mászunk, hátamon a zsákom, két szabad kezemmel pedig 
vonszolom a gyerekeket. Na jó, valljuk be, néha ők vonszolnak engem, A fogam közt szitkozó-
dom, majd megcsörren a mobil, Feri érdeklődik, hol a csudában vagyunk, A válaszom zord és 
rövid, itt a falon lógunk. Percekkel később Feri újra hív, örömmel közli, hogy becserkészett 
minket, s máris ereszkedik alá, hogy segítsen. Addigra az idegeim kikészülnek, eldöntöm soha 
többé tábor, vármászás. Jobb nekem a könyvtárban! Feri felráncigál, fáradtan zuhanok a fű-
be. A várba nem megyünk be, szűkös anyagi lehetőségeink nem engedik, tartalékaink kime-
rültek. Helyette inkább vetélkedünk, kiosztjuk az ajándékokat, s megbeszéljük, ki hogyan 
érezte magát. Persze rám nem kerül sor, pedig tudnék mesélni! 

17.00 Megérkezünk a könyvtár elé. A szülők boldogan fogadják csemetéiket, mi pedig 6 nap 
után bambán ámulunk magunk elé. ígéretet teszünk a jövő évi táborra, s be kell vallanom, 
fájó szívvel búcsúzunk el tőlük. Hiányozni fognak nekünk, de sebaj, hisz máris szervezzük az 
októberi találkát, ahol majd megnézzük a fényképeket, s felelevenítjük a legjobb pillanatokat, 
s persze megyünk kirándulni is. 

17.30 elmentek, üres és csendes a könyvtár, üldögélünk 1-1 pohár borral, áldomást iszunk a 
táborra. Alig telt el pár perc, s mi máris csak a szépre emlékezünk. S megfogadjuk, történjen 
bárhogy is, mi jövőre is szervezünk tábort nekik, mert jő volt velük lenni! 

Hamar Kriszta 
XlX/1 

Volt egyszer egy honosítás 

avagy hangulatjelentés a Rottenbiller utcai könyvtárból 
2002. augusztusában 

A dolog évekkel ezelőtt kezdődött, ami-
kor is Ildivel (aki akkor még havonta lega-
lább egyszer el akart menni a könyvtárból) 
részt vettünk egy textlib-tanfolyamon a 
Kertész utcában, óh, felhőtlen ifjúkor! Gya-
koroltunk és kifogásokat emeltünk abban a 

boldog tudatban, hogy tán' már a nyugdí-
jat számolgatjuk, amikor erre egyáltalán 
sor kerül majd kicsiny könyvtárunkban. 
Aztán elszórt pletykák kezdtek szállongani, 
hogy itt, meg ott már honosítanak, ki 
Textlibbe, ki Corvinába. Még akkor sem 



aggodalmaskodtunk. Régióvezetőnk ugyan 
átlag negyedévenként megfenyegetett, 
hogy most aztán már igazán ti következ-
tek, de „hiszem, ha látorrr-alapon virgon-
can éltünk tovább textlib-mentes hétköz-
napjainkat. A kárörömbe olykor azért már 
némi irigység is vegyült, hallván a már gépi 
kölcsönzésre kész állapotú könyvtárak lajst-
romát. És mi? Mi mikor kerülünk sorra? No, 
ezen a nyáron ennek is eljött az ideje. 

A beavatásnak ismét a Kertész utca 
adott otthont, és miután kipróbáltunk egy 
kocsira való problémamentes kötetet, és 
konstatáltuk, hogy legújabb kolléganőnk 
már mindezt végigcsinálta az Etelén, tulaj-
donképpen megnyugodva tértünk vissza 
meghitt bázisunkra. Nem lesz Itt semmi 
baj! A Rökkből meg úgyis jönnek segíteni 
is, meg betanítani is, leszünk elegen, meg-
esszük ezt az állományt. És eljőve a nagy 
nap, de előtte jöve 54 láda könyv a Lóver-
seny térről (nyitás új helységben szeptem-
ber 2-án!) ilyen-olyan, de mindenképpen 
munkára váró 54xx db könyvvel. A nehé-
zség nehézséget vonz, azaz épp annyi a 
kényelmesen használható gép, ahányan mi 
vagyunk, a segítségünkre érkezőket csak 
nehezített körülményekkel tudjuk fogadni, 
azaz az egyik gépnél be kell ütni kézzeK!) a 
vonalkódot, a másiknál pedig ismeretlen 
fogalom az ékezetes betű (másodszori ne-
kifutásra sem sikerült elvégeznie az első 
osztályt). Na de, félre ború, uccu honosíta-
ni. 

Nemes gesztusként felajánlom a többl-
eknek a szépirodalmat, magam kedvenc 
kollégámmal, Petyával felvonulok a kézibe, 
„mi az nekünk!" alapon. Ennek a jól sikerült 
döntésnek következtében szegény Anikó, 
akinek tiszte az új könyvek bedolgozása 
lenne, el sem tud mozdulni mellőlünk, de 
Petya zsebre vágja a Révalt meg az 
Encyclopedia Brlttanlca-t, és jómagam sem 
úszom meg a többköteteseket. Petyának a 
Kínai filozófiába törik bele végül a bicskája, 
mire Viktória elkezdi magyarázni neki, 
hogy még nem eléggé elmélyült és öreg a 
téma megértéséhez. Petya csak ránéz, be-
lőlünk meg kirobban az első nap minden 
összesűrűsödött szorongásának eredmé-
nyeképp a röhögés. Na, de sebaj! Holnap 
majd másképp lesz! 

És így is lett. Megszervezem, hogy vala-
mennyien ugyanabban a helységen dolgoz-
zunk, és - láss csodát! - már Anikó is halad 
a saját munkájával. Közben, mivel a 

Rottenbiller elképzelhetetlen zene nélkül, 
közkívánatra cserélődnek a CD-k, van Itt 
minden: Miles Davis és Santana, Phoenix és 
Quimby, az Atlasz és a Karikás együttes, 
Viktória és az én kedvemért már harmad-
szorra Marlanne Faithfull búg, és meg va-
gyok dicsérve („milyen jó, hogy 16 éves a 
lányod!"), mert nemhogy elviselem, de él-
vezem az AC/DC-t Is. Szóval van itt minden 
az egy rapp-et kivéve, mert azt egyikünk 
sem bírja elviselni. Némi gondot okoz, 
hogy a zene kívül, mi pedig bévül vagyunk, 
de zelma, aki hőslesen küzd ékezetek nél-
kül a kinti géppel, olyan fokú türelemről 
tesz tanúbizonyságot, hogy bevállalnám 
saját csapatomba is. A hajdani zeneszobá-
ban pedig közben dőlnek a csúcsok; első-
ként Robi szárnyalja túl a 300-at, amit én 
minden erőfeszítés ellenére még csak 
megközelíteni sem tudok, de vigasztal és 
felment, mondván: de neked Jut a neheze, 
a keresés meg a többkötetesek, ez így Is 
van, mert ha csak fel merek állni, hogy ni-
kotinéhségemet csillapítsam visszatérése-
met könyvkupacok ünneplik, amik mind 
rám várnak. Viktória és Petya nemcsak a 
könyvekkel, de egymással Is megküzd, né-
hány darabnál többel egyik sem tudja fe-
lülmúlni a másikat, közben kedvesen csip-
kelődnek, ezzel is biztatva egymást. Kávé-
fogyasztásban felülmúljuk önmagunkat, de 
enni majd' minden nap elfelejtünk. Ildit 
szabályszerűen el kell zavarni szabadságra, 
mégis hogy fogja kezdeni az őszt pihenés 
nélkül?! visszatér ellenben Péter, akiről 
köztudott, hogy esküdt ellenségének tart 
minden számítógépet, sunyi pillantások 
szemlélik szenvedését, de az első nap és 
zelma segítsége őt Is túlsegíti a holtpon-
ton. Most Petya vonul el 3 napra a család-
dal, de már a másodikon megérkezik ké-
peslapja, melyen nemes egyszerűséggel és 
csak rá jellemzően az áll három Imitált vo-
nalkód társaságában:" ...csak így tovább". A 
következő hét Viktóriáé, most ő vonul el 
pihenni, még a szabadnapjait sem vette ki, 
pedig csak részmunkaidős, de mindig ott 
van velünk. Búcsúzóul még megcsinálja 
Petyának a Kínai filozófiát, és gondosan 
odakészíti mellé a Szerény zseni című sci-
fit. 

Aztán, röpülnek a napok, és heves anyai 
lelkifurdalással gondolok arra, hogy a szü-
net utolsó hetét a lányomnak ígértem, de 
ő is megérti, hogy itt nem lehet kiszállni, 
nem is akarok kiszállni, mert Jő velük, jó 
közöttük. Egynapos kilengésemet Is olyan 



megértően fogadták, hogy könnybe lábadt 
a szemem, így aztán nem is engedek meg 
magamnak többet. Közben konstatálom, 
hogy növényeim szélsőségesen viselked-
nek: egyik részük úgy elburjánzik (Id. Cit-
romfű és koktélparadicsom), hogy csak 
metszőollóval lehet gátat szabni terjeszke-
désüknek, másik fele pedig satnya sorva-
dással adja tanújelét megbántódott-
ságának. Sajnos, közéjük tartozik féltve 
dédelgetett trombitafolyondárom Is, amit 
szaporítani és hajtatni akartam, de majd 
jövőre, ha majd nem kell honosítani! Idő-
közönként fel-felbukkanó barátaink is las-
san kívülről fújják rekordjainkat, és már 
meg sem lepődnek, hogy felállni sem va-
gyunk hajlandóak, hiszen akkor nem halad 
a munka! Egyedül irát, Robi kutyáját nincs 
szíve elzavarni egyikünknek sem, hiszen 
fajtáját megcáfolva olyan békés, hogy még 
azt is elviseli, ha néha a lábára húzzuk a teli 
kocsit (kénytelenek vagyunk, mert szép 
szóra nem mozdulna az istenért sem!), újra 
teljes a csapat. És nem kell egy csapat, 
mert Itt van egy csapat, nem Is akármilyen! 

Haladunk. Húzzuk-vonjuk a kocsikat, 
fogynak a polcokon a feldolgozatlan köny-
vek. AltF9, ShlftFiO és ki a zsákból kisko-
mám! 

Mióta Robi, aki különben mióta elkezd-
tük a munkálatokat egyfolytában fújja az 
orrát és köhög (csak tudnám, vajon rám, a 
könyvekre vagy valamilyen pollenre aller-
giás) a gyerekkönyveket vette-gondozásba, 
új ismeretekkel bővülünk; az „Illa berek, 
náda kerek"-et rosszul tanították, az „egye-
dem-begyedem" sem úgy íródik, ahogy azt 
ml tudtuk, hittük. De ez hagyján, olyan sze-
retetteljesen veszi kézbe a képes és mese-
könyveket, hogy most már elhiszem, kiváló 
apja lesz mind az öt-hat gyermekének. 

Szorít az idő, tovább már nem zárhatjuk 
kl a nyájasokat, így aztán csúcsokra hágva 
teljesítünk maximálisai, a 300-ak meg sem 
kottyannak, egyre kisebb a nem-talált ku-
pac. Jön a hír: átköltözés hétfőn, ó, de kár, 
mi lesz az első hét rohamának visszahozott 
köteteivel?! A röck-ös lányok (Edit és Anikó) 
sem bánnának még egy hetet nálunk. És 
megtörténik a csoda, még egy hetet ka-
punk. Minő boldogság, és micsoda feszítő 
kényszer: feldolgozni a vlsszahozottakat és 
ugyanakkor befejezni a maradékot, plusz 

állni kint a pultnál, és fogadni őket, akikért 
mindezt csináljuk. 

No, de mielőtt nyitnánk, még megér-
keznek az egy kerek éve várt zárható ruha-
tári szekrények, amiknek szerfelett örülünk 
ugyebár, no de, a helye! Ahhoz, hogy fel 
lehessen őket állítani, fel kell szabadítani a 
helyüket, amit a tavalyi mennyezet-
leszakadásnál jól belaktunk. Minimum a fél 
könyvtárat át kell rámolni...! Gondoltam 
én. A gyakorlatban a 80%-át. Mi az ne-
künk?! Cipel itt mindenki, asztalos és szállí-
tómunkás, no meg persze összes kollégám 
és kolleglnám. Nekem fityeg a klsujjam, 
ugyanis elszakadt benne az ínszalag, de a 
maradék kezem Is kell, hogy be tudjuk fe-
jezni. Reggel 8-tól este 6-ig, pénteken rá-
mol a Rottenbiller. Közben-közben kezdem 
elveszíteni a polcok Ariadné-fonalát, mire 
Petya átveszi az irányítást (hiába, jó a férfi 
a háznál, bármennyire Is igyekszem ma-
gamban cáfolni ezt az állítást mióta csak 
tisztába jöttem nemi identitásommal!), és 
Péterrel együtt már nem csak polcokat és 
könyveket, hanem polcostul könyveket is 
cipelnek a könyvtár egyik végéből a másik-
ba, miközben irányítanak minket és az ösz-
szes, rendelkezésünkre álló segéderőt. Az 
átköltöztetendő könyvkupacok haladási 
irányát már csak Kati, a takarítónő képes 
nyomon követni, az ő utasításait betartva 
kerülnek helyükre az egyes állományrészek. 

És hétfő reggel kilencre mindenki bent 
van, - pedig senkinek sem mondtam vagy 
adtam parancsba - bár este 7-ig húzhatjuk 
az igát, hiszen már nyitva vagyunk. Érde-
mes-e a fentiek tudatában leírni, hogy -
természetesen - ezt is megcsináltuk. Ami 
rajtunk múlik, csak az működik. Mert mi 
akarjuk, hogy működjön. 

Jó volt honosítani, velük. Közben hipp-
hopp elmúlt a nyár, észre sem vettük, talán 
nem fog hiányozni az energia-keretünkből. 
Mindenkinek maradt szabadsága. Nem is 
kevés. Egymásból éltünk, a másik adott 
erőt és lendületet. És mint ahogyan nosz-
talgiával gondolunk vissza a főiskolás évek 
szüreteire, valahogy így lesz ez evvel a ho-
nosítással is. Majd beszélünk róla, mint a 
férfiak a katonaságról, hogy: volt egyszer 
egy honosítás... 

kapuvári 



SZEMÉ L Y! HÍREK 
Kitüntetettek 

Fodor Péter főigazgató úr wiassics Gyula díjat kapott. 

Deák Sándor gazdasági igazgató a könyvtárbővítés és a rekonstrukciós programban végzett 
tevékenységéért Magyar Köztársasági Arany Érdemkeresztet kapott. 

Sándor P. Tibor Szinnyei József díjat kapott. 

Gratulálunkl 

Forrás: Népszabadság 2002. 08.17. 

Reguli Ernő 
1929 - 2002 

Alig hittük el a szörnyű hírt, hiszen akár 50 évesnek is mondhatta magát, olyan jól nézett 
ki. Életszeretete, élni akarása és élni tudása látszólag konzerválta, sajnos csak látszólag. Pén-
teken még dolgozott és szombaton vitte el egy alattomos szívroham. 

Komoly szakmai múlttal 1974-ben került könyvtárunk Bibliográfiai osztályára. Korszakos, 
mai is jól használható, míves bibliográfiákat szerkesztett (Tiszatáj-repertórium, József Attila, 
Fábry Zoltán, Latin-Amerika, Nagy László). 1980-tól az Olvasószolgálati osztályon a folyóirat-
csoportot vezette nyugdíjazásáig, majd mint munkatárs még évekig dolgozott ugyanitt. Re-
mekül kamatoztatta kiváló szakmai tudását és tapasztalatát, ritka nagy könyvismeretét. Sokat 
lehetett tanulni tőle. Nagyszerű kolléga, tiszta, egyenes ember volt. Legendás segítőkészségé-
re mindenki számíthatott. 

Huszonöt éven keresztül 1998-ig dolgozott könyvtárunkban. Sajnos a könyvtártól való bú-
csú nem az ő hibájából, hanem kicsinyes emberi magatartás miatt keserűre sikeredett, de 
szerencsére a Petőfi irodalmi Múzeumban megtalálta a neki oly fontos munkahelyi otthont. 

Most pedig a véglegeset. 

Nyugodjon békében, emlékedet sokan megőrizzük. 

Pesti Ernő 



Nyílt levél a kulturális ágazat 
minden dolgozójához! 

Tisztelt Kolléganő/Kolléga! 

A KKDSZ hatalmas sikere az az 50 %-osnál lényegesen 
nagyobb mértékű béremelés, amelyre idén szeptemberben 
ágazatainkban is sor kerül. Az ehhez kapcsolt, a minimálbér-
re vonatkozó adómentesség további nettó béremelkedést je-
lent. Ez azonban bérharcunknak csupán az első eredmé-
nyes lépése volt! Azt gondoljuk - az örvendetes, s nem utol-
sósorban szakszervezetünk következetes munkája eredmé-
nyeként megvalósuló változások ellenére - , Ön továbbra sem 
lehet maradéktalanul elégedett bérével, foglalkoztatásának 
biztonságával, szociális körülményeivel. Önnek is szüksége 
van tehát az egységes közszolgálati törvényre! 

A további javulásért küzdeni, s ehhez a törvényes felté-
telek mindegyikét kihasználni a KKDSZ, azaz saját szakszer-
vezete feladata - Önnel együtt! Csak akkor van esélyünk jo-
gos követeléseink érvényesítésére, ha Ön is összefog társai-
val, és szolidaritást vállal a közgyűjteményekben, a közműve-
lődésben dolgozókkal. Erre az összefogásra 13 éve a KKDSZ 
adja a leghitelesebb, leghatékonyabb társadalmi keretet. 

Ezért kéljük, ha még nem tagja érdekvédelmi szerveze-
tünknek, lépjen be a KKDSZ-be, s kérjük, a mellékelt Belépé-
si - munkavállalói - nyilatkozatot kitöltve juttassa vissza 
hozzánk! 

Bizonyára tudja, a szakszervezeti tagdíj gyakorlatilag 
adómentes. Azaz, ha Ön ma nem KKDSZ tag, az állam (adó-
ként) levonja azt az összeget, amit ellenkező esetben tagdíj-
ként fizet be, tehát a nettó bére nem lesz több attól, ha nem szak-
szervezeti tag! A tagdíjból viszont Ön is részesedik: országos 
érdekképviselet, ágazati képviselet (bérküzdelem, foglalkoz-
tatási létszámok meghatározása, jogszabályok kezdeménye-
zése, érdekegyeztetés) útján, szociális segélyezés, ingyenes 
jogi tanácsadás- és képviselet biztosításával, újság, könyv és 
internetes tájékoztatás formájában stb. A KKDSZ országos 
vezetői - a KKDSZ tagjainak megbízása alapján - tárgyalnak 
a kulturális tárca, a kormány, az Országgyűlés vezetőivel, s 
nekik számolnak be az eredményekről is. 

A KKDSZ ereje tagjai számától függ - ezért számítunk 
minden Kollégánkra, s ezért van szükség az Ön mihamarab-
bi csatlakozására is! 

Budapest, 2002. júniusában 
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