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A MÚLT ÜRÜGYEN A JOVOROL

(részletek Bertalanná Kovács Piroska november 14-én, a szolnoki
könyvtár megalakulásának 60 éves évfordulóján elmondott beszédéből)

Nem túl jó lélektani pillanatban ünnepeljük könyvtárunk megalakulá-
sának 60. évfordulóját. Valamennyien nap mint nap újabb megszorító
intézkedésekről, áremelésekről, közalkalmazotti elbocsátásokról hal-
lunk... nem igazán alkalmasak ezek az "ígéretek" arra, hogy ünnepi
hangulatba emeljenek bennünket.

Az elmúlt 60 év mégis érdemes és alkalmas arra, hogy egy pillanatra
megálljunk, áttekintsük a megtett utat, kicsit előre kémleljünk, keressük,
merre vezet az út előre. (...)

Arra nem vállalkozom, hogy három hónapra előre valamilyen konkré-
tumot mondjak. Nem vállalkozom arra sem, hogy prognosztizáljam, mi-
kor és milyen paraméterek közé kerül a könyvtárügy a politikával vívott
törvénykezései csatában. Igazából azt sem merném megjósolni, milyen
tartalmúak lehetnének azok a törvénycikkek, amelyekben szakmán belül
meg tudnánk állapodni, ha komolyan vennénk, hogy változni, változtatni
kell.

Most valamennyien fenyegetettséget élünk át, s abba a hitbe ringatjuk
magunkat, hogy ez a helyzet csak Kelet-Európában, s csak átmenetileg
állhat fenn. Bízunk abban, hogy a fejlett nyugati demokráciákban a
könyvtárak helyzete stabil, fejlődése töretlen, s csak egy kicsit kell
kitartanunk, hogy itt is a helyére kerüljön a kulturális élet s benne a
könyvtárügy is...

Nem vigasz, de tudni kell: tőlünk nyugatra hozzánk hasonló riada-
lommal próbálják elért pozícióikat a könyvtárak megőrizni!

Mi az oka ennek a változásnak?
(...) a két világrendszer szembenállásának megszűnése mindenütt

átértékelésre kényszeríti a kormányzati módszereket. Egyenlőre nincse-
nek látható erővonalak amelyeket érzékelni lehetne, csak a szétesés
érzékelhető. Tárasdalomtudósok szerint most káosz van, a káosz pedig
úgy működik, hogy a szervezet teljes struktúrája elemeire esik szét, hogy
aztán ezekből és új elemekből új erők hatására új struktúra épüljön fel.
(...) Ebben a helyzetben a régi rendszer megőrzését célul kitűzni nem
lehet, a gát nélküli összeomlás azonban veszélyezteti a megőrzendő
elemeket is. (...)

Hol vagyunk most a folyamatban?
Milne Micimackójából hoznék példát a helyzet illusztrálására. Azt a

részt idézném, amikor Micimackó, Malacka és Nyuszi - miközben a



folyton alkalmatlankodó Tigrist szeretnék elveszíte-
ni a ködös erdőben - a hazavezető út helyett mindun-
talanul az erdei árokban találják magukat. Már nem
bíznak abban, hogy annyira ismerik az erdőt, hogy
úgysem tudnak eltévedni, s még nem szólalt meg Mi-
cimackó fülében az őt otthonról hívogató tizenkét
mézescsupor hangja...

" - A dolog úgy áll - vallotta be végre Nyuszi -,
hogy mi bizony valahol eltévedtünk.

Egy árokban pihentek, fenn az erdőben, Micimac-
kó már unta az árkot, gondolta, ez valahogy úgyse jó
így, mert akármerre indultak, mindig ugyanabba az
árokba értek vissza. Valahányszor feltűnt előttük a
ködben, Nyuszi mindig diadalmasan kiáltotta: Nos,
végre tudom, hol vagyunk! Ilyenkor Micimackó is
szomorúan megjegyezte: Hiszen én is tudom. Akart is
valamit mondani, de nem jutott más eszébe, csak
annyi, hogy SEGÍTSÉG! SEGÍTSÉG! SEGÍTSÉG! Igaz,
kicsit ostobának tetszett az ilyesmi, mikor Nyuszi és
Malacka is ott voltak mellette."

Mi is itt tartunk most. Az árkot már többször
megjártuk, segítségért kiabálni nincs kinek. Akik
meghallhatják itt vannak mellettünk a ködben, el-
veszve... Még szerencse, hogy nemcsak Micimackó-
nak van tizenkét csupor méze, hanem nekünk is
vannak - ha nem is tartalékaink - értékeink, amelyek
irányt szabhatnak későbbi cselekvéseinknek.

Melyek ezek az értékek?
Az elmúlt időszakban rá kellett jönnünk, hogy az

értékek milyen viszonylagosak. Az általunk értéknek
tartott eredményeink jövőbeni megítélése egyedül
attól függhet, hogy mennyi és milyen társadalmilag
hasznos funkciót fog ellátni a könyvtár. (...) Nem túl
erőltetett a következtetés, hogy az információ iránti
igény változatlanul nagy lesz. Ha számolunk azzal,
hogy emberbarát rendszer kultúra nélkül elképzelhe-
tetlen, akkor ennek megőrző, közönségteremtő funk-
ciójára is szüksége lesz a társadalomnak.

Következik-e ebből, hogy szükség lesz könyvtá-
rakra ötven év múlva?

Szeretném hinni, hogy igen! Miért nem biztos?
Nem tudjuk megjósolni a technikai lehetőségek

fejlődését. A személyi számítógépek, a CD-technika, a
tömegkommunikáció fejlődése, a multimédia hatása
felmérhetetlen. Ezek a lehetőségek már ma is kuta-
tószobába képesek sűríteni telekommunikációs háló-
zatokon keresztül olyan mennyiségű tudásanyagot,
amely nagy könyvtárak állományával vetekedhet.
Ezek mögött a szolgáltatások mögött üzleti vállalko-
zásként működő információs intézmények állnak... a
könyvtárak szerepe nem meghatározó. Ennek ellené-
re feltételezem, hogy a könyvtár ki tud alakítani ma-
gának olyan sajátos funkciót, olyan értéknövelt szol-
gáltatásokat, hogy a fentiek ellenére többletet tudjon
adni akkori felhasználóinak. (...)

Minden régi konvenciót újra meg kell vizsgál-
nunk. Sokkal nagyobb körben kell elhelyeznie magát
a könyvtárosnak és a könyvtárnak mint intézmény-
nek. Régi tudásunk szerint a könyvtár = olvasó +
könyvtáros + gyűjtemény. A képlet differenciáltabbá
vált, több tényezőt kell mérlegelnünk döntéseinknél.

Az "olvasó" fogalma mellett számolnunk kell a
"felhasználóval", aki személyében talán kapcsolatban
sem áll a könyvtárral, csak igénybe veszi valamilyen
szolgáltatását, legyen az kiadvány, vagy akár egy
adat.

Számolnunk kell a tág értelemben vett "társada-
lom" igényével, amely mindig változó elvárásokat
támaszt. Ha a könyvtár válasza megfelelő ezekre a

kérdésekre növekedhet szerepe a társadalomban, ha
válaszai érvénytelenek, veszíteni fog jelenlegi súlyá-
ból is.

Régi képletünk nem számolt külön tényezőként a
"fenntartóval", mint a könyvtárak potenciális és va-
lódi használóinak egy elkülönült, különleges szerep-
körű csoportjával.

Időszerű feladatunk, hogy a felhasználókat, nö-
vekvő számú olvasóinkat jól megismerjük. Számol-
junk mindazokkal, akik a társdalom részéről, vagy a
fenntartókon keresztül feladatokat adhatnak szá-
munkra! Elemi létérdekünk, hogy megismerjük miben
azonos és miben különül el a felhasználók, a társada-
lom és a fenntartók érdeke a könyvtár működésével
kapcsolatban! (...)

Mi az, ami biztosíthatja, hogy a könyvtárak fenn-
maradjanak és mi az amit meg kell tennünk fennma-
radásunk érdekében?

Garanciátjelenthet:
- ha a könyvtárak javítani tudják a dokumentu-

mokhoz való hozzáférést, felhasználva ehhez az
elektronikus kommunikáció minden eszközét;

- ha a könyvtárak nem hordozóanyaguk, hanem
tartalmuk miatt gyűjtik a dokumentumokat és hajlan-
dók az elektronikus média tároló- és szolgáltatóhe-
lyévé is válni;

- ha közreműködnek egy-egy terület lakossága
kulturális identitásának kialakításában és megőrzik
a közösségi térként való működés lehetőségét is;

- ha elektronikus hálózatokon keresztül növelt
értékű információkat lesznek képesek szolgáltatni;

- ha a könyvtárosok megőrzik fejlődőképességü-
ket, fogékonyságukat az új dolgok iránt, hajlandóak
lesznek új és még újabb információs technikákat
megtanulni és megtanítani a felhasználókkal;

- ha továbbra sem lesz diszkriminatív a könyvtá-
rak szolgáltatáspolitikája, ügyelünk a szolgáltatások
igényességére, munkánk során etikus magatartást ta-
núsítunk;

- ha jobban beépülünk az emberek mindennapjai-
ba, ha érzékenyen követjük az igények változásait;

- ha be tudjuk bizonyítani, hogy az információ a
jövő erőforrása. (...)

Legyünk partnerei mindazoknak, akik az emberek
szellemi, erkölcsi felemelkedéséért munkálkodnak,
mert ennek az emelkedésnek hatásos segédeszköze
bízatott ránk, amikor könyvtárossá lettünk. Ne feled-
jük: a könyvtár a társadalmi nyilvánosság fontos és
legdemokratikusabb intézménye mivel semmivel
nem kényszerít, de mindenki felé egyformán tárja fel
kincseit, amit az emberiség tudásban, erkölcsben
felhalmozott.

Bertalanné Kovács Piroska

A JÁSZFÉNYSZARUI KÖNYVTÁRRÓL
A MÉRLEG JEGYÉBEN

(Elhangzott az 1994. október 10-én, a
Megyei Könyvtárban megrendezett szakmai napon)

Miután Gregorné Marika főkért jelen előadás
megtartására, először megörültem, aztán megijedtem,
utána ideges lettem, később megnyugodtam. Éppen
ideje túlesni egy ilyesfajta megméretésen.

Örömet okozott a megtisztelő kérés, ijedelmet az,



hogy a "táblánál" hogyan szerepelek majd. Milyen
képet festek szülőfalumról, Jászfényszaruról és az ő
városi könyvtáráról?

Bizony nincs elég okom egy tetőtől-talpig napra-
kész könyvtárról beszélni. (De nincs elég okom pa-
naszkodni sem.) A naprakészség alatt értem, mennyi-
re képes a mi könyvtárunk megfelelni az olvasók
folyton változó igényeinek, ki tudjuk-e szolgálni a
lakosság legszélesebb rétegét ma és holnap is. Külö-
nös tekintettel arra, hogy ránk hullott '93. január 1-jei
hatállyal a "városi" cím. A könyvtáros körülbelül úgy
érezte magát, mint a magasugró, aki előtt most hirte-
len a szokásos 5 cm helyett 10-zel tették feljebb a
lécet. A sportoló ilyenkor mérlegel. Bár úgy érzi nem
sok esélye van, hogy átugorja ezt a magasságot, mégis
nekifut, mert hiszen sportoló. Ennyit részemről a "vá-
rosi" jelző kapcsán. A többit mondják el helyettem az
olvasók.

Az egyik vélemény: "A városi könyvtárban a "vá-
rosi" jelölés valahogyan nem helyénvaló. Tény, hogy
város vagyunk, de ezzel magasabb fokú igények
járnak, amit a könyvtárunk nem biztos, hogy maximá-
lisan képes kielégíteni. Ezek elsősorban abból fa-
kadnak, hogy a művelődésre szánt pénzösszegek elég
halványak. Ez az oka annak, hogy pl. a gazdasággal,
pedagógiával, filozófiáfal, történelemmel foglalkozó
könyvek kissé elavultnak, általában a szakkönyvek
"öreg"-nek tűnnek.

Baj, hogy egy teremben van a hangzóanyag és az
olvasóterem. A raktár pici és nincs megfelelő helye az
esetleges archívumnak.

A könyvtárnak s dolgozóinak emberi mivoltával
semmi probléma, a gond leginkább a gazdasági
helyzettel van. A dolgozók kissé leterheltnek tűnnek.
A problémákat némileg kompenzálja a szépirodalmi
művek és folyóiratok elégséges száma.

A legtöbb olvasó igényeit azért képes kielégíteni."
A másik vélemény: "Számítógépen lehetne feldol-

gozni a könyvtár állományát a gyors tájékoztatás
érdekében, főleg főiskolások, vagy egyetemisták
számára. Bővíteni az információk lelőhelyét (pl.
hang-, videokazetta bővebb választéka). Nyitottabbá
válni más intézményekkel szemben pl. iskola-óvoda
rendezvények stb. Szakosodni a pedagógiára, drá-
mapedagógiára. Akár helyileg készített, akár más
bibliográfiákkal segíteni a kutatást. Az olvasók által
legjobban keresett témákhoz szaklapok biztosítása,
esetleg ezen túlmenően a szaklapokról cikkbibliog-
ráfiák készítése.

Szerintem itt Fényszarun nagy probléma, hogy a
könyvtárosnak a könyvtár csinosítása és szakmai
karbantarátsa mellett még rengeteg dologgal kell
foglalkoznia.

A "városi" jelző pedig ezért nem illeszthető véle-
ményem szerint erre a könyvtárra, mert városi könyv-
tár csak városi igények mellett alakulhat ki. Települé-
sükön azon személyek, akik igényeikkel fejlesztőén
hatnának a könyvtárra nem dominánsak, mert más
helyeken (pl. főiskolájukon, munkahelyükön stb.)
elégítik ki igényeiket. Nincs városunkban egyetem,
főiskola, gimnázium. (Ennek ellenére ezt a réteget ki
tudja elég jól szolgálni.) Akik mindennapi használói
a könyvtárnak, megelégednek jelenlegi alapállapotá-
val. Talán technikai lemaradása jelentősebb (anyagi
ok!) Hiányzik a tárgyszó és egyéb katalógus (a kevés
személyzetet okolom)."

És most következzék a "magyarázom a bizonyít-
ványomat" fejezet.

A fenti véleményeket, elvárásokat olyan olvasók

fogalmazták meg, akik gyakran keresik fel a könyv-
tárat és legalább egy hónapot dolgoztak is nálunk
könyvtárosként. Szándékosan választottam őket és
azt is kértem, ne legyenek kíméletesek. Egymástól
függetlenül írták, amit írtak. Közös bennük, hogy
mindketten érdeklődési körüknek megfelelő, tanul-
mányaikhoz kapcsolódó szakkönyvtári ellátást vár-
nak a lakóhelyi könyvtártól. Átlagosan 20-40 közötti
főiskolás, egyetemista olvasóink száma. Vagy ők
jönnek, vagy a szüleiket küldik, mert amit keresnek
nincs meg a főiskolai könyvtárban (elveszett, kivit-
ték, nem kölcsönözhető), vagy mert nincs idő az
OSZK-ban órákat várni. Ezért hát hozzánk jönnek pl.
az EXPO-ról kérnek pro és kontra mindent, ami ná-
lunk fellelhető. Az eljáró gimnazisták, szakmunkásta-
nulók számára megint csak a lakóhelyi könyvtár az
elérhetőbb (úgyis a korábbi busszal jön haza a
tanuló). Ahhoz képest, hogy egy jól felszerel iskolai
és gyermekkönyvtár is működik Fényszarun, sok álta-
lános iskolás keres fel minket énekórán, földrajzórán
stb kapott feladat megoldása ügyében.

Még a két megkérdezett olvasó igényeinél ma-
radva - azért hozzáteszem nem is annyira belterjesek
- számítógépünk tényleg nincs. Betűrendes és szakka-
talógusunk viszonylag megbízható. Ha csírájában is,
azért vannak cikkbibliográfiák, különkatalógusok.
Legutóbb éppen most készítettem október 8-ra a
Tájház-névadóra Kiss József helytörténész-
pedagógus munkásságáról, s feltártak az utóbbi négy
esztendő helyi eseményei a megyei lapokban, a helyi
sajtóban, testületi jegyzőkönyvekben, hivatali levele-
zésben. Ez az- idei Jászsági Évkönyvben jelenik meg
december táján. Különkatalógusbán feltárt a több
mint 400 hanglemez és építgetjük a kortárs írókról,
költőkről ül. műveikről megjelent cikkek katalógu-
sát.

Valóban kevés a könyvtári rendezvény, viszont a
könyvtárunkban a könyvtárosoknak január l-jétől
december 31-ig kapmány van. Azt mindkét megkér-
dezett olvasó észrevette, hogy "leterheltek" a könyv-
tárosok, illetve a könyvtárosnak "még rengeteg do-
loggal kell foglalkoznia."

Itt a helyi lapot említem elsőnek. Tőlünk indult a
kezdeményezés, mi szerveztük meg az újság terjeszté-
sét is. A képviselő-testület 2 évvel ezelőtt bízott meg
a felelős szerkesztői teendők ellátásával. Ezt a mun-
kát is szeretem, mert nagyon érdekes és cseppet sem
könnyű feladat, de nem tudom med/iig bírom ener-
giával. A "Kék Rotringot", az újságírói tollat, amit az
előző szerkesztőtől kaptam szívesen átadnám, ha
volna kinek. De az újságot nem szívesen látnám más
intézmény kezében. (A helyi lap egyébként rendkívül
jó eszköze a lakosság tájékoztatásának a közérdekű
információk vonatkozásában és a fiatalok értelmes
foglalkoztatását illetően.)

Másodiknak említem a fénymásolást. Saját célja-
inkra vásároltunk egy asztali fénymásolót, aztán mert
úgy láttuk van rá igény, lakossági szolgáltatást is
vállaltunk. Az évi 15 ezer másolat jelzi, hogy nagyobb
gép kellene. És akkor itt vagyunk a pénznél.

Az Önkormányzat minden évben több pénzt adott
a könyvtárnak. Mindig megkérdezték mennyi a több-
letigényünk s azt rendszerint meg is kaptuk. Idén pl.
50 ezer forinttal többet, mint amennyit a könyvtáros
kért. A képviselő-testület maximálisan segítőkész volt
abban is, hogy a könyvtárba még egy harmadik
könyvtáros is felvegyünk teljes munkaidőben. (Tartós
munkanélküli foglalkozását vállaltuk.)

Egy könyvtárban az állománygyarapítás során sok



minden eldől. Amit ma nem rendelek meg, arra lehet,
hogy holnap lesz szükség, de akkor már sehol sem
kapom meg. Ugyanakkor pl. a számítástechnika,
természetgyógyászat, a misztikum iránti igények napi
gyakorisággal jelentkeznek. Az olvasó érdeklődik:
"- Megveszi-e a könyvtár az Istenkirályok korát vagy
a legújabb Attenborough-t, mert én nem tudom meg-
venni." Népfőiskola, Gazdakör, Baráti Egyesület
Helytörténeti Kutatócsoport, Környezetvédő Egyesü-
let, működik, hogy csak a legfiatalabb szerveződése-
ket említsem, amelyeket el kellene látni a hiányolt
cikk- vagy ajánló bibliográfiákkal. De tankönyvíró
pedagógusok is élnek Jászfényszarun, akiknek meg
az őskorról, az ókorról kell minden de minden
(illusztráció, írástörténet, képzőművészeti alkotások,
egyiptomi népmesék stb.)

Az emberek manapság nem nyugszanak bele a pa-
ragrafusokba, jönnek és utánanéznek, hogy is szól az
valójában, mire is hivatkozik a levél aláírója. Sokan
bennünket keresnek fel először kárpótlási ügyben,

• adóbevallás-ügyben, jogszabályt keres a külföldi
munkát vállaló, hogy megtudja megéri-e kimenni
dolgozni, ha az után a munka után is adózni kell.
Segítünk kérvényt fogalmazni, leveleket gépelünk,
meghallgatjuk, amit senki mástól nem mernek meg-
kérdezni, igyekszünk tanácsot adni a tanácstalanok-
nak.

Mindez, úgy érzem azt jelzi, hogy az emberek bi-
zalommal fordulnak a könyvtárhoz, a könyvtárosok-
hoz Jászfényszarun. Természetesen abban a remény-
ben, hogy a gondjukat meg is tudjuk oldani, kérdé-
seikre válaszolni tudunk. En nem szívesen használ-
nám a "falusi igény" - "városi igény" megkülönbözte-
tést. Helyette "olvasói igényt" mondanék, ami Jász-
fényszarun is egyre több irányból érkezik, egyre ma-
gasabbra emeli a "lécet" az adott könyvtár adott
könyvtárosai előtt. Az elvárásoknak megfelelni - tele-
fon, telefax, számítógép nélkül - egyre nehezebb.
Hiszen a válasz rendszerint azonnal kell. Nem strigu-
láztam, hogy havonta, évente hányszor nem sikerült
segítenünk. Számomra az is sok, ha már egy olvasói
kérés "elszáll". Sokkal jobban oda kell tehát figyel-
nünk - és feljegyeznünk -, milyen könyvet nem
tudtunk adni a gimnazistának, a főiskolásnak, milyen
alapműveket hiányol a bölcsészhallgató. Igaz, nem
igen jutunk el antikváriumokban - idő hiányában, te-
kintve, hogy nincs a közelben - de a könyv új kiadá-
sát legalább nem szalasztjuk el.

Túl a sikerkönyveken, praktikus könyveken, Jász-
fényszarun is fokozódott az érdeklődés a lakóhely
története iránt. Ezt az igényt kielégítendő, készítet-
tünk (nem csak a könyvtárosok!) a ballagó diákok-
nak tavaly egy 40 oldalas településtörténeti monog-
ráfiát, az idei bővített kiadásból árus példányok is

kaphatók. S ha már a helytörténetnél tartunk: feldol-
gozásra vár Kiss József pedagógus, helytörténész
hagyatéka. (Több kötetnyi jászfényszarui vonatkozá-
sú sajtócikk, és sok-sok fotó. Bízom benne, hogy a
helytörténeti kutatócsoporttal egymásra találunk az
ügyben.) Folyamatban van az utóbbi négy esztendő
(ennyi ideje van fényképezőgépünk) eseményeit
megörökítő fényképek és a helyi lapban megjelent
felhívásra beérkező archív fotók feldolgozása. Mi
készítettük el a háborús áldozatok fotóalbumát, a vá-
rosi pályázathoz mellékelt fotóalbumot, a városavató
ünnepség fotókiállításának anyagát, de szerkesztet-
tünk nem egy kiállítási anyagot a Belügyminisztéri-
umba, a szakiskolának a Hatvan Expo-ra, megint csak
album a "Virágos Jászfényszaru"-ról, s a helyi pro
űrbe díjasok albumának is a Könyvtárban a helye.

Aztán ha már úgyis a nyomdába járunk az újság
végett, tervezzük, visszük, hozzuk az Önkormányzat
által a városi események kapcsán rendelt meghívó-
kat, okleveleket. Árusítjuk a Jászok Egyesülete kiad-
ványait, intézzük az újságelőfizetést, hirdetéseket
szervezünk, szedjük a késedelmi díjat, az elveszett
könyvek árát, kezeljük az ellátmányt - hogy csak a
leggyakoribb pénzügyi feladatokat említsem. Emel-
lett - mint minden más könyvtárban - a katalógust
szerkeszteni kell, s az állományapasztást sem szabad
elmulasztani.

Az Önkormányzat támogat, fejleszt - lehetőségei-
hez mérten. Új könyvtárat bizonyára az új önkor-
mányzat sem tud építeni. Mert abban is igaza van az
olvasónak, hogy nem lehet minden szolgáltatást egy
térben megoldani. Jelenlegi helyünk a Művelődési
Ház emeletén nem bővíthető. A falak stabilak, meg-
bonthatatlanok, akár a régi barátságok. Hiányzó
technikai eszközeinkről már szó esett, de kellene egy
zug a spontán összeverődő társaságnak, a szerkesztő-
ségi megbeszéléseknek (az olvasó visszalép a nyitott
ajtóból, ha látja, hogy sokan ülnek a dohányzóasztal-
nál). Nincs megfelelő olvasóterem, ahol bármikor
leülhetne a jegyzetelni akaró főiskolás, vagy tízéves
nebuló (az asztalokon gyakran leltárkönyvek, kata-
lóguscédulák, újságkötegek, albumok, visszaosztan-
dó könyvek - röviden: rendetlenség van). És olyan
hely sincs, ahol a könyvtáros - aki az olvasók gyors,
pontos kiszolgálásáért is felelős - nyugodt körülmé-
nyek közepette végezze a munkáját. Ezt a korreferá-
tumot sem a munkahelyemen írtam, hanem a konyha-
asztalon és az autóbuszon fejeztem be.

Különösebb tanulságot itt a nyilvánosság előtt
nem akarok levonni az elmondottak után. Csupán
egyetlen megjegyzés, ha még idefér: úgy érzem ma-
gam, mint a magasugró a harmadik nekifutás előtt.

Sugár Istvánné

NYUGDÍJASAINK

December 5-én bensőséges ünnepség keretében köszöntötték el (a gyakori viszontlátás reményében) a
megyei könyvtár dolgozói nyugdíjba vonuló kollégáikat, Lengyel Gézánét, Rékasy Ildikót, Simon Fe-
rencnét és Magyarosi Sándort.

Munkájukat köszönet és elismerés, az intézmény életében betöltött szerepükért feledhetetlenség illeti őket.
Nevüket a Kaptár kollégáik búcsúszavaival tudja megörökíteni, nyugalmas nyugdíjaséveket csak kívánni tudunk
nekik.



Megválik a Megyei Könyvtártól, a megye könyvtá-
rosaitól Lengyel Gézáné, Klárika. Nyugdíjba vo-
nul. V o n u l ?Ez lehetetlen. Ő nem tud v o n u l n i .
Lendületes - olykor szeles - lépteivel oly szaporán
halad éveivel együtt, hogy mire a "korszakhatár"
észbekap és sorompóit mint fékeket leengedi, Klári-
kánk simán és rég túlhaladt rajta. Odaát mit csinál?
Temperamentumosán dolgozik a határidők szorítá-
sából felszabadulva.

Ugyan már nem lesz fruska az olvasószolgálatban,
valószínű hogy nem lesz járási könyvtár igazgatója
(Ó! Hány közigazgatási átszervezést megérhet még?
Ez tehát nem akadály!) Módszertani osztály vezetője,
oktondi könyvtárosokat a raktári rend rejtelmeire
tanító könyvtáros sem lesz.

Talán már nem izgatja a megye könyvtárosianak
bérhelyzete sem, osztja és szorozza saját nyugdíját
helyette.

Nem tekeri matuzsálemi korú számológépét, hogy
a megyei könyvtári statisztika "jóképet" mutasson.
Nem kell megszeppenve arra gondolnia: akasztják a
hóhért!, ha a módszertan megújításának legújabb
koncepcióját kell netán kidolgozni. Számos községi
könyvtár katalógusa őrzi keze nyomát. Sok kolléga
emlegeti hosszú ideig még: "Klárikától tudom, most
már csinálhatom magam."

Kedves Klárika! Majd négy évtizedes szorgos
munkákodásod eredményeit, de még főbb állomásait
felsorolni sem lenne elég a Kaptár teljes terjedelme.
Nincs értelme ezt tenni, hiszen nincs még vége.
Biztosan tudom, hogy megtalálod a módját mit tudsz
pl. a szívednek nagyon kedves helyes beszéd és szép
magyar nyelv, a világos fogalmazás érdekében tenni.
Az sem lenne kevés, ha csak a két szép unokád ebbéli
gyarapodását segítenéd.

Adassék neked értünk, könyvtárosokért is tenni
még! Megszerkeszted talán az újabb megyei könyvtá-
ri Minervát? Esetleg megírod a Megyei Könyvtár
történetét?

Bármit csinálj, legyen hozzá egészséged, kedved
elég!

Szeretettel
Csátiné Ica

Kedves Márti!

Az Állománygyarapító és Feldolgozó Osztályon
eltöltött tyúkanyói szárnyaid alól én vagyok jelenleg
a legidősebb csibe, így engedd meg, hogy munka-
társaim nevében én szóljak néhány gondolatról.

Először is hálás szívvel mondok köszönetet
mindazért a sok-sok törődésért, gondoskodásért,
amivel bevezettél bennünket a feldolgozói munka
gyönyöreibe. Sok mindent megtanultunk annak ide-
jén a nagykönyvből, aztán rájöttünk, hogy a gyakorlat
néha egészen más dolgokat produkál. Ehhez adtál Te
az igazi szakmaszereteteddel, türelmeddel, jó kedé-
lyeddel rengeteg többletet. Sok problémás ember
megfordult munkásságod alatt, de Te mindig megta-
láltad a megfelelő hangot, hogy az egyensúly helyre-
álljon. Jómagam beavatásom után nem sokkal kiborí-
tottam egy katalógusfiókot, mire Te derűsen azt
mondtad: Nem baj Eszter, majd újra sorba szeded!
Semmi retorzió, csak a Te kedves nyugalmad, - ne-
kem pedig jó kis gyakorlás volt! Mindannyian kö-

vettünk el munka közben hibát, hiszen emberek
vagyunk. Te soha nem a keményebb végéről közelí-
tettél, hanem segítőkészen elmagyaráztad, hogy ho-
gyan lehet kijavítani, helyrehozni. Azt hiszem, vala-
mennyiünk nevében mondhatom, hogy emberisme-
retből, emberszeretetből és természetesen a szakmá-
ból jelesre vizsgáztál, ezért csillagos piros pont jár,
(ha itt lenne az üzenő füzeted, be is írnánk!)

Márti! Mi most igazából nem búcsúzunk, mert
szükségünk van továbbra is Rád! Ezt úgy értjük, láto-
gassál meg bennünket minél többször, véleményedre,
tanácsaidra és nem utolsó sorban szakmai tapasztala-
todra igényt tartunk. Ha mégis ritkábban tudsz jönni,
mert a kertek miatt Rád szakad ez-meg-az, mi akkor
sem ismerjük a távolságot, tudjuk, hol a Véső út 52. Ez
nem életveszélyes fenyegetés, de ha gondunk van,
úgyis megkeresünk!

A szűkebb növendékeid nevében kívánom, hogy
élvezd családod körében a békés, nyugodt, egészsé-
ges életet minél tovább, legyen sok örömöd és ne
feledkezz el rólunk sem, akik most egyre keményebb
időben a bányában dolgozunk!

Szolnok, 1994. 12.05.

Arvainé Zsíros Eszter

Kedves Rékasy Ildikó!

Kezdő könyvtáros koromban egy barátom így
ajánlotta figyelmembe Ildikót: "Ha meg akarod ta-
nulni a szakmát, hozzá fordulj. Rengeteget tud, és
nagyon segítőkész." Hamarosan én is tapasztaltam,
hogy gyakorlatilag a humán tudományok mindegyi-
kében otthonos, nyelvészet -és irodalomban pedig
verhetetlen. Mindenhez pedig rendelkezik azzal a sa-
játos "könyvtáros logikával", ami a kívülállókat úgy
elképeszti néha: Pillanatok alatt megtalálja egy kér-
dés megválaszolásának leggyorsabb módját, a re-
ménytelennek tűnő problémákhoz pedig frappáns, a
szokványostól eltérő ötletekkel közelít.

Háta mögött sorakozott a magyar irodalom és
nyelvészet teljes tájékoztató apparátusa egy egészen
speciális rendben, amelyben ő olyan jól kiismerte
magát, hogy csukott szemmel is odanyúlt a megfelelő
kötethez, de nekünk bizony sok gondot okozott, míg
nem tanultuk (és van, aki soha nem tanulta meg).
Utána viszont nagyon világosnak és nagyon logikus-
nak találtuk a rendszerét, és büszkék voltunk rá, hogy
értjük. Sem tájékoztató könyvtárosként, sem bibliog-
ráfusként nem ismerte a közepes színvonalú feladat-
megoldást: csak tökéletes munkát képes végezni.
(Tájékoztató könyvtárosként egyetlen apró körül-
mény zavarta munkáját: Nehezen különböztette meg
egyik olvasót a másiktól. Oykór egy tájékoztatás kö-
zepén elbizonytalanodva állt meg a pult előtt. "Nem
láttátok az olvasómat?" "Hogy nézett ki?" "azt hi-
szem.... nő volt.")

A legutóbbi évekig az olvasószolgálati munka
mellett készítette bibliográfiáit, amelyek közül ki
kell emelni Győrffy Isvánról szóló munkáját, melyet a
tudományos közvélemény is nagyra értékelt. A Ver-
seghy-bibliográfia még ennél is jelentősebb vállalko-
zás volt. Ildikó belátta, hogy lehetetlenség a napi tá-
jékoztatás mellett készíteni - így lett főállású bibliog-
ráfus. 12 órákat dolgozott naponta, hogy időre elké-



szüljön, de érdemes volt. A "Mutatvány" visszhangja
és a lektori vélemény egyaránt azt sejteti, hogy
nagyon színvonalas kiadvánnyal búcsúzik aktív évei-
től.

Ildikó! büszkék vagyunk rád, s azt kívánjuk,
hogy legyen kedved és erőd további hasonló mun-
kákkal öregbíteni hírnevünket. A könyvtárba pedig
visszavárunk!

Ladosné Varjú Irén

***

Magyarosi Sándor!

hosszú utat tett meg a szolnoki megyei könyvtárig.
Erdélyben, Kisfülöpösön született 1934-ben, gimná-
ziumi tanulmányait Marosvásáhelyen, a Tanítóképző
Intézet alsó tagozatán végezte. Ugyanitt, 1953-ban
tanítói oklevelet szerzett. A kolozsvári Bolyai Tudo-
mányegyetemen történelem-filozófia szakon diplo-
mát szerzett, a könyvek iránti érdkelődés akkor
válhatott nemes szenvedéllyé, amikor (1957-ben) a

kolozsvári egyetemi könyvtár főkönyvtárosává lett.
Szakmai felkészültségének továbbfejlesztése érdeké-
ben könyvtárosi végzettséget is szerzett.

E könyvtárban 1961 és 1965 között a beszerzési
osztály vezetője volt. Életműve - igenis van életműve
annak a könyvtárosnak is, aki nem nagy könyvtári
reformokat dolgozott ki, s nem tanulmányok tucatjai
őrzik nevét - katalóguscédulák ezreiből épült fel.
Volt azonban egy nagy hibája is - túl sok magyar
nyelvű könyvet szerzett be... s ezért mennie kellett.

Munkája mellett a történelmen kívül foglalkozott
joggal, filozófiával a kari tanszékeken. Nagy művelt-
ségű, sokat és sokfélét olvasó könyvtáros lett, akinek
a befogadott tudományos ismereteket továbbadó,
szétsugárzó tevékenység lett az életeleme.

1989-ben települt át családjával Magyarországra,
Szolnokra, s nyugdíjba vonulásáig a mi munka-
társunk volt. E pár év alatt végtelenül készséges
embernek ismertük meg, akinek kollegialitása szinte
határtalan. Derűs természete, veleszületett optimiz-
musa, mesélőkedve hiányozni fog nekünk és nyugod-
tan mondhatom, olvasóinknak is.

37 évnyi elkötelezett és tartalmasán gazdag
könyvtárosi munkája reméljük még nem zárult le.

Nyugdíjas éveire jó egészséget, szellemi-testi fris-
seséget kívánunk!

H Í R E K

Kétpón az önkormányzat csak most, év végén tu-
dott könyvbeszerzésre 50.000.-Ft-ot előteremteni. Az
ÁMK keretekben működő könyvtár olvasói nagyon
várják már az új könyveket.

A mesterszállási klubkönyvtár vezetője Kovács
János kollégánk, a helyi Falufigyelő c. újság szerkesz-
tője is egyben. Színvonalas, lelkiismeretes munkájára
szakmai (újságíró) berkekben is felfigyeltek. A Ma-
gyar Újságírók Közössége tagjai sorába fogadta és
ezt a nevére kiállított újságíró igazolvánnyal meg is
erősítette. Jutalomként résztvehetett a Lakitelken
rendezhett 3x2 napos technikai továbbképzésen, ahol
a szerkesztés, tördelés, stb. rejtelmeivel ismerkedett
neves előadók útmutatásai alapján.

A könyvtár 45.000,- Ft dokumentumbeszerzési ke-
retből gyarapíthatott ebben az évben Kollégánk, nem
igazán elégedett az állomány kihasználtságát ille-
tően.

Szolnok. Eseménydús hetet szervezett a Hild
Viktor Városi Könyvtár. December 8-án iróvendéget
fogadtak: Nógrádi Gábor tartott író-olvasó találko-

zót. 10-én családi hétvégét rendeztek kollégáink. A
délelőtt folyamán a tószegi általános iskolások báb-
előadását, délután Bódi András rádióbemondó elő-
adásábankarácsonyi dalokat nézhettek, hallgathattak
az érdeklődők. A köztes időkben a gyerekeket ját-
szóház kötötte le míg a felnőttek az egészségmegőr-
zés módozataival, lehetőségeivel ismerkedhettek
meg egy ismeretterjesztő előadás keretében.

***

Az MKE Jász-Nagykun-Szolnok megyei szerveze-
ténektagjaihoz

Tisztelt Tagtársak!

Az 1995. évi tagdíjak befizetésének határideje
március 15.

A tagdíjak mértéke:
- aktív dolgozóknak: a havi bruttó fizetése 2 %-a
- gyesen lévőknek, nyugdíjasoknak: 100,- Ft.

Mellékeltünk csekket, amelyen több fő is befizet-
het, de ebben az esetben a hátoldalon részletezni kell
a befizetést. (Név és összeg)

Szeretettel várjuk további kollégák csatlakozását



szervezetünkhöz. Belépési nyilatkozat kitöltésével és
visszaküldésével (az egyesület címére: 5000 Szolnok,
Tisza A. u. 2. sz.) tagtársunk lehet minden kolléga.

Ezúton kívánunk kellemes karácsonyi ünnepeket,
sikerekben gazdag, békés, boldog új esztendőt.

MKE Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Szervezete

elnökség

ÚJ JOGSZABÁLYOK

(Magyar Közlöny 116-117. szám)

1994:LXXI.tv. A választottbíráskodásról, (lló.sz.)
1994:LXXII.tv. A szerzői jogról szóló 1969. évi III.

törvénymódosításáról, (lló.sz.)
A jogszabálymódosítás az eredeti képző- és ipar-
művészeti alkotások tulajdonjogának kereske-
delmi tevékenységet folytató gazdálkodó szerve-
zet közreműködésével történő átruházásakor
szerzői díjfizetésről rendelkezik. A módosított
46/A. (4) szerint:
„A múzeum és a muzeális közgyűjtemény mentes a
díjfizetési kötelezettség alól."

1994:LXXIII.tv. A Magyar Köztársaság Alkotmá-
nyáról szóló, többször módosított 1949. évi XX.
törvény. (117.1.sz.)

1994:LXXIV.tv. A Magyar Köztársaság Alkotmá-
nyáról szóló, többször módosított 1949. évi XX.
törvény. (117-I.sz.)

1994:LXXV.tv. Az állampolgári jogok országgyűlé-
si biztosáról szóló 1993. évi LIX. törvény, a sze-
mélyes adatok védelméről és a közérdekű adatok
nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény
módosításáról, valamint a nemzeti és etnikai
kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVIL.
törvény módosításáról és egyes rendelkezéseinek
hatálybaléptetéséről. (117.1.sz.)

1994:LXXVI.tv. A társadalombiztosítás pénzügyi
alapjainak 1994. évi költségvetéséről szóló, az
1994. évi L. törvénnyel módosított 1993. évi CXV.
törvény módosításáról. (117.I.SZ.)

1994:LXXVII.tv. Kerületi bíróság elnevezéséről.

1994:LXXVIII.tv. Az Alkotmánybíróságról szóló
1989. évi XXXII. törvény módosításáról.
Q17.I.SZ.)

(Művelődési Közlöny 33. szám)

142/1994.(XI.1O.) Korm. rendelet a nem keres-
kedelmi, helyi rádió és televízióműsort készítő és
közlő stúdió alapításának engedélyezéséről szóló
110/1993. (VII.30.) Korm. rendelet módosításá-
ról.

2O/1994.(XI.1O.) MKM rendelet egyes oktatási
jogszabályok módosításáról.

21/1994.(XI.17.) MKM rendelet a formanyomtat-
vány alkalmazásáról

MIRŐL ÍR?

KÖNYVTÁRI LEVELEZO/LAP
1994. 11. szám

- Központi szolgáltatások: Bemutatkozik az OIK
- Nemzetközi konferenciák - parlamenti és mezőgaz-
dasági könyvtárosok - Budapesten
- Kamarai ősz
- Szakszervezeti javaslatok a költségvetésnek
- Számítógépesítési gyorsfényképek ezúttal Békés-
csabáról és Gyuláról
- AGRIBASE és DAT '94
- Ötösökért jutalom
- Színházi esték a könyvtárban
- Könyvtárostanárok Dániában
- 5-letekben gazdag közhasznú oldalak
- Olvasókörök szüreti vigalmai

TUDOMÁNYOS ÉS MŰSZAKI TÁJÉKOZTATÁS
1994. szeptember (válogatás)

- VADÁSZ Ágnes-BISZAK Sándor: HUNPATÉKA: ma-
gyar nemzeti szabadalmi archívum optikai lemezen.
Az Országos Találmányi Hivatal számítógépes fej-
lesztései a CD-ROM-kiadás tükrében
- BISZAK Sándor: Az ARCTIS szöveges visszakereső
rendszer
- LUIJENDIJK,W.: Az információs technológia hatása
a dokumentumellátásra

TUDOMÁNYOS ES MŰSZAKI TÁJÉKOZTATÁS
1994. október (válogatás)

- RÓZSA György-HORVÁTH Tibor: Az országos szak-
irodalmi információpolitika Előzetes rendszerterve
és környezete
- ÁROSY A. Lajos: Számítógéppel támogatott állo-
mánygyarapítás az Országos Műszaki Könyvtárban
- ROBOZ Péter: Piaci tanulmányok online keresése

TUDOMÁNYOS ÉS MŰSZAKI TÁJÉKOZTATÁS
1994. november-december (válogatás)

- TÓSZEGI Zsuzsanna: Magfolyóiratok Magyaror-
szágon. Felmérés a magyar könyvtárakban található
szakfolyóiratokról a Science Citation Index, Journal
Citation Reports, Subject Category Listing (1988)
alapján
- KOLTAY Tibor: Néhány óra a Gopher-térben: pél-
dául az orvostudomány
- TÓSZEGI Zsuzsanna: Az ORACLE Libraries integrált
könyvtári rendszer
- COURAGE, M.-A.-BUTRIMENKO.A.: Elektronikus
információszolgáltatások Kelet-Európában - adatbá-
zis-előállítás és használat
- MOSÓN Péter-PÁLVÖLGYI Mihály: A nyitott és
távoktatás, az informatika növekvő szerepe a fran-
ciaországi mérnökképzésben. A CESI példája



RÓLUNK ÍRTÁK

Hatvanéves a Verseghy Ferenc Megyei
Könyvtár

Hatvan évvel ezelőtt, 1934. november 11-
én vasárnap délelőtt nyitották meg a Szolno-
ki Könyvtárat és Múzeumot, amely 1952-ben
megyei könyvtár lett, majd két évvel később
felvette Verseghy Ferenc nevét.

Az intézmény születésnapja alkalmából Szuimay
Ernő nyugalmazott könyvtárigazgató, Biczák Péter, a
MKE Közkönyvtári Egylet elnöke és Bertalanné Ko-
vács Piroska könyvtárigazgató tartott előadást a
múlt-jelen-jövő kérdéseiről. Szurmay Ernő részlete-
sen ismertette a könyvtár történetét a „gyökerektől a
mába hajló tegnapokig". Elmondta, hogy az 1943-
ben ezer kötettel induló könyvtár 1950-ben már 10
ezer darabos könyvállománnyal rendelkezett. Az in-
tézmény nagyon sokszor költözött, s mindig napi-
renden volt egy könyvtárépület, illetve kultúrpalota
építése. Az elgondolásba azonban állandóan bele-
szólt a „változásokban gazdag, anyagiakban szegény
történelem", így a mai napig nincs saját épülete
megyénk könyvtárának. Beszélt a könyvtárban folyó
tudományos munkáról, a szintén Verseghy nevét vise-
lő tudományos ülésekről, az intézmény által kiadott
bibliográfiai sorozatokról, a helytörténeti, önállóan
szerkesztett kiadványokról. Mint mondta, a 60 éves-
könyvtár a körülményekhez igazodva jól megválasz-
tott irányba halad.

Biczák Péter a jelen problémáiról beszélt, arról,
hogy a fenntartók mindig fel fogják tenni a kérdést:
szükség van-e a könyvtárakra? A kérésre a választ
egyrészt az olvasók adják meg - és például a rohamo-
san növekvő könyvtárak -, másrészt viszont a könyv-
tárnak, a könyvtárosoknak kell bebizonyítaniuk fon-
tosságukat.

Bertalanné Kovács Piroska könyvtárigazgató a jö-
vőről szólva elmondta, hogy óriási az információ
iránti igény, s kultúra nélkül az ember nem képzelhe-
tő el. De hogy ettől biztosítva volna a könyvtár léte?
Erre választ nem tudott adni, de egy biztos: ma még
nem találtak más intézményt, mely a könyvtárak
funkcióját jobban ellátná.

A születénapi megemlékezésen köszöntötték a
Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár két legrégebbi,
1934-ben beiratkozott s azóta is hűséges olvasóját:
dr. Leilei Gábort és Tabák Lajost.

Szintén a tegnapi születésnapon adták át első
ízben a Verseghy Könyvtárért kitüntető díjat is, me-
lyet Csáti Péterné, dr. Horváth Attiiáné, Modla De-
zsőné, Pálinkás Imréné, Pilisi Erzsébet és Tóth Etelka
vehette át.

Az ünnepélyes díjátadás s a könyvtár nyugdíjasai-
nak búcsúztatása után Boros Lajos, a megyei közgyű-
lés elnöke mondott pohárköszöntőt, melyben remé-
nyét fejezte ki, hogy a 70. születésnapon már az új
épületben koccinthatnak.

(Új Néplap, 1994. november 15.)

Lapzárta után érkezett:

A Jászkunság Szerkesztősége,

a mezőtúri "Ki viszi át a Szerelmet...." Alapítvány

és a Móricz Zsigmond Könyvtár és Közösségi Ház

megyei szavalóversenyt hirdet

Nagy László születésének 7O. évfordulója alkalmából.

A versenyre középiskolás (14-18 év) és felnőtt (18 évtől) kategóriában lehet benevezni.

A jelentkezéseket: 1 9 9 5 . február 2 8 - i g a mezőtúri Móricz Zsigmond Könyvtár és Kö-
zösségi Házba (5400 Mezőtúr, Szabadsát tér 17.) kérjük eljuttatni.

A szavalóverseny időpontja: 1 9 9 5 . ápri l is 1 1 .

helyszíne a Móricz Zsigmond Könyvtár és Közösségi Ház.

A jelentkezők számától függetlenül kerül sor városi, ill. területi válogatók lebonyolítására.

KAPTÁR

Jász-Nagykun-Szolnok megye könyvtárainak híradója
Szerkesztő: Takáts Béla

Felelős kiadó: Bertalanné Kovács Piroska
Kiadja: a Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár

Szolnok, Kossuth tér 4.
Megjelenik havonta, 280 példányban


