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Pest megye ujjaepitesi terve „minden varosra es kozsegre kiterjedo ervenynyel" nepkonyvtarak letesiteset iranyozta elo 1945 utan.
V A konyvtari munka Pest megyeben is a megmaradt konyvek mentesevel, majd a
kapott es vasarolt konyvek rendezesevel kezdodott, amelyet a fovarosban, a Megyehazan egy romos szobaban kezdtek meg. Itt gyiilt ossze nehany ember, hogy gazdaja
legyen Pest megyeben az indulo konyvtarak kiepitesenek es szervezesenek.
Koztiik volt Toth Ferenc is, aki a kezdetektol maig tanuja volt a Pest Megyei
Konyvtar olykor nehez, de mindig lelkesito eletenek. 6t tetelben vetette papirra
emlekeit: I N M E M O R I A M P E S T M E G Y E I K O N Y V T A R (1953-1993).
Meg 1945-ben Pest megyeben 17 olvasoterem es 53 konyvtar kezdi meg miikodeset, 1947-re a konyvtarak szama 220, az allomanyuk 20-t61 4-500 kotetig
terjedt. 1947. aprilis 1-en pedig az orszagban elsokent Pest megyeben egy furgonnal megindul a vandorkonyvtar-szolgalat.
1951 decembereben Monoron ket, hatnapos tanfolyammal kezdetet veszi a
nepkonyvtaros kepzes.
1952. szeptember 2-an egy korabbi minisztertanacsi rendeletre hivatkozva a
Pest Megyei Tanacs Vegrehajto Bizottsaga hatarozatot hozott, hogy 1952. december 31 -ig alakuljon meg a Pest Megyei Konyvtar. A m a tenyleges munka
csak 1953-ban indult meg.
A konyvtar elso kinevezett igazgatoja (honapokra) Henczi Arpad lett. Tole
vette at a konyvtar vezeteset Smelko Tiborne, aki negy evig allt a konyvtar elen
es most P E S T M E G Y E I K O N Y V T A R - 1953. cimen vetette papirra gondolatait.
A z indulo megyei konyvtarba (Urom) hivtak be a munkatarsak koze Czeller
Mariat (Pataki Lajosne), aki nyugdijaskent maig a Pest Megyei Konyvtar dolgozoja es a kozelmultban mondta tollba emlekeit „SZERETEK K O Z T E T E K
E L N I " cimmel.
A Pest Megyei Konyvtar a kezdetektol helyiseget is kapott a Kristof ter 2. sz.
alatt. A negy szobabol alio konyvtar alapteriilete 120 m^. Meg itt, 1955-ben
meginditjak a maig elo szakfolyoiratukat P E S T M E G Y E I K O N Y V T A R O S cimmel. 1956-t61 uj helyen, az Engels teren (ma Erzsebet ter) a Nemzeti Szalonban
berelnek helyiseget.
1957-ben a konyvtar vezetesevel Debreceni Imrenet biztak meg, aki e munkat
1975-ig vegezte. A z itt toltott evekre S Z U B J E K T I V T O R T E N E T E K A P E S T
M E G Y E I K O N Y V T A R M U L T J A B O L cimii irasaban emlekezik.
Meg 1959-ben szinte a konyvtar „feje felett" lebontjak a hazat. Ezert kikoltoznek Szentendrere, ahol a Jozsef Attila Miivelodesi Hazban (Somogyi-Bacso
part, ma Duna-korzo 12. sz.) ket evre otthont is kapnak.
1961 -ben ugy tiint, hogy vegleges helyiik lesz. Ekkor koltozhetnek be Budapesten a I I . , Krisztina krt. 2-4. sz. ala. Itt 270 m^-en 6t irodahelyiseg, egy raktar es
egy eloadoterem varta a konyveket es a munkatarsakat, akik koze a Felsobabadr61 agraregyetemi diplomaval indul6 konyvtaros, Billedi Ferencne is belepett.
N E G Y V E N B O L H E T E T (evet) toltott el itt es ezekre gondol vissza irasaban.
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1967-ben a Pest Megyei Tanacs uj vezetese ugy hatarozott, hogy a megye
konyvtar- es muvelodesugy iranyitasara kozos vezetes alatt (az orszagban egyetlen) osszevont, komplex intezmenyt hoz letre.
1975. aprilis 2-an, „a felszabadulas 30. evfordulojara" Szentendren az Engels
(ma Patriarka) utca 7. sz. alatt felepitettek es at is adtak a Pest Megyei Miivelodesi Kozpont es Konyvtar-at ( P M K K ) . A 2.469 m^-es alapteriiletii epiilet egyharmadaban kap otthont a Pest Megyei Konyvtar. A kozos igazgatas mellett a
konyvtar iigyet 1975-t61 nyugdijazasaig (1987) Bekes Gyorgy iranyitotta. Tole
a vezetest dr. Drahos Istvanne vette at.
1980-ban a kozel egymilli6s Pest megyeben a konyvtarak szama mar 380, az
itt dolgoz6 fofoglalkozasu konyvtarosok szama 220 to. Kozotliik van a vaci
konyvtar igazgatoja, Weisz Gabor, aki „szubjektiv gondolatfoszlanyait a jubileum urugyen" N E G Y ^ V T I Z E D A P E S T M E G Y E I K O N Y V T A R H O L D U D V A R A B A N cimmel vetette papirra.
1990-ben eloszor mint megbizott, 1991-t61 mint kinevezett igazgato, a konyvtar vezeteset a korabban itt m6dszertanoskent dolgoz6 Biczak Peter vette at.
A rendszervaltas utan (1990-1991) megsziint a P M K K . A korabbi komplex,
majd integralt ket intezmenybol lett harom: a Pest Megyei Konyvtar ( P M K ) , a
szentendrei kulturalis eletet 6sszefog6 Dunaparti Miivelodesi Haz (DMH) es a
Pest Megyei Kozmiivelodesi es Informaci6s Kozpont ( P M K I K ) .
A konyvtar fenntartasarol es miikodteteserol a vegleges megallapodas Szentendre es Pest Megye Onkormanyzata kozott csak 1994-ben sziiletik meg. A p r i lis 27-en az intezmeny alapito okirata vegre rogzitheti az intezmeny neve (csak
Igy): Pest Megyei Konyvtar.
A Pest Megyei Konyvtar a megyet atfogo konyvtari munkaja mellett Szentendren szolgaltato konyvtar is. A z egykor atvett varosi, jarasi (szentendrei
konyvtar) 24.533 kotet konyvevel szemben - a megyei konyvtar jobb anyagi koudicioi miatt - Szentendre varos polgarait ma mintegy 170.000 kotet konyv, tobb
mint 600 fajta napilap, folydirat, szaklap es a megye kiilonbozo helysegeibol kuldott helyi lap stb., 1.200 kazetta, 5.800 hanglemez es 2.800 magndszalag varja
a Pest Megyei Konyvtarban.
P E T H 6 ZSOLTNE N E M E T H E R I K A
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IN M E M O R I A M P E S T M E G Y E I K O N Y V T A R
1952-1993
OT

TETELBEN

Prol6gus
Mar nehany eve foglalkozom a gondolattal, hogy meg kellene irni emlekeimet,
amelyek Pest megye miivelodesenek, konyv tariigyenek tobb evtizedes szolgalataban bennem felhalmozodtak. A z emlekek, gondolatok sokasaga, szovevenyessege tartott mindig vissza, hogy hozzakezdjek. Meg talan az is, hogy sokat toprengtem azon, szakmai tanulmany jellegii vagy inkabb elbeszelo, szubjektiv benyomasokal tiikrozo iras legyen. A z ido mull, az emlekeim megirasa maradt.
Most, hogy a megyei konyvtar letesitesenek 40. evfordulojara emlekezunk,
ugy erzem, j6 alkalom arra, hogs a sok emlekbol papirra vessem a Pest Megyei
Konyv tar megalakulasanak gyotrelmes vajudasat, az elso botladozo lepeseit.
Azok az esemenyek a megye egesz konyvtariigyere kihatassal voltak, es talan
meg napjainkban is hatnak. Olyan esemenyek, amelyek eddig leirasra nem keriiltek, de a konyvtar tortenclehez ho/zatartoznak. A z intezmeny tortenetenek
feldolgozasakor forraskent felhasznalhatok. Azt hiszem, nem sziikseges hangsulyoznom, hogy a megirt esemenyeknek negyven ev tavlatabol mas az akusztikaja.
Ma mosolyt fakaszt vagy szajbiggyesztest. A z idosebb konyvtaros tarsadalom
megitclese szerint az a szakma hoskora volt. Tapasztalat hianyaban bizony sok
mellekvaganyra futott kezdemenyezes vitte el az idot, energiat es az amugy is
keves penzt.
Van olyan emlckem, amit az ido megszepitett - talan mindet - s van olyan is
- szerencsere keves - amire nem szivesen em.Iekezem.

E l s 6 t^tel: a megyei k o n y v t d r megalakul^s^t megeI6z6 helyzet
A megyei konyvtarak letrehozasat az 1952-ben megjelent minisztertanacs'
hatarozat rendelte el.
Abban az evben megyenkben ket eg>mas mclle rendelt korzeti konyvtar vol'
A Pesli Korzeti Konyvtar (Bp, a megyei tanacs epiiletenek harmadik udvarabai
ahol most a miivelodesi osztaly van, majd atkoltozott a leveltari raktar foloi
oldalra. A helyisegek azota atalakitasra keriiltek.) es a Cegledi Korzeti Konv
tar. A Cegledi Korzeti Konyvtar szervezte a falusi konyvtarakat a cegledi, mi
nori es a nagykatai jarasokban latta el leteti konyvekkcl. A megye tobbi nyol
jarasa a Pcsti Korzeti KonyA tarhoz tartozott. A korzeti konyvtarak letszama ha
rom fobol allt. Vezeto, szervezo es adminisztrator. A Pesti Korzeti Konyvtar
mcgalakulasa 1950. jul. 15. es 1952 kozott egy alkalommal (harom honap utan*
volt vezetocserc, nevere nem emlekszem, helyere keriiltem 1950. oktober 1-en.
Harom szervezo konyvtaros (Bango Bela, Katz Zsigmond, Horvath Erzsebet) es

ugyancsak harom adminisztrator v altotla egymast. Bango Bela velem egy idoben
keriilt a kony \, ahonnan nehany hetes munka utan katonai szolgalatra bevonull. Katonai szolgalatat letoltve, a Zala Megyei Konyvtarba keriilt (odavalosi
volt), ahol nyugdijba vonulasaig modszerlanos, majd iga/gatohelyettes volt.
Ilyen szemelyi hattcrrel kellett megoldani a hetenkent erkezo, a Nepkonyvtari
Kozpont bes/crzesc utjan kapoit konyvek leltaro/asal, leteti konyvtarak szervezeset es resziikre a leteti konyvek kikiildeset.
A konyvcsomagok osszetetelere jellemzo volt, hogy azokban keves mii nagy
peldanyszamban erkezett. Gyakori volt a s/az darabot meghalado peldanyszam.
Ezen kiviil kaptuk a / akcios konyveket. Mint peldaul: Azsajev: Tavol Moszkvatol; Asztalos Istvan: Szel fuvatlan nem indul; Solohov: Uj barazdat szant az eke;
Veres Peter: Szamadas; Mikszath Kalman: Ket valasztas Magyarorszagon; K i i lonos hazassag; Fagyajev: If jii garda stb. A lelsorolasl lehetne folytatni. Ezekbol
a konyvekbol szervc/tc a Korzeti Konyvtar a / ankctokat, eloadasokat, felolvasasokat is. A / egyik orszagos kor/eti konyvtarosi erteke/leten a konyvtaros hozzas/olasaban bes/amoll a nagy sikerrel mcgrcndezett konyvankentrol, melyet
Solohov: Uj barazdat s/anl a / eke cimii kfinyvebol rcndeztck. A z anket olyan
nagy halassal volt a ko/seg lakoira, hogy a/t kovetoen nagyon sokan kertek tagfelveleliikel a helyi ternielos/ovetkczetbe. Ehhez hasonlo hozzaszolas az otvenes
evek konyvtarosi erleke/letcin gyakran elhang/ott.
Hogy elkeriiljem a/, allomanyba \eteli munka nagy Icmaradasat, gyakran volt
csaladom esli es heU egi „szorako/asa" a leltaro/as, a raktari, leteti es a kolcsonzesi lapokra a Icllari s/amok es a/ egyebck rave/etese. Ennek ellenere a konyvtari adniinis/lraciot a kor/eti k(")nvvlar nem volt kepes naprakes/ allapotba
hozni.
A kor/eti konyv tar a megyei tanacs epiileteben egyiitt volt a miivelodesi osztallyal. Bi/ony kampanyok idejen, mint a / inle/mcny vezetoje jocskan reszt vettern iigy a tanacs, mint a/ os/laly nnmkajaban. Tanacsvalas/tas, ts/. szervezes
(1952-ben egy hetig voltam Cegleden ts/.-t s/erve/ni), mijvelodesi rende/venyek
latogatasa, kulturalis scregs/cmlek s/erve/6je, rendc/oje stb. Emlekezetes szamomra a cegledi kulturverseny, amelyet 1951 februarjaban tartottak. Budapestrol kulon vonat vitte a Pest kornycki res/tvevoket Cegledre. A februari hidegben
a csoportok nepviseletbe olto/\ (nem teli olto/et volt) menettanccal, enekelve,
mu/sikalva vonultak be a varosba, ahol ket nap (szombat, vasarnap) harom helys/inen egcs/ nap folytak a bemutatok. A seregszemlck, a kultiirversenyek nagyon
hangulatosak voltak, vidamsag jellemezte a/okat.
A z akkori os/talyve/eto munkatarskent tartott s/amon, sok olyan munkaval is
ellatott, ami nem volt resze a konyv tarve/etoi feladatomnak. A z igazsaghoz tartozik, hogy a feladatok ellatasa zomcben az esti orakra es vasarnapra estek. Azok
nem mentek a konyvtari munka rovasara (?). Fiatal es lelkes voltam, a munkamat
szerettem, a laradtsag nem s/amitott. Emleks/em, volt olyan sorozatom, hogy
egymast koveto hel vasarnapon v oltam valahol a megyeben rendezvcnyen, nem
volt s/abadnapom. Tulora? Julalom? Kiliinleles? Abban a / idoben nem volt meg
gyakorlatban. Ahogy \m arra a / idore, nem is gondoltam, hogy
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azert jarna valami anyagi vagy erkolcsi elismeres. De nemcsak en dolgoztam tiilmunkaidoben, hanem a munkatarsaim, a kozsegi konyvtarosok, a nepmiivelok es
masok is.
Miert irok ezekrol? Szubjektiv velemenyem, hogy ez is hozzatartozik ahhoz a
koriilmenyhez, helyzethez, amirol a megyei konyvtar letrejottevel kapcsolatban
emlekezni kivanok.
1950-1952 kozott ket nepmiivelesi osztalyvezetom volt. Olah Istvan es Mate
Vera. Olah Istvanra, aki sajnos elhunyt, nagy tisztelettel gondolok. Emberseget,
hivatastudatot tanultam tole, azt, hogy mi is a nepmiiveles.
Mate Vera miikodesenek idejere esik a megyei konyvtar szervezesenek elso,
talan a legkeservesebb szakasza, szamomra a legemlekezetesebb esemenyek.

M&sodik t^tel: v a j d d ^ i iddszak
1952 nyar elejen napvilagot latott tanacsi konyvtarhalozatot letrehozo m i nisztertanacsi hatarozat nagy pezsgest inditott el a konyvtarakban.
A megyei, jarasi szekhelyeken levo korzeti konyvtarak es varosi konyvtarak
osszevonasaval sorra alakultak az Ijj megyei es jarasi konyvtarak. A megyei
konyvtarak megalakulasanak vegso hatarideje 1952. december 3 1 . volt.
Megyenkben a megyei konyvtar megszervezeset sajatos helyzetiink komplikalta, nines megyeszekhely. A megjelent M T . hatarozat Pest megye sajatos helyzetet nem vette figyelembe, rank vonatkozolag kulon nem rendelkezett. Helyzetiinkbol adodoan a rendelkezest az abban foglaltak szerint nem is tudtuk vegrehajtani.
A jogszabalyt megismerve azonnal szot emeltiink a szaktarcanal. A z t a valaszt
kaptuk, ismerik a problemat, keresik a megoldast. Tobb esetben konzultaltunk
az iigyben a miniszterium konyvtari foosztalyaval, a Konyvtartudomanyi M6dszertani Kozponttal, Sallai Istvannal.
Helyzetiink megoldasara a kovetkezo elkepzelesek vetodtek fel:
— felsobb szintii allasfoglalas, esetleg jogszabaly a Pest Megyei Konyvtar
letesitesere,
— teljeskorii megyei konyvtar letesites Budapesten epiilet-berlettel,
— a mar miikodo Szabo E r v i n fiokkonyvtar atvetele megyei konyvtar celjara.
A z elkepzelesek egyeztetese lassan, vontatottan ment, azok nem voltak folyamatosak. Igazan talan az volt a helyzet, hogy sem a miniszterium, sem a megye
nem volt azon, hogy Pest megyeben megyei konyvtar legyen.
A miniszterium es az akkor mar miikodo K M K . szellemi, fizikai kapacitasat
jocskan lekototte a tobbi tizennyolc megyei konyvtar es a M T . hatarozatbol r a juk harulo feladatok vegrehajtasa.
A megyenek anyagi lehetosege, talan szandeka sem volt, hogy a fovarosban a
budapestieknek konyvtarat letesitsen. E z abban az idoben el is hangzott vezeto
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szajabol. Szubjektive talan az is kozrejatszott, hogy sem a miniszteriumban, sem
a megyei tanacsnal nem volt olyan szemely, aki szorgalmazta volna a konyvtar
letrehozasat. Ehhez hozzajarultak azok a szemelyi valtozasok is, amelyek folyamatban voltak, es a kritikus idopontban be is kovetkeztek a nepmiivelesi osztaly
vezeteseben.
Nekem nem volt eleg sulyom, nem is voltam eleg eroszakos - ez ram nem is
jellemzo - az iigy vegigvitelehez. A koriilmenyek sem erositettek, hogy a megyei
konyvtar letrehozasa erdekeben az illetekesekkel erdemi targyalasokat folytassak, arra felhatalmazasom sem volt. Folyosoi informaciobol tudtam, hogy folyamatban van a megyei konyvtar igazgatojanak keresese. E n igazgatohelyettesi
beosztasra vagyok kiszemelve. Mindezek ellenere fiitott az ambicio, mint fiatal
kezdo szakembert, hogy kozremiikodjek a megyei konyvtar letrehozasaban. Viszszagondolok az esemenyekre, nem tapasztaltam, hogy a nepmiivelesi osztaly vezetese vagy igazgatoim nagyon tamaszkodni kivantak volna szakmai es megyei
ismereteimre. E z t tamasztja ala az is, hogy csupan harom evig 1952-1955-ig volt
ram sziikseg a megyei konyvtarban. Azert mindig j 6 erzes tolt el, hogy reszese
lehettem a megye konyvtariigyenek alapozasanal es annak teto ala hozasaban.
A z 1952-es ev nyara es osz eleje azzal telt el, hogy a kiilonbozo megoldasokrol
„magunk kozott" targyalgattunk, targyalgattunk, de allasfoglalas, dontes nem
sziiletett.
Ennek az idoszaknak felejthetetlen „emleke", tortenetesen osztalyvezetom.
Mate Vera utasitott, jarjam a varost es keressek a megyei konyvtar reszere megfelelo helyiseget. Azzal inditott iitnak, hogy „a fovarosban sok iiresen alio volt
iizlet, etterem stb. talalhato, ezt jelzik a lehiizott redonyok. Jarjam vegig a v a rost, ahol ilyet latok, ott erdeklodjek a hazfeliigyelonel a helyiseg berelhetosegerol. Addig nem akar a munkahelyemen „az irodaban latni", amignem talaltam
megfelelo elhelyezest a megyei konyvtar reszere. Jartam az utcakat, a macskakoves utakat, de hiaba. Minden megnezett iizletre mar nem emlekszem, emlitest
sem erdemelnek. Egy, amelyik nagyon az emlekezetemben maradt, az a Rozsadomb Etterem Budan, a Keleti Karoly utcaban, az akkor nem iizemelt.
Termeszetesen az osztalyvezetom intelmet nem tartottam be, hisz k i vegezte
volna el a konyvtari munkat. Abban az idoben nem volt szervezokonyvtaros a
korzeti konyvtarban, az adminisztrator is tobbet volt betegseg miatt odahaza,
mint a munkahelyen a konyvtarban.
A valtozatossag kedveert Szabo E r v i n fiokokat is szemreveteleztem. Olyan e l kepzeles is volt, hogy esetleg egy mar miikodo konyvtarat atveve hozzuk letre a
megyei konyvtarat. A megyei igeny az volt, lehetoleg munkaslakta keriilet legyen, kapcsolodjon az agglomeraciohoz. Voltam Szabo E r v i n fiokkonyvtar nezoben Ujpesten (Arpad u.), Kobanyan. A portyazo iitjaim eredmenytelenek
voltak. Osztalyvezetom rosszallassal vette tudomasul. Gyakori vendeg voltam a
Fovarosi Tanacs K E C S - n e l (Koziileteket EUenorzo Csoport) es a S Z E C S - n e l
(Szervezeteket Elhelyezo csoport). A ket szerv felkeresese nem volt nagy elmeny
szamomra. Talan tiil sokat vartam toliik. Ha a megyeben barhova mentem, legyen az tanacsi, gazdasagi, tarsadalmi szerv, iigy fogadtak, hogy a megyetol
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(fentrol) jott vendeg. Ezzel szemben a K E C S - n e l , SZECS-nel varni kellett, mig
ram keriil a sor. A z tulajdonkeppen nem is bantott. Nem igenyeltem a megkiilonbozteto banasmodot. A z iigyintezo egyaltalan nem vette tudomasul, hogy hasonlo rangii allamigazgatasi szervet kepvisclek, mint 6. A konyvtar helyiseg
igenyet ugy kezelte, mint egy atlagos iigyfelet. A megerto es scgito szandek sem
volt felfedezheto az iigyintezo magatartasaban. Nekem tulajdonkeppen ez az,
ami rosszul esett. A vezeto szine ele csak ugy jutottam el, miutan eredmenytelensegemrol beszamoltam Mate Veranak, aki a megyei igazgatasi osztaly kozremiikodeset kerte, hogy az illetekes vezeto fogadjon. A z illctekes vezetohoz a
megyei igazgatasi osztaly munkatarsaval mentem el. Eloadva a helyzetiinket, keresiinket joindulatiian meghallgatta. Ugyiink tamogatasarol biztositott. Megjegyezte, meg sok hasznalaton kiviili helyiseg van a \arosban, amirol nines
tudomasuk. Keressiink tovabb helyiseget, s ha megfelelot talalunk, szamunkra
azt kiutalja. Termeszetesen keresiinket szamon tartja, igyekszik azt teljesiteni.
Ezt kovetoen nehanyszor mar nem egyediil jartam a varost helyiseget keresni,
hanem masodmagammal. Hivatalbol kirendelve a Pest Megyei Tanacs V B Igazgatasi Osztaly munkatarsa volt a kiserom.
Bizony nehanyszor szikra/otl M V s/eme, men az a/lan tudott, mikor a helyiseg keresesem eredmenytelensegerol tajekoztaltam. Igencsak szangv inikus termeszetii volt. Egy vele kapcsolatos elmcnyem. Egyiitt voltunk a turai arato
iinnepsegen. Ott jutott eszebe, szol a / egybegyiilt vendegekhez. Irogephez iiltetett, beszedet, akkor fogalmazva a/t, diktalassal velem akarla legepeltetni. Mivel
nem voltam gyakorlott gepiro, a gcpeles lassan es sok melleiitessel ment. Teljesitmenyemmel nem volt megelegedve, es a/t s/6va is lette. A valas/om az volt,
hogy nem vagyok gepiro. Erre olyan hisztit csapott, ami orokke emlekezetes maradt szamomra. Azota, ha Turan voltam, vagy a kozseg nevet hallom, mindig ez
az eset jut az eszembe.

H a r m a d i k tetel: a megyei k o n y v t a r sziiletese
1952 oszenek bekoszontevel az esemenyek felgyorsultak. A korzeti konyvtarban megjelentek az Allami Ellenorzesi Ko/pont ( A E K ) revizorai, akik a
konyvtar miikodesenek vizsgalata soran azt is ne/lek, hogy a minisztertanacs hatarozatanak vegrehajtasa, a megyei konyvtar letehozasa hoi tart. A vizsgalat zaro jegyzokonyve december elejen valt ismertte. A / nagyon elmarasztalta a
korzeti konyvtar munkajat es a megyei konyvtar letesitesenek allasat. A vizsgalat befejezcse koruli idoben hoztak tudomasomra, hogy rovidesen kineve/esre
keriil cs munkaba all Henc/i Arpad, a megyei konyvtar igazgatoja, akinek elsodleges feladata lesz a megyei konyvtar megszervezese.
Siirgosse valt az akkor iires szervezokonyvtarosi alias bctoltese. Javaslatomra
a valasztas Hegediis Floriannera (kozismcrt neven Czeller Maria, vagy Pataki
Lajosne) a / iiromi kozseg tis/teletdijas konyvtarosara esett. Eredmenyes falusi
konyvtarosi munkaja mellett s/olt az is, hogy egy evvel korabban elv egezte a kor-
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zeti konyvtar altal szervezett egy hetes bentlakasos konyvtaros-tanfolyamot, tovabba a korzeti konyvtar javaslata alapjan vettek fel 6t a Budapesti Apaczai Csere Janos Pedagogiai Foiskolara, amelynek akkor mar elso eves hallgatoja volt.
Kivalasztasanal azt is figyelembe vettiik, hogy a helyi tanacsnal penziigyi munkakort toltott be. A megyei konyvtar gazdalkodasi iigyeinek intezojekent is szamoltunk vele az lij szervezet kialakitasanal. 6 az egyetlen olyan konyvtaros, aki
azota is toretleniil, folyamatosan, ma mar mint nyugdijas a megyei konyvtar
munkatarsa.
A korzeti konyvtar kapott meg egy erositest (kis szemelyi kapcsolat reven) a
megyei tanacs apparatusabol Polgarne szemelyeben. Vele kapcsolatos kis epiz6d. E t a , mert ez volt a keresztneve, a konyvtarhoz keriileset megelozoleg a h i vatal sokszorositojaban (stencilezo) dolgozott. A konyvekkel ismerkedve akkor mar csomagoltunk, a koltozest keszitettiik elo - , felfedezte a polcon a d i szes, aranyozott kotesii Revai Nagy Lexikon 21 kotetet. Megkerdezte tolem,
hogy az milyen konyv. Roviden elmondtam, az az emberi ismereteket betiirendben rendszerezo mii. Valasza es reszben kerdese az volt, hogy „ezek szerint aki
a konyvek tartalmat ismeri, az egy okos ember?" A valaszom, valahogy ugy van.
Erre 6 megkert, engedjem meg, a Revai koteteket hazavinni elolvasasra, mert 6
konyvtaros leven okos kell, hogy legyen.
Mas. Honapokkal kesobb, a mar miikodo megyei konyvtarban, a leteti allomany raktari gondozasat vegezte. Latva es tapasztalva a modszertani konyvtaros
munkajat, felvetette, hogy 6 miert nem lehet modszertanos? M i annak a feladata? Roviden, talan nagyon is leegyszeriisitve, tomondatokban mondtam el a
konyvtari modszertani munka lenyeget. A z elmondottakbol csupan annyit jegyzett meg, hogy videki utazasbol es beszelgetesekbol all a konyvtari modszertani
tevekenyseg. Ebbol azt a kovetkeztetest vonta le, hogy 6 is el tudja latni a modszertanos munkakort. Kert, mondjam el neki reszletesen, hogy mit kell a tanacsi
vezetoknek, konyvtarosoknak mondani, ha felkeresi oket. Azt lehet mondani,
kesz, elore megfogalmazott parbeszed semakat kert tolem. Nehez volt meggyozni
6t, hogy a megyei konyvtar szempontjabol hasznosabb munkat vegez, ha a raktart rendben tartja, a sziikseges adminisztracio naprakesz. Erveim nem voltak
eleg meggyozoek. A beszelgetesiinket koveto napokban partfogoja (Kiss Jozsef
szemelyzetis) megkeresett es kert, segitsem a kartasnot szakmai elomeneteleben.
fgeretet tettem, amennyiben tovabbtanulasi szandeka van a kartarsnonek, segitsegemre szamithat.
Visszaterve az A E K vizsgalatra. A jegyzokonyv szankciokat kilatasba helyezo
pontjainak koszonhetden (talan ?) a miniszterium konyvtari osztalya kezdemenyezesere december ho elso feleben a Fovarosi Tanacs elnokhelyettesevel, Pesta
Laszloval megbeszeles volt a Pest Megyei Konyvtar elhelyezese targyaban. A
megbeszelesen emlekezetem szerint a miniszterim konyvtari osztalya kepviseleteben Kondor Istvanne, a fovarostol Pesta Laszlon kiviil a K E C S vagy a S Z E C S
kepviseloje. Pest megyetol Acs Lajosne elnokhelyettes, az igazgatasi osztaly
munkatarsa, Henczi Arpad konyvtarigazgato, es en vettem reszt. Lehet, hogy
masok is reszt vettek a megbeszelesen, de azokra mar nem emlekszem. Talan az
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atalakitast vegzo vallalat megbizottja. Sziikkorii megbeszeles volt, de eredmenyes. A z t hiszem, egy 6ra idotartamnal nem lehetett tobb. A jelenlevok vita es
ellentmondas nelkiil megegyeztek abban, hogy a Kristof ter 2. sz. alatt - az Anna
presszoval szembeni sarok) az O K I S Z reszere atalakitasban levo reprezentativ
iizlethelyisegeket a Pest Megyei Konyvtar elhelyezesere es ott miikodtetesere
atadjak. A megkezdett atalakitast a konyvtar igenyet figyelembe veve siirgosen
be kell fejezni. tJgy, hogy a konyvtar koltoztetese es hivatalos atadasa december
31-ig megtortenjen. A megbeszelest befejezve elso utunk a helyszinre vezetett,
ahol az epitesvezetovel tortent bemutatkozasunk deriiltseget valtott k i , mivel 6
is Toth Ferenc volt.
A helyisegeket vegigjartuk, szemreveteleztiik a konyvtar funkcio szerinti e l helyezesi lehetosegeit. A z elso megallapitasunk az volt, hogy bizony a varhato
fejleszteseket is figyelembe veve az sziikos. A sarki helyiseg es a V a c i utcai oldalon levo iivegterem, a szoba harom oldalan beepitett, a padlotol a mennyezetig
ero iivegajtos szekrenyek, s benne iivegpolcok - iigy tudom, eredetileg ekszeriizlet volt - impozansan neztek ki. A z intarzias faburkolat, a mely iivegszekrenyek
jol mutattak, csak eppen konyvek tarolasara voltak alkalmatlanok, E z t a kesobbiek soran tapasztaltuk is, amikor a konyvek siilya alatt az iivegpolcok eltortek.
A ket helyisegen valtoztatni, atepiteni nem lehetett.
Alapteriiletre nem emlekszem, akkor meg azt nem mertiik. A Kristof teri oldalon levo ket kis helyiseg kepezte a halozati raktart, a sarki faburkolatu terem
volt a kolcsonzo, ahhoz kapcsolodott jobbrol es balrol (iivegterem) a kolcsonzest
szolgalo konyvallomany raktara. A konyvtar hasznalataban volt a V a c i utcaban
az atjarast szolgalo bejarattol -jobbra levo keskeny iizlethelyiseg, amelynek ket
oldala vegig uvegkirakat volt. E z a helyiseg konyvtari celra egyaltalan nem volt
hasznalhato. Legfeljebb elfekvo konyvek, eszkozok tarolasara. Azert is alkalmatlan volt, mert a tobbi helyisegtol kiilon bejarata reven elkiiloniilt. Talan egy
ev sem telt el, azt a helyiseget a konyvtar atadta a kereskedelemnek. A konyvtarigazgatonak, helyettesnek es egy-ket modszertanosnak kozos szobajuk volt.
A helyiseg kiutalasat kovetoen gyorsabb iitemben harman-negyen folytattuk
a konyvek csomagolasat, a koltozesi elokesziileteket es a Pest Megyei Konyvtar
hivatalos atadasat.
A korzeti konyvtar konyvallomanya, berendezese, szakmai felszerelese olyan
volt, mint barmelyik hasonlo korzeti konyvtare az orszagban, Talan csak
mennyisegben (tobb pole, tobb bentlevo konyv) lehetett elteres az egyes konyvtarak kozott. Ennek magyarazata, hogy a Nepkonyvtari Kozpont kozponti beszerzesebol egyseges berendezesi targyakkal latta el az indulo korzeti
konyvtarakat. A konyvek zsineggel osszekotozese (kb 3000-4000 db), az allvanyok, asztalok, szekek stb koltozesre elokeszitese nem okozott nagy gondot, A
Kristof terre valo atkoltozes emlekezetem szerint ket nap alatt lebonyolodott.
A z elso emeletrol a konyvcsomagokat, allvanyokat Henczi Arpad igazgato, Hegediisne (Pataki Lajosne), Polgar Antalne es en kotellel engedtiik le, kozvetleniil
a teherautora. A z iij helyen a teljes konyvtari elrendezes elhiizodott, csak a festesi munkak befejezese utan keriilhetett arra sor.
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A Pest Megyei Konyvtar hivatalos letesitesenek bejelentesere, atadasara az
iivegteremben, ahol a polcokra jelkepesen konyveket helyeztiink el, sziik korben
1952. december 31 -en keriilt sor. A z esemenyen emlekezetem szerint a konyvtar
dolgozoival egyiitt sem lehettiink tobben, mint 15-20 fo. A megyei konyvtarat
Acs Lajosne elnokhelyettes rovid beszed kereteben adta at Henczi Arpadnak, a
megyei konyvtar igazgatojanak.
A megyei konyvtar az atadaskor nem volt meg miikodokepes. AUomanya hianyos es rendezetlen volt, az olvasoszolgalat targyi es szemelyi feltetelei meg nem
rendezodtek. A konyvtar mukajaban elsodleges feladatnak tartottuk, hogy a kolcsonzesi munka minel elobb megkezdodjon. A kolcsonzest szolgalo allomany k i alakitasahoz az Orszagos Szechenyi Konyvtar kozponti konyvelosztojatol
jelentos mennyisegii, 1945 elott megjelent konyvet kaptunk. Tovabba lehetosegiink volt a keszletiikbol valogatni. A konyvtar tobb even keresztiil reszesiilt a
kozponti kdnyveloszto konyveibol.
Hegediis Florianne (Pataki Lajosne) es jomagam gyakran megfordultunk az
antikvariumokban, es olyan konyveket (szepirodalom, ifjiisagi, ismeretterjeszto) vasaroltunk, amelyekkel megalapoztuk a konyvtar kolcsonzeset szolgalo a l lomanyt. A z olvasoszolgalatos konyvtaros munkaba allasa utan az allomanygyarapitassal 6 foglalkozott. Talan fel ev is volt, hogy az olvas6szolgalati-kony\'kolcsonzo munka 1953-ban megkezdodhetctt. A kolcsonzest a konyvtar ket uj
munkatarsa, Fenakel Judit (nem az irono) es Koroknai Maria latta el. A kolcsonzo munkaba sziikseg eseten, - helyettesiteskor - masok is resztvettek. Igy en is.
Ezzel kapcsolatos emlekeim. A legemlekezetesebb talan, hogy Lehotay Arpad
szinmiiveszt szolgaltam k i . Sajnos, akkor mar egeszsegi allapota nem a legjobb
volt. Gege miitetje miatt nagyon nehezen beszelt. Annak ellenere kerdeseimre
keszsegesen valaszolt, igaz nagyon roviden. Egy kolcsonzesi elmenyem volt. K .
Mariatol egy olvaso Thackeray: Hiiisag vasara cimii miivet kerte. Termeszetesen
kiejtes szerint tehat „Szek6rit" mondva kerte a konyvet. Maria az „ S z " betiinel
kereste a polcon a konyvet, nem talalta. Tolem kerdezte, hogy emlekezetem szerint a konyvtar rendelkezik-e a kert miivel. Utbaigazitasomra a „ T " betiinel a
konyvet megtalalta.
Vagy az adminisztratorunk B . Borbala - mentsegere szolgaljon - a nehezen
olvashato keziratbol, azt felre olvasva iij szerzoket, konyvcimeket alkotott - a
konyvjelzok talan valahol a konyvtar irattaranak melyen megtalalhatok - , s azon
hosszij ideig deriiltiink.
A z ido tavlatabol es a mostani szakmai ismeretek birtokaban, visszagondolva
a konyvtar akkori allapotara, bizony az talan egy mostani kozsegi konyvtar kovetelmenyenek sem felelne meg. De az adott idoben es helyzetben csak arra volt
lehetoseg. Napjainkban azt a helyzetet ertelemmel nehez most elfogadni. 1953ban a megyei konyvtar nehany iij nunkatarsa (Pal Erno, Orvos Maria = Salamon
Jozsefne, Markovits Jozsef) mellett az osz folyaman uj igazgatot is kapott Smelko Tiborne szemelyeben. Orvos Maria Fenakel Juditot valtotta az olvasoszolgalatban, Pal Erno es Markovits Jozsef a halozati-modszertanosi feladatot lattak
el. 1953-1955 kozotti idoszak alatt hosszabb-rovidebb ideig a konyvtar dolgo-
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zoja volt Solymosine Torday A l i z , Miklosine. A Pest Megyei Konyvtar munkajanak 1975-ig meghatarozo szemelyisege volt Pal Erno, Salamon Jozsefne es
Czeller Maria.
A Pest Megyei Konyvtar sorsat letrejotte pillanatatol befolyasolta es meg napjainkban is meghatarozza a megyeszekhely hianya. A z elmiilt 40 evbol ( 1 9 5 3 1975-ig) 22 ev iigy telt el, hogy a teljes funkciot nem tudta gyakorolni,
megmaradasa bizonytalan volt. Szentendrere koltozeseig a megyei vezetesnek
alapallasa volt, hogy a konyvtar Budapest erdeket szolgalo nyilvanos konyvtari
szolgalatat nem finanszirozza. A Pest Megyei Tanacs Vegrehajto Bizottsaga
1958-ban hozott hatarozataval a budapesti kolcsonzo tevekenyseget megsziintette. A megyei konyvtar fo feladatanak a halozati, modszertani munkat jelolte
meg. Akkor a konyvtar mar iij helyen, az Engels teren (ma Erzsebet ter) azota
lebontasra keriilt Nemzeti Szalon epiileteben miikodott.

Negyedik t€tel: a viszontags^gos €vek
A kolcsonzes megsziintetesevel a konyvallomany megmaradt, annak fejlesztese kisse visszafogott lett. Hasznositasanal, gyarapitasanal a konyvtarkozi kolcsonzes (megyei) kapott nagyobb szerepet. A konyvtar fizikai es szellemi
hasznositasara felvetodott olyan elkepzeles, hogy letesitsen a megyei konyvtar
a Krisztina krt. iijabb helyen nyilvanos folyoirat-olvasot, bo valaszteku, nem
kolcsonozheto kezikonyvtarral. Vagy legyen a K M K - b a n folyo konyvtaroskepzesnek tankonyvtara. A z elkepzelesek csak elkepzelesek maradtak, A tervek realizalasaban jelentkezett velemenykiilonbsegeket nem lehetett feloldani.

Otodik t6tel: a megyei konyvtar Szentendrere koltoz^se
A Pest Megyei Konyvtar eleteben nagy fordulatot jelentett az 1975-6s ev,
amikor is Szentendrere koltozott. E z t a tenyt iigy is vehetjiik, hogy a megyei
konyvtar letesitesenek ez az igazi idopontja. Szentendrere koltozesevel lett teljeskorii megyei konyvtar, amely a varos tarsadalmi, gazdasagi helyzetehez igazodva latja el feladatat.
tJgy itelem meg, ha mar emlekeimet papirra vetem, el kell mondjam, hogy mik
azok a kevesek altal ismert tenyek, amelyek kovetkezteben a megyei konyvtar
Szentendrere keriilt.
Irasom elejen mar szoltam arrol, hogy a megyei vezetes a megei szekhely i r a nyaban tobbszor foglalkozott azzal a gondolattal, hogy a megyei konyvtar miikodesenek hoi lehetne a megye szempontjabol a legmegfelelobb helyszine.
Beszelgetes szintjen felvetodott Cegled, Godollo, Vac. Hogy a gondolat csak gondolat maradt, abban a penz hianyan tiil az is kozrejatszott, hogy a kiszemelt v a ros tavol esik a megyei kozigazgatas kozpontjatol, igy a megyei szervekkel valo
egyiittmiikodes, kapcsolat tar tas gondot jelentett volna. Nem beszelve arrol,
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hogy a teriileti konyvtarosok utaztatasa is problemasabb. Mivel a megye nem
keriilt kenyszerhelyzetbe, a megyei konyvtar megyebe koltoztetese is csak mint
esetleges megoldas maradt.
A z iigy akkor valtott komoiyra, amikor 1967-ben a megyei tanacsnak iij e l nokhelyettese (dr. Csicsay Ivan) es iij miivelodesi osztalyvezetohelyettese (Borbely Tibor) lett. A z iij vezetes a megye sajatos helyzetet (megyei szekhely
hianya, agglomeracio, Budapest kozelsege stb.) elemezve kereste azokat a formakat, szervezeti kereteket, amelyeket felhasznalva lehetne kialakitani az egesz
megyet erinto, kozmiivelodesi intezmenyrendszert osszefogo, kozmuvelodesi
koncepciot. A megye sajatos kozmiivelodesi koncepciojat kisebb-nagyobb letszamii es kiilonbozo osszetetelii szakmai megbeszelesek keszitettek elo. Ennek
jegyeben keriilt megrendezesre Vacott 1967-ben az „tJj feladatok 1968" cimii
tanacskozas, majd 1971-ben az „Asz6di tanacskozas". A sokretii szakmai tanacskozasok osszegezesekent sziiletett meg a megye sajatos helyzetet tiikrozo,
kozismert neven a „Pest megyei tajcentrikus kozmiivelodesi koncepcio", melyet
a Megyei Tanacs 32/1971. szamii hatarozataval elfogadott.
Amely a lenyeget kiemelve roviden a kovetkezo:
1. Szentendre: kepzomiiveszet, miivesztelep 40 eves miilttal, idegenforgalmi l a togatottsag, Budapest kozelsege, nemzetisegi kultiira, a taj szepsege alkalmassa
teszi a varost, hogy a megye sajatos kultiirkozpontja, a megye k6zmuvel6d4s4nek modszertani kozpontja legyen.
2. Vac es kornyeke: munkasmozgalmi hagyomanyok, zene es korusmiiveszet,
Szonyi Istvan Szabadiskola stb.
3. Godollo: Agrartudomanyi Egyetem a mezogazdasaggal kapcsolatos ismeretterjesztes kozpontja. A nepi hagyomanyokkal rendelkezo Galgamente stb.
4. Cegled: Del-Pest megyei paraszt- es foldmunkasmozgalmi hagyomanyok,
Nagykoros, Cegled irodalmi es tortenelmi hagyomanyai, D6zsa, Arany, Kossuth
kultusz stb.
Teny, hogy a koncepci6 koUektiv kialakitasaban jelentos szerepe volt a ket vezetonek.
E z a tanacsi hatarozat volt az, amely a megyei konyvtar tovabbi sorsat eldontotte. A fenti szovegben kiemelt resz. A hal6zatba szervezodott miivelodesi otthonok koreben igenykent jelentkezett a munkajukat 6sszefog6 es m6dszertani
munkajukat szervezo es vegzo megyei intezmeny letrehozasa. E z t jogszabaly is
eloirta. A ket kozmiivelodesi intezmenyhal6zat melle harmadikkent a tanacsi
kezelesbe keriilt miizeumi halozat is csatlakozott.
A hetvenes evek elejen mindharom halozat megyei kozpontjanak elhelyezesere „ j 6 " alkalom kinalkozott Szentendren. Kesz volt a varosi celra kesziilt varosi
miivelodesi haz terve, megkezdtek a tereprendezest, az ott levo regi hazak elbontasat. A z atepites alatt levo Ferenczi Muzeum ugy kesziilt, hogy ott a Miizeumok
Pest Megyei Igazgatosaga is elhelyezesre keriil. Mindket intezmeny epitesi koltsege biztositva volt, a munkalatok folytak.
A megyei kozmiivelodesi csoport feladatul kapta, hogy a varosi miivelodesi
haz tervet atnezve keszitsen szakmai ajanlast az epitesi terv mddositasara.
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amelynek megvalositasaval az epiilet alkalmas lesz iigy a miivelodesi hazak megyei feladatanak ellatasara, mint a megyei konyvtar elhelyezesere es teljeskorii
miikodesere. Utbaigazitaskent kaptuk, hogy az alapteriileten es fofalain nem lehet valtoztatni. A konyvtar szakmai kovetelmenyeit figyelembe veve elso reagalasom az volt, hogy a tervben szereplo konyvtari alapteriilet m^-re a sziikseglet
alatt van. A kenyszerhelyzetben nem volt mas lehetoseg, tudomasul kellett venni
a vezetes donteset. A z eredeti terv csekely modositasaval, tudomasul vettem,
hogy gyermekkonyvtar, a kozponti raktar egy resze es a konyvkoteszet nem keriilhet elhelyezesre az uj epiiletben.
A megyei konyvtar szentendrei munkafeltetelei az elozoekkel osszehasonlithatatlanul kedvezobb lett. A miikodesi tapasztalatok alapjan a kikoltozes 6ta
tobb atalakitas, atrendezes keriilt vegrehajtasra. Ott nyert elhelyezest a gyermekk6ny\'tar es a konyvkoteszet, igy alakult ki a megyei konyvtar mai kepe.
A 70-es evek gazdasagi, tarsadalmi torekvesehez igazodva a Pest Megyei M i i velodesi Kozpont es Konyvtar ( P M K K ) integralt intezmenykent sajatos szervezettel kezdte meg miikodeset - atadasa 1975. I V . 2. - 1975. december 16-an.
A z intezmenynek egy felelos vezetoje volt. A miivelodesi kozpont es konyvtar
szakmailag elkiiloniilt. Mind a ket igazgatot a Megyei Tanacs V B Miivelodesiigyi
Osztalya nevezte ki. A ket igazgato kozott a Szervezeti es Miikodesi Szabalyzat
szerint ala- es folerendelesi viszony volt. Mindket szakteriilet penz es gondnoki
iigyet a gazdasagi igazgato intezte, a szervezesi, propaganda feladatot a kezdeti
idoszakban egy munkacsoport latta el. E z a helyzet esetenkent velemenykiilonbseget is eredmenyezett, ami a ket egyenrangii (!?) vezeto munkakapcsolatara is
kihatassal volt. Valtozatlanul kisert a megyei szekhely hianyanak szelleme. A
nyolcvanas evek kozepen a megyei vezetokben ismet felvetodott a megyei konyvtar Vacra koltoztetesenek gondolata. A z athelyezes terve reszben a felmeriilo
koltsegek miatt keriilt le napirendrol.
Vegiggondolva a megyei konyvtar negyven even, a legaltalanosithatobb megallapitas, ami letezesere jellemzo, a megye sajatos helyzetebol adodoan a megoldas kereses. Hogyan, es hoi lassa el a megye konyvtari feladatat. Negyven ev
alatt - nem sajat elhatarozasabol - otszor koltozott a konyvtar. Emlekeztetoul:
Kristof ter 2. 1952-1956; Engels ter 1956-1959 (a lebontott Nemzeti Szalon
epiileteben, most Erzsebet ter); Szentendre 1959-1961 (a J6zsef Attila Miivelodesi Hazban ideiglenesen az iij Krisztina krt-i helyisegenek elkesziilteig); Arr/.9Ztinakrt. 2-4. 1961-1975; Szentendre 1975-.
A konyvtar vezetese sem volt sokkal jobb helyzetben. A megalakulasat koveto
elso ot evben (1952-1957) harom igazgato valtotta egymast. Henczi Arpad,
Smelko Tiborne, Simon Zoltan. A legrovidebb ideig az ut6bbi volt, aki csak nehany hetig lathatta el az igazgat6i feladatot.
Ugy lehet osszegezni a megyei konyvtar elmiilt negyven evet, hogy viszontagsagos, gondokkal terhelt volt. A gondok, nehezsegek ellenere, ami a hal6zatepitesi, gondozasi munkajat illeti, nines szegyenkezni valdja. E z termeszetesen az
en szubjektiv velemenyem. Szentendrei miikodese ota a kolcsonzo konyvtari feladatat j o szinvonalon latja el.
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EpiI6gus
Emlekekel irlam? Azt hiszem, a leirtak inkabb az emlekezes felfrissitese k a tegoriaba tarto/nak. Azok szubjektivek, bar igyekeztem targyilagos maradni. A
nagyon szemelycs vonatkozasu esemenyeket szandekosan kihagytam. A megyei
kony\tar c/ideig kiterokkel, gondokkal megtett utjat volt szandekomban emlekezctcmre hagyatko/va felva/olni. Most, irasom vegcre erve, azt ismet elolvasva
dobbentem ra, mi mindenl kellett es lehetett volna leirnom. Talan ha erom es
idom engedi, arra is sort kerilek.
Mit is kivanhalnek a megyei konyvtarnak a kovetkezo 40 evre? Kevesebbet
kelljen foglako/nia helyenek, feladatanak keresesevel, meg akkor is, ha tudjuk,
az orok valiozas, atalakulas az uj kereseset igenyli.
TOTH FERENC
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PEST M E G Y E I K O N Y V T A R - 1 9 5 3
Felkerest kaptam: irnam meg emlekeimet ennek az intezmenynek kezdeti korszakarol. Minthogy 1952-ben sziiletetett meg a minisztertanacsi hatarozat megyei konyvtarak letesiteserol es a halozat fokozatos fejleszteserol, a feladat
lenyegi munkai 1953-ban indultak, azota pedig 40 ev telt el, - egy emberolto ami mar tortenelmi tavlatnak is tekintheto. A felkeres oka pedig az volt, hogy
odahagyva korabbi munkahelyemet, a Szabo Ervin Konyvtarat, nekem jutoti a
megtiszteltetes, hogy az akkor kezdeti korszakat elo Pest Megyei konyvtar vezetoje, - ma igazgatonak hivjak - lehettem. E z a 40 eves let es az azota is eredmenyesnek tekintheto munka, ha tetszik szolgalal, 1993-ban jubileumot
iinnepelhet.
Bar nyugdijba mas konyvtari munkateriiletrol mentem, munkahelyem valtozasa nem csokkentette erdeklodesemet a konyvtar munkaja, sikerei, gondjai
irant, amelyeket kicsit tovabbra is a magamenak tekintettem. Oriiltem az utodok
sikereinek, es egyiittereztem veliik gondjaikban. Ezek azonban nem halvanyitottak el bennem a kezdeti lepesek emleket. A z emlekezes kozeppontjaban nem feledheto sajat kezdeti dilettantizmusunk. Ezt sok iitkeresessel, foiskolai
kepzessel, a munkatarsak joakaratu egyiittmiikodesevel fokozatosan sikeriilt
mersekelni. Nem hanyagolhatok el azonban a kornyezet, a feladat tartalmi vonatkozasait meghatarozo motivaciok, a kimondott, de a rendelkezesiinkre bocsatott eszkoztar altal is befolyasolt szandekok egesz rendszere. Ne tagadjuk: a
kulturat kivantuk szolgalni, es akarcsak ma, akkor is kulturpolitikat szolgaltunk.
Ennek alapjaul pedig eppen ugy figyelemmel kellett lenniink a valosagra, mint
jol ismert ideologiakra. Igy munkank nem nelkiilozott propagativ tenyezoket
sem. A z egesz egyben az, ami az emlekek tarhazabol kitorolhetetleniil megmaradt. De sok egyeb is.
t,s itt zavarba jovok es ketelyeim tamadnak. Merhetek-e az atelt multrol oszinte hitem szerint a legigazabb valosagnak megfeleloen - maskeppen beszelni, mas kovetkeztetesre jutni, mint azt a jelen napi politika imperativ modon
megkivanja. A ketto kozott ugyanis lenyeges a kiilonbseg! Megkiserlem...
Munkank termeszetes velejaroja volt, hogy a rank osztott szerep szerint - ami
nem volt kiilonosebben szeleskorii - igyekezziink felmerni a targyi-, szemelyi
(munkatarsi) sziiksegleteket. Jarni Pest megye helysegeit, targyalni sok emberrel, a tanacsok miivelodesi osztalyaival, amelyek az ido mulasaval egyre meghatarozobb szerephez jutottak. Egyarant talalkoztam a pozitiv magatartas mellett
gyanakvassal, kozonnyel, „ha Isten hivatalt adott, adott hozza eszt i s " magatartassal.
A konyvtariigy egyre fontosabb kulturpolitikai szerepkorhoz jutott, ezen beliil
szerepet kapott a politika is.
A feladatkomek kialakult hierarchiaja volt. Feliigyeleti szervkent a Miivelodesi Miniszterium miikodott, a Nepkonyvtari Kozpont modszertani iranyitassal
segitett, a megyei miivelodesi osztaly koltsegvetesi feladatot latott el, a Konyvtarellato pedig az igenyek szerinti konyvanyagot biztositotta az altala ajanlott
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listarol. Fentiek felsorolasabol - a kiilonbozo intezmenyek funkcioja szerint elkepzelheto, milyen feladatot jelentett a kapcsolattartas, a szemelyi allomany
alkalmassaganak megitclese, es valamennyi problemakorben a velemenynyilvanitasi es dontesi jog ervenyesitese.
A megyei meretii konyvtari munkanak nem voltak elozmenyei es kialakult
modszertana. Munkatarsaim tobbsege azonban idokozben felsofokii konyvtarosi
vegzettseget szerzett, es ennek birtokaban kozponti feladatta lett a rendszerben
alkalmazando modszerek kialakitasa, valojaban egy team kereteben. Itt kell
megemlitenem, hogy valamennyi munkatarsam nemcsak foglalkozasnak tekintette munkajat, hanem - patosz nelkiil - hivatasnak is. A z t hiszem, utolag is az
elert eredmenyek ezt latszanak alatamasztani, amiert ma is - sok ev miiltan megbecsiilessel es szeretettel gondolok rajuk.
A rendszer egyebkent iigy miikodott, hogy a halozatban dolgozo munkatarsak
jelzesei alapjan kellett - veliik egyetertesben - a helyi felteteleknek megfelelo
modszereket bevezetni, illetve egyeb - kisebb-nagyobb - dologi problemat megoldani.
A kulturalis funkcion belul legfobb feladat annak a celnak az elerese volt, hogy
az embereket olvasasra szoktassuk. E z t celozta a konyvtarak latogatasanak propagalasa es az a torekves, hogy az emberek kezebe erdeklodesuknek megfelelo
konyveket adjunk. Ebben az olvasokkal valo szemelycs kapcsolat is segitett. T a lan ma kevesbe hangzik hihetonek, hogy olyan politikai pressziot sehonnan sem
gyakoroltak a konyvtar vagy a halozat munkajara, amelynek a celja valamilyen
tiilzott vilagnezeti befolyasolas szandeka lett volna erezheto.
A Konyvtarellato kinalataban az ismeretterjeszto, a termelesi celokat es modszereket propagalo irodalom elvezett bizonyos prioritasokat a szepirodalom
mellett, de az olvasonak tovabbra is szuveren joga maradt, hogy a polcokon fellelheto konyvekbol mit valaszt. A statisztikak vegiil is pontos kepet adtak arrol,
hogy az olvasok erdeklodesenek meghatarozo reszeben a szepirodalom es az ifjiisagi irodalom dominalt. E z t kovettek az ismeretterjeszto, es utolsokent a v i lagnezeti-politikai jellegii miivek.
A z 1953-1957 kozotti idoszakot egy korszaknak tekintve, konyvtarunk eleteben sikernek konyvelhetjiik el az 5 jarasi konyvtar megszervezeset, amelyek fokozatosan onallo konyvbeszerzesi jogot (elozoleg ezt a Megyei Konyvtar
feliilbiralata mellett tehettek) kaptak, es fiiggetlenitett konytarosokkent - mar
bizonyos konyvtarosi vegzettseget szerezve - tudtak instrualni a hozzajuk tartozo, tiszteletdijas konyvtarosokat.
Ha figyelembe vessziik, hogy a haboriit koveto bekeviszonyok kozti fejlodes
kezdeti szakaszaban a konyvtaros szamara a konyvek szeretete volt a kovetelmeny, ebben a szakaszban mar szakmailag, a tapasztalatok altal igazolt modszertani gyakorlat mellett folyhatott a konyvtari munka.
Ennek a gyakorlatnak, a tapasztalatok cserejenek volt a foruma a „Pest M e gyei Konyvtaros" c. rendszeresen megjeleno kiadvanyunk, de keszitettunk tematikus ajanlo bibliografiakat, konyvtarat propagalo nyomtatvanyokat.
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Celom az elmondottakkal egy korszak vazlatos bemutatasa volt, a teljesseg
igenye nelkiil. Nem kivantam epizodokra kiterni, ahhoz ennek a visszaemlekezesnek keretei sziikek lettek volna.
A z eltelt idoben messze keriiltem ettol a munkateriilettol, megis hiszem, hogy
a kezdeti idoszakban, nem keves nehezseg lekuzdese mellett tudtunk olyan m i i kodo rendszerl kiepiteni a Pest Megyei Konyvtar szamara, ami lobbe-kevesbe
alapul szolgalhatott a mai sikeresen miikodo konyvtarhalozat szamara is. Orulnek neki, ha igy lenne.
Minthogy pedig ezt az 1993-as evet en is jubileumi evnek tekintem, hadd legyen ez alkalom arra, hogy ezen az idonkent rogos iiton, az eredmenyes munkat
vegzo kollegaknak tovabbi sikereket kivanjak.
SMELKO TIBORNE
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PEST MEGYEI KONYVTAR
1953-1993

iieifi/IoUzedej midljunak

Szentendre, 1993. december 22.
Emleklap
merilelt papirbdl,
meiyet minden vendegiink
megkapott.

„SZERETEK K O Z O T T E T E K L E N N I "
Beszelgetes P a t a k i L a j o s n e v a l , a k o n y v t a r legregebbi dolgozdj^val
Pataki Lajosne, Maria neni mar 20 eve nyugdijban van, de meg most is lankadatlan lelkesedessel es energiaval kijar Szentendrere hetente egy nap, hogy a feldolgozando konyvek cimleirasaba besegitsen.
- Maria neni 1952-ben, a konyvtar megalakuldsakor lepett be a Pest Megyei
Konyvtdrba dolgozni.
- 1951-1952 tajan kezdtek a falusi leteti konyvtarak letesiteset, es ebben az
idoben alakultak a megyei konyvtarak is. 1952 december vegeig a Pest Megyei
Konyvtarnak is letre kellett jonni, ami valojaban 1953 januarjaban kezdte meg
miikodeset, mint megyei konyvtar. Azelott korzeti konyvtar volt, aminek Toth
Feri volt a vezetoje. 6 kezdte el Pest megyeben a leteti konyvtarak telepiteset.
- Hogyan tetszik visszaemlekezni a 41 evvel ezelotti munkdba dlldsra?
- Tulajdonkeppen en ugy keriiltem a Pest Megyei Konyvtarba, hogy Toth Feri
kijott tJrombe, hogy ott is megkezdje a leteti konyvtar kialakitasat. E n akkor a
kozsegi eloljarosagon dolgoztam adoiigyi eloadokent. Elkezdtem a konyvekkel
foglalkozni. Nem ertettem hozza egyaltalaban, de Toth Feri latta rajtam, hogy
akarom csinalni. Akkor felbiztatott, hogy iratkozzam be a foiskolara. Mar akkor
36 eves voitam, ferjnel voitam, gondoltam - nem nekem valo mar ez. Meg erettsegim sem volt, hogyan is lehetne egybol foiskolara menni? Vegiil is ravett, hogy
tegyem le a felveteli vizsgat. Szerencsere nem volt nehezsegem a magyarral, de
a tortenelem es a marxizmus eleg nehezen ment. A foiskolan nekem nagyon konynyii volt a kon^-vtari szabalyokat megtanulni, mert valahogy hozzaszoktam a szabalyokhoz a kozsegnel, hiszen ott minden szabaiyozva volt. Nagyon szerettem a
szakozast, a tizedes osztalyozast.
Szoval, igy keriiltem 1953 januarban Budapestre, a Pest Megyei Konyvtarba,
mint gyakornok.
- Mi volt az elso fel adata Mdria neni nek?
- Koltoztetes. Tulajdonkeppen az az alapanyag, ami a megyei k o n p t a r anya gat kepczte, a megyei tanacs cpiileteben volt. Megkaptuk a Kristof teren a sarki
epiiletcl, oda koltozteltiik az anvagot. Voltunk ra eleg sokan, mert vettek fel ideiglenesen embereket.
Kesobb is jottek-menlek a / emberek, mar nem is emiekszem mindcnkire. De
az clsok kozott volt Salamonne Orvos Maria, aki kolcsonzo volt. Akkor volt kolcsonzes is.
Miutan en a kozsegnel eleg j6I begyakoroltam a szamviteli dolgokat, a gazdasagi munka ram vart. Szamfejtesek, beszerzesek es meg egy csomo minden: koltsegvetes, berszamfejtes. Kesobb a megyeben is a konyv tarosoknak en
szamfejtettem a beret. Azutan a kesobbiek folyaman, amikor mar kolcson/o autoink is voltak, akkor azt mondtam, hogy nem csinalom tovabb.
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- Ki dolgozott mig ott abban az idoben?
- Salamonnet emlitettem, azonkiviil Markovics Jozsef es P a l Erno, Tehat mi
voltunk az elsok. A z elso igazgato Hencz Arpad volt. 6 nem sokaig volt ott, koriilbeliil egy evig. Aztan jott Smelko Tiborne, majd Debreczeni Imrene.
- Az 56-os esemenyek hatdsai erzodtek-e a konyvtdr eleteben?
- Hogyne! Olyan valtozas tortent a konyvtarban, hogy a Megyei Tanacs Nepmiivelesi Osztaly vezetoje, a gazdasagi vezeto es meg egy valaki elfoglaltak a
konyvtarat es ok vezenyeltek. Engem kitettek Szentendrere. Akkor Toth F e r i
szinten Szentendren volt. Amikor Debreczenine lett az igazgato, 6 mondta, hogy
mi a csudanak jarok en k i Szentendrere, nekem itt a helyem a megyei konyvtarban.
- Volt a konyvtdr is Szentendren kesobb, meg a kikoltozes elott.
- Igen, a 60-as evek elejen, amikor megkaptuk a Krisztina koruton azt a helyiseget. A z t fel kellett ujitani, rendbehozni, merl nagyon rossz allapotban volt.
Amig a felujitas tartott, koriilbeliil ket evig, addig Szentendren miikodott a
konyvtar. Akkor meg gazdasagis voitam, ugyhogy „j6 dolog" volt kihordani a
fizeteseket, meg mindent.
Meg egy „j6 dolog" volt a gazdasagis idoszakomban: a falusi leteti konyvtarak
letesitesenel konyveket vittiink nekik, de nem voltak polcaik. Ujakat viszont nem
lehetett venni. Ezert a bizomanyiban vasaroltam oreg, hasznalt szekrenyeket,
amelyekben a konyveket lehetett tartani. Persze olyan is volt kozottiik, ami szallitas kozben szetesett, de volt, ami eleg sokaig birta. Szoval, sok nehezseggel kellett megbirkozni, de lassan kezdelt beindulni a munka.
- Tulajdonkeppen a Krisztina kdrHtrol indult el az igazi megyei konyvtdri
munka.
- Igen, akkor mar volt raktarunk rendes raktarossal, voltak autoink autos
konyvtarosokkal, csak az volt a baj, hogy nem lehetett kolcsonozni. E z allando
vitatema volt, hiszen milyen megyei konyvtar az, amelyik nem kolcsonoz konyveket? L e is voltunk maradva mindig, a tobbi megyei konyvtarhoz kepest. Ennek
az volt az oka, hogy soha nem volt szekhelyiink. Reszben a Szabo E r v i n Konyvtar
nem egyezett bele, hogy a megyei konyvtar az 6 teriileten kolcsonozzon, masreszt a megyei tanacs nem engedte, hogy a megyei konyvtar a fovarosnak kolcsonozzon.
- Ezek szerint, ez a huza-vona, ami ma is a megye es a vdros kozott folyik,
nem iij keletii?
- Ugyanugy volt regen is, csak akkor a megye es a fovaros kozott folyt a vita.
- Hogyan folyt a hdlozatepites?
- A halozatepites egyik nagy munka j a volt a katalogusepites. E z t Salamonne
szervezte meg: minden jarasban alakult egy brigad a jarasban dolgozo fiiggetlen
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konyvtarosokbol, akik bizonyos napokon osszegyiiltek a megyei konyvtarban, es
tulajdonkeppen tanulas kozben elkeszilettek a sajat katalogusukat. fgy gyakorlatban tanultak meg a cimleirast es a katalogusepitest. Szerintem igy sokkal jobban meg tudlak tanulni, mintha eloadasokon hallgattak volna meg.
Mire elkesziiltiink a katalogussal, szet kellett dobni az egeszet, mert uj raktari
jelzetet kellett adni a konyveknek. Ennek a megszervezese mar ram harult, bar
kaptam segitseget. Igaz, hogy egy sem volt konyvtaros, de megmondtam, mit c s i naljanak, es csinaltak Mire kikoltozott a konyvtar Szentendrere, elkesziiltiink
vele.
-A

Szentendrere vald koltozesben mig aktivan r^szt vett Mdria n^ni?

- Nem. Akkor en mar nyugdijas voitam. Igaz, hogy ket e w e l kesobb, 57 eves
koromban mentem nyugdijba, de akkor eppen nagyon beteg volt a ferjem, allandoan mellette kellett lennem. Volt korhazban is, de haza kellett hozni, mert nem
bin ott lenni. Igy nekem kellett apolnom, ejjel-nappal mellette voitam. Amikor
meghalt szegeny, akkor en egyediil maradtam, es ez engem is legyengitett: nagyon felszaladt a vernyomasom. A z orvos azt ajanlotta, hogy foglaljam el magam. Akkor elkezdtem turazni jarni, elovettem az eszperantot, amibol korabban
mar alapfoku vizsgat tettem, kesobb pedig ujra kezdtem dolgozni a Pest Megyei
Konyvtarban. Eleinte nem jartam k i Szentendrere, hanem a budapesti konyvtarakban helyismereti anyagokat gyujtottem. Kesobb mar kijartam, es azota is
jarok hetente egy alkalommal egy kis cimleirast csinalni. Szeretek kijarni, egyallalan nem faraszt. E s szeretek kozotletek lenni, igy nem erzem egyediil magam.
-Az eszperantd riv^n mdr be tetszett jdrni szinte a f^l vildgot. Hdny orszdgban jdrt Mdria neni?
- 11 eszperanto kongresszuson vellem reszt, abban benne van a magyarorszagi
is. Tehat tiz orszagban jartam, koztiik Kinaban, Norvegiaban, Spanyolorszagban. Ezekben az orszagokban felejthetetlen elmenyekben volt reszem. Jovore
Koreaban lesz a kovetkezo kongresszus, oda nem hiszem, hogy eljutok.
- Miert nem?
- Mert kelszazezer forintba keriil.
-Az

eszperantd konyvtdr at is csindlja Mdria n^ni.

- Tulajdonkeppen ez a konyvtar Fajszi Karoly magangyujtemenye. A z egesz
eletel es vagyonat az eszperanto konyvek osszegyiijtesere aldozza. A vilag minden tajan megjeleno eszperanto nyelvii konyveket, folyoiratokat, brosurakat be-'
szerzi, de egyre nehezebben, hiszen mind nagyon draga. Most is, peldaul, a
Szerencsejalek R t . segitsegevel tudott ujabb kulfoldi, foleg nyugali es tavol-keleti kadasu konyveket vasarolni. A z Orszagos Szechenyi Konyvtar vedette nyilvanilotla ezt a gyujtemenyt. A z Orszagos Idegennyelvii Konyvtar es a Pest
Megyei Konyvtar kozosen finanszirozza a gyiijtemeny konyvallomanyanak feldolgozasat. Eddig osszeallitottam otezer konyvnek a katalogusat, amely nyom-
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tatott formaban 1991-ben megjelent. Azota ujabb 2500 konyvgyult ossze, azoknak a feldolgozasa folyamatosan tortenik. Hetente ket napot dolgozom ott, ezalatt az ido alatt eleg keveset lehet feldolgozni, pedig szakozassal egyiitt megcsinalom a napi normat.
- Mikor jelenik meg a kovetkezo kotet?
- E n mar nem hiszem, hogy meg tudom csinalni. Hiszen az elso kotet osszeallitasa is nyolc ev munkajaba keriilt.
- Mi volt Mdria n4ninek a legkellemesebb 4lmenye a Pest Megyei
eletenek 41 ^veben?

Konyvtdr

- Kellemes? A z t hiszem, nem volt kellemes elmenyem, mert nagyon nehez volt
ez a munka. Hiszen eloszor magunknak is mindent meg kellett tanulnunk, hogy
tovabb tudjuk adni a tobbi konyvtarosnak. Nagyon nehez volt, de szerettem c s i nalni, es most is szeretem csinalni.
-Mi a titka ennek a fiatalos energidnak, amit mindnydjan csoddlunk
neninel?

Mdria

- Hogy mi a titka? Nem tudom. Talan az, hogy probalok egeszsegesen elni.
Nem hagyom el magam, jarok dolgozni. Szellemileg, azt hiszem, meg eleg friss
vagyok.
Ezenkiviil minden hetvegen a Budai hegyekben turazok. Nem tul hosszu turakat teszek, de egy nehany oras mozgas a friss levegon jot tesz.
- Tovdbbi jo egeszs^get, sok erot ^s hosszu eletet kivdnunk Mdria n^ninek,
hogy meg sokdig jdrjon ki koz^nk - ne csak dolgozni!
KABAI ILONA
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SZUBJEKTfV

TORTENETEK

A PEST M E G Y E I K O N Y V T A R

MagamrdI, a Jellemzd kortilmenyekrdl

MCLTJAB6L

kapcsolatokrdl,

A z eletembol 33 evet toltottem Pest megyeben. Ebbol 18 even at a Pest Megyei
Konyvtar igazgatoj a voitam. Ertheto, ha ezt a darabka foldet szukebb hazamnak
tekintem. Ebbe az idoszakba beletartoztak az 1956-os forradalom utani szigoru,
ugyanakkor penztelen es a hetvenes evek „lazabb", a kulturara jobban odafigye16 evei is.
Rajongasom az irodalom es a konyvek irant akkor kezdodott, amikor megtanultam folyekonyan olvasni. Sziilofalumban, a Borsod megyei Encsen (amely akkor meg Abauj megye volt) minden konyvet elolvastam valogatas nelkiil. Mivel
konyvtar nem volt, csak ismerosoktol lehetett kolcsonkerni. Minden konyvet ugy
vettem a kezembe, mint egy varazslatot, amely ablakot nyit a vilagra.
A sok olvasas hatasara egyre inkabb kialakult bennem a vagy, hogy magam is
irjak valami nagyszeriit, de csak a kitiinore sikeriilt iskolai dolgozatokig jutottam. Legnagyobb feltiinest a tavaszrol kesziilt irasom keltett, amelyet fel kellett
olvasni az osztalynak, es esetenkent a tanfeliigyeloknek, amikor az iskolankba
latogattak.
tJgy 10-12 eves korom koriil hatterbe szorult az irodalom az eletemben, mert
elhataroztam, hogy festomiivesz leszek. Anyam remiiletere teleaggattam a haz
falait ferfi es noi arcokkal. Csodas jatek volt tapasztalni, hogyan kezdtek elni az
arcok, mikor belerajzoltam a szemeket. A kovetkezo evben mar a szobraszat erdekelt. Eletem egyik boldog napja volt, amikor a szomszedban lako nyugdijas
hivatalnok megnezte az agyagbol kesziilt, szinesre festett torpemet es azt mondta: „szeretnek a kertembe egy ilyet. Ha k i tudnad egetni, annyit fizetnek erte,
amennyit kersz." Sajnos, fogalmam sem volt, hogyan lehet kiegetni.
Abban az evben nagy meglepetest szereztem kedves tanitomnak, Orosz Janosnak is. Vizsgara tetszes szerint valasztott temaban lehetett kezimunkat kesziteni. Szegeny tanitom percekig nem tudott szohoz jutni, mikor letettem eleje az
asztalra az agyagbol kesziilt ferfi es noi fejet. Vegiil azt mondta: 15 eve van a
palyan, de ilyen temat meg soha senki nem valasztott...
Legalabb ilyen meglepett csodalkozas volt az ismeros szomszedasszonyok arcan, mikor eljottek - azon a nyaron - megnezni a feher ruhas, kek koves Maria
szobrot, amelyet agyagbol keszitetteih. A legszebb dicseret volt, hogy majdnem
olyan szep, mint amit a vasaron es a biicsuban arultak. Mikor a szobraimat e l mosta az oszi eso, visszatertem a konyvekhez.
Egy idoben nagyon j 6 dolgom volt, mert az egyetlen ujsagarus, az dcsem baratja folyamatosan kolcsonadta az eladasra kapott konyveket. Egyes konyvek
egesz eletemre kihato elmenyt jelentettek. Egyetemi eveim alatt oriasi konynyebbseget jelentett, hogy csak rendszerbe kellett foglalni azt az irodalmat,
amelyet mar ismertem es szerettem. A z irodalomban mindig az ember sokszinu-
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sege erdekelt. A konyvtaros munkaban vegre egyiitt volt a konyv es az ember.
A z ember, mint olvaso es mint konyvtaros. Boldog lehettem volna, ha mas a kornyezet es nem kell felni mindig valakitol, valamitol. Ugyanakkor folyton harcolni kellett valamiert, amit fontosnak tartottam, vagy csak egyszeriien
kotelessegemnek ereztem.
Szerencsem, hogy hasznos tulajdonsagokat orokoltem oseimtol. A p a i nagyapamtol, aki szegenyes napszamos berebol fel eleten at, konok akarassal takarekoskodott, hogy megvehesse azt a zsupfedeles kicsi hazat, amelyet eveken at
berelt. Megis nem a hazara, hanem a szabadsagara volt a legbiiszkebb. Sokszor
mondogatta: neki nem kolompolnak reggelenkent, mint az uradalmi cseledeknek, 6t hivjak dolgozni, es csak akkor vallalja el a munkat, ha sikeriilt az arban
megegyezni.
Kalandos kedvii anyai nagyapam az elso vilaghaboru utan itt hagyott szegenyseget, 5 gyereket es feleseget, hogy elhajozzon Amerikaba szerencset probalni.
Sajnos nem sikeriilt meggazdagodnia! Hosszu evek alatt csak annyi penzt tudott
osszegyiijteni, amennyi az iitikoltsegre tellett es arra, hogy a kocsmaba megvendegelje a baratait hazaterese oromere. Maradt a cseledsors, es elete vegeig meselte amerikai elmenyeit. Nagyanyam nem tudott irni, olvasni, de becsiilettel
felnevelte a gyerekeit, es 90 eves koraban halt meg. Apam folytatta az apja foglalkozasat. Nem volt ideje olvasni, de szivesen hallgatta, ha anyam estenkent hangosan felolvasott, vagy elmeseltem a legiijabb konyvelmenyemet. Most is magam
elott latom, amint az egesz csalad agyban van, anyam eloltotta a lampat es en
meselem egy regeny tortenetet. A sotetben valosaggal megelevenedtek a szereplok
es a helyszinek. Egyenletes szuszogas jelezte, hogy mar mindenki elaludt.
Ezutan a kis kitero utan visszaterek a konyvtar tortenetehez. Voltak j o otletek,
amelyeket a kis csapattal megvalositottunk es oriiltiink a sikernek. Voltak termeszetesen hibak is, amelyeket folyamatosan javitgattunk. Elofordultak pletykak, furasok, amelyek ha eszembe jutnak, ma is gorcsbe randul a gyomrom. Ugy
latszik, nem a sikerek, hanem az utobbiak hagytak bennem melyebb nyomokat,
mert sokszor meg ma is almodom, hogy a konyvtar iigyeben vitakozom a helyi
hatalmassagokkal, es kozben rettenetesen felek: mi lesz a ket fiammal, akiket
egyediil nevelek, ha megharagudnak es eltavolitanak az allasombol. Azert csak
megmondtam a velemenyemet, ha a konyvtar erdeke ugy kivanta. A szorongas
erzeset ebben a munkakorben ismertem meg. A z elozo evekben a videken sziiletett es ott felnott ember naivsagaval hittem a lelek josagaban. Abban is hittem,
hogy ha szepet es j o l akar az ember, annak elobb-utobb sikeriilni kell.
Egyszer azert kercstem fel a Pest Megyei Tanacs elnoket, hogy meggyozzem:
hasson oda, hogy egy bizonyos hatarozatot vonjanak vissza, mert vegrehajtasa
kart okoz a konyvtarnak. Nagyon haragudott, es eszebe sem volt teljesiteni a keresemet. A z t mondta: megvannak az eszkozei, amelyekkel kenyszerithet a hatarozatok vegrehajtasara. Ezek utan mit lehettem? A z igazsaghoz tartozik, hogy
ez az elnok terjesztette elo a kinevezesemet, es lobbszor megvedett az ellenseges
intrikakkal szemben. A helyzelek es az emberek akkor is bonyolullak voltak.
Legyen itt nehany szubjektiv pelda a korszak legkorenek jellemzesere.
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Ha nehezsegek adodtak a munkaban, az a fonokoket soha nem erdekelte, csak
a vegrehajtassal foglalkoztak. Egy alkalommal munkaertekezlet volt a megyei
intezmenyek vezetoi szamara. Valami nagy kampanyfeladat volt a tema. Megjegyzem: felelmetesek voltak ezek az ertekezletek, mert elofordult, hogy „epit6
k r i t i k a " cimen kigiinyoltak, megalaztak embereket. Felalltam, hogy vazoljam a
varhato nehezsegeket, de a hatam mogott iilo fiatal miizeumigazgato visszarangatott a ruhamnal fogva. Visszaultem es ijedten neztem ra. Sugva kozolte, hogy
ne faradjak, a nehezsegek itt senkit sem erdekelnek, csak rossz pontokat szerezhetek a fonokoknel. K e l l az nekem?
Azokban az evekben nagy illetlensegnek szamitott hivatalos helyen elohozni
az ember szemelyes problemait. E z nyilt megszegeset jelentette annak - az egesz
tarsadalmat athato - gondolatnak, hogy csak a munka fontos, es minden mas
mellekes. E z - ugy latszott - a beilleszkedes iratlan feltetele volt.
Ennel is nagyobb hibat jelentett, ha valaki szolni mereszelt a fizetes javitasa, a
sorozatosan es meltatlanul elmaradt jutalmak erdekeben. Egyszer megtettem es
meg is kaptam a biintetest. Elterjesztettek rolam, hogy „anyagias" ember vagyok.
Teljesen termeszetes volt (minden csaladanya azt tette), hogy mig a fiaim bolcsodesek es ovodasok voltak, minden beszamolomat, hozzaszolasomat ket peldanyban gepeltettem le, hogy a helyettesem kezbe vehesse, ha reggel
gyerekbetegseg miatt nem jelenek meg. Helyettesem egyszer trefasan meg is j e gyezte, hogy szepen „felneveltiik" a fiiikat.
Jol jellemzi a legkort, hogy mikor a ferjem meghalt, a kovetkezo napon egy
fontos megyei ertekezletre voitam hivatalos. Pontosan megjelentem es fegyelmezetten elmondtam, amire mar elozoleg felkesziiltem. Csak a vegen jelentettem be, hogy most nehany nap szabadsagot kerek, mert szeretnem a ferjemet
tisztessegesen eltemetni. Valaszt nem varva (mert szegyelltem az eleredo
konnyeimet) eltavoztam a megdobbent csendben. Rendes dolog volt, hogy a temetesen reszt vett az egyik fonok, es koszorut is hozott.
Jellemzo volt az altalanos bizalmatlansag. Mivel a megyei konyvtart egy onalloskodo, folyton uj otleteket gyarto, sot olykor egyenesen lazado szervezetnek
tartottak, a fonokok igyekeztek beepiteni a sajat embereiket. Ennek szivosan ellenalltam, ameddig lehetett. Amikor azonban fizetessel egyiitt helyeztek at az
egyik titkarnot, nem tehettem semmit. Sokaig rontotta a legkort, mig sikeriilt mas
intezmenyhez athelyeztetni magat. Elofordult, hogy valaki szivesseget tett a megyei vezetoknek, ezert halabol kiemelt fizetessel a konyvtarba helyeztek a fiat.
Szamomra teljesseggel erthetetlen volt, hogy a fonokok folyton nyugalomra
vagytak. Nagyon haragudtak, ha valahol problema volt, es foglalkozni kellett vele. H a csak a napi hivatali feladatokat vegeztek, akkor iigy ereztek, nem lehet
semmi baj. Egyszer meg is, jegyeztek: mas megyei intezmenyek csendesen vegzik
a dolgukat, a megyei konyvtarban pedig mindig tortenik valami.
A z epito kritikara gyakran felszolitottak az embereket. Sokaig nem tudtam,
hogy ezt nem szabad komolyan venni. Mikor nehanyszor felsoroltam a hibakat,
megharagudtak az illetekesek. E z t szavakba nem ontottek, de ereztettek velem.
A z egyik kisfonok szememre is hanyta, hogy „a kenyerado gazdam ellen fordul-
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tam." Egyszer - gondolom nem veletleniil - felkeresett a szemelyzetis, es egy
egesz delutan beszelgetett velem arrol, hogy probaljak diplomatakent viselkedni,
es jobban fontoljam meg a szavaimat.
Alapjaban veve optimista gondolkozasu embemek ismerem magam. Mindig
hittem a csodaban, es ma sines ez maskeppen. Amikor a legtobb problemaval
kuszkodtem, es mar semmi kiutat nem lattam, valahonnan kiviilrol erkezett a
segitseg. Sokszor lebegett a fejem felett szigorii fegyelmi - feltem is tole - de
vegiil mindig rendbe jottek a dolgok.
Igyekeztem legyozni a nehezsegeket es sziwel-lelekkel szolgalni azt az iigyet,
amelyet ram biztak es amelyet szerettem. Egyszer bizonytalanodtam el, amikor
a kisebbik fiammal sziilesi szabadsagon voitam, es a lakasomon keresett meg a
Miivelodesi Miniszterium Konyvtar Osztalyanak a munkatarsa es hivott: menjek hozzajuk dolgozni.
Mikor felkerestem a Pest Megyei Tanacs elnokhelyetteset, hogy bejelentsem:
elmegyek, hosszan gyozkodott, hogy maradjak. Olyan szepen hangzott, hogy meg
nem is tudtam megmutatni, szakmailag mire vagyok kepes, mert addig csak ismerkedtem es tapasztalatokat gyujtottem. Ezen kiviil hogyan akarok az egesz orszag teriiletere kiutazni, mikor ott van a kicsi gyerekem. Pest megyebol minden
este hazaterhetek. E z az erv nagyon sziven iitott es maradtam. Minden segitseget
megigert es nem rajta mulott, hogy az hoi volt, hoi nem volt, mint a meseben.
A Szentendrere valo vegleges kikoltozes elott jozan megfontolasbol jutottam
arra a dontesre, hogy kerem a nyugdijazasomat, ket e w e l a torvenyes hatarido
elott. A regi munkatarsak zome helyet talalt maganak Budapesten, tehat uj csapatot kellett szervezni a megvaltozott koriilmenyek figyelembe vetelevel. Ehhez
pedig iij vezeto is kellett.
A nyugdij mellett mellekallasban meg 13 evig voitam a megyei kozepiskolak
konyvtari szakfeliigyeloje. U j teriiletet fedeztem fel, es nagyon jol ereztem magam ebben a munkakorben. Legalabb olyan segitokesz koUegakkal voitam koriilveve, mint az elozo evekben. tJgy ereztem: ajandekot kaptam a sorstol, mielott
vegleg befejezem a hivatalos miikodesemet. A z ott kapott penzre is sziiksegem
volt, mert eleg keson sziiletett fiaim meg nem voltak onalloak. Meg evekig kaptam rajuk a csaladi potlekot. Vegiil rendes, j 6 ember lett beloliik. E z t is a csodak
koze sorolom, mert soha nem volt eleg idom a nevelesiikkel foglalkozni.
A megyei konyvtar igazgatoi munkakorbol valo nyugdijazasom alkalmabol
rendezett iinnepsegen is tortent egy erdekesseg. Aznap reggel hosszan valogattam a ruhaim kozott. Vegiil egy rozsaszin szovetruha mellett dontottem ket okbol. Eloszor azert, hogy felviditsam magam es a munkatarsaimat ezen a
szomoriinak igerkezo napon. Masodszor ezzel is jelezni szerettem volna, hogy
meg nem kesziilok meghalni, csak mas munkat kivanok vegezni.
A z iinnepsegre hivatalos volt Csoke Panni, a megyei szakszervezeti konyvtarhalozat vezetoje, aki magaval hozla a kozpontbol az iij fonoknojet. Koran erkeztek, ezert a szobamban kavezgattunk es beszelgettiink. E g y ido utan Csoke
Panni fonoknoje megkerdezte: most mar eleg sok emberrel megismerkedett, de
vegre aruljuk el, k i megy ma itt nyugdijba, mert nem tudja k'talalni. Nagyon
jolesett a csodalkozasa, mikor megkapta a valaszt.
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A lila aut6
A hatvanas evek kozepe tajan tortent. Mind kiilfoldi, mind belfoldi hirekbol
ertesiiltiink, milyen sokat segithet a konyvtarak munkajaban egy muvelodesi auto. Egyre gyakrabban szerepelt ez a tema a szakmai ertekezleteken is, mivel
akadt egy-ket megyei konyvtar, ahol rendelkeztek ezzel a „csodavar'.
A z elozo evi szakmai munkarol szolo jelentesbe beirtam, hogy milyen jol jonne
nekiink is egy ilyen auto, tekintve, hogy Cegled es Nagykoros kornyeken eleg sok
tanya van, ahol a konyvek es az eloadok kiszallitasan kiviil filmeket is szeretnenk
vetiteni. Semmi remenyt nem fiiztem a keres teljesitesehez.
Egy keso oszi nap reggelen telefonaltak a megyei tanacs muvelodesi osztalyarol, hogy a Muvelodesi Miniszteriumbol megerkezett a muvelodesi auto, menjek megnezni. E z t nem lehetett nem eliijsagolni a kollegaknak! Mindnyajan iigy
ereztiik: egy csoda reszesei lettiink, es titkon dedelgetett almaink megvalosulnak. Nagy varakozassal indultam megnezni az autot. A megyei tanacs udvaran,
egyeszen hatul mutattak egy furgont, amelynek csak elol es a vegen volt ajtaja,
es csak elol ablaka. A rakteriilete eleg nagy volt, raismertem, hogy ilyenekkel
szallitjak az iizletekbe a kenyeret es egyeb arut. Elol a vezetonek es a kiseronek
volt kialakitva hely. Nagy csalodast ereztem es rogton arra gondoltam, hogyan
szallitjuk k i videkre az iro-olvaso talalkozok es az irodalmi estek szereploit? Eppen az elozo napokban tortent, hogy egyik Pest kornyeki varosba taxival kellett
az utolso percben kiszallitani az eloadokat, mert indulas elott deriilt k i , hogy a
kolcsonkert es megigert kocsit megsem kapjuk meg. Kifogasaimat rogton kozoltem a kiseretemben levo illetekes eloadoval. Megbeszeltiik, hogy ket megoldas
johet szoba. 1. A kocsit atalakitjak a celnak megfeleloen, amely nagyon sok
penzbe keriil. 2. Nem vessziik at a kocsit, megvarjuk, amig megfelelobbet talalnak. A z utobbi mellett dontottiink. Induloban a kapu fele meg szomoriian visszneztem a kocsi fele, es megjegyeztem: „milyen csunya piispoklila szine van."
Masnap reggel a konyvtarba erkezve a kollegakat egy csoportban talaltam a
Pest Megyei Hirlap legfrissebb szamat bongeszve. A masodik oldalon nagy betiikkel szedve kozoltek: , A Miivelodesi Miniszterium Konyvtar Osztalya megkiildte a konyvtarnak a muvelodesi autot, de az igazgato nem vette at, mert nem
tetszett neki a piispoklila szine."
Honapokkal kesobb sikeriilt kicsereltetni a kocsit megfelelobb tipusra. Hallatszottak olyan hangok, hogy mas celra vasarolt autok megmaradt peldanyait probaltak elhelyezni.
A z elmiilt hetekben talalkoztam azzal az iijsagiroval, aki a fentiekben emlitett
cikket irta. 6 is azon a kornyeken lakik, ahol en. Annak idejen kezdo volt, ma
ismert, jonevu iijsagiro. Jot deriiltiink a regi torteneten, de en annak idejen nem
tudtam nevetni rajta.
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Amikor a tan^cselndk-helyettes programot k^szftett
A hatvanas evek elejen tortent, amikor meg elegge iij ember voitam es ismerkedtem a teriilettel. Szerettem egyediil es olyankor menni a konyvtarakba, amikor kolcsonzes volt. Szivesen bekapcsolodtam a munkaba, mert tobb
tapasztalatot szerezhettem, mintha csak szemleloje maradtam az esemenyeknek. Latogatasomrol idoben ertesitettem a hel> i tanacs elnoket is, hogy felkeresem oket: megbeszelendo a konyvtar iigyes-bajos dolgait. E r r e rendszerint
delelott, vagy kora delutan keriilt sor, amelyik ido alkahnasabb volt nekik.
Egy szep, napfenyes oszi nap reggelen az egyik Pest kornyeki nagykozsegbe
utaztam. A reggeli vonatrol leszallva egy kozepkoru ferfi koszont ram es kerdezte a nevemet. Bemutatkozott, hogy 6 az illetekes elnokhelyettes, es az epiilet
elott var az autoja. E r r e nagyon meghatodtam, mert az allomastol nagyon meszsze esett a konyvtar.
A kocsiban az utitarsam tajekoztatott, hogy 11-re vamak megbeszelesre. A d dig mindent intezzek el a konyvtarban, mert 6 delutan 6-ig programot keszitett
a szamomra. Mindjart fel is sorolta: volt neprajzi kiallitas, regi templom, iij
strand megtekintese stb. Meg munkaebedrol sem feledkezett el. Tajekoztatasat
azzal a kerdessel fejezte be: „mit is csinalna egy teljes napon at a konyvtarban?"
Nagyon nehezen ertette meg, hogy csak a l l oral megbeszelesre megyek el, mert
reszt kivanok venni a kolcsonzesben. Meg felajanlotta, hogy estefele kivisz a kocsijaval a vonathoz, amit koszonettel el is fogadtam.
Nem volt iinnepi ebed, de nem eheztem, mert a konyvtaros szendvicseket hozott magaval es ram is szamitott. En is kiraktam az asztalra a sajat elemozsiamat, es mindenki mindent megkostolt. M i volt ez, ha nem hamisitatlan
munkaebed?
Este a vonatnal nagyon baratsagosan valtam el az elnokhelyettestol, aki meg
azt is megjegyezte, hogy eleg nehezere esett a programokat lemondani, de ezutan
mar tudja, konyvtaros berkekben mi a szokas.

Tort^net a szem^lyzeti munka v^gz^se kozben
Tortent, hogy meghirdettunk a szaklapokban egy konyvtarosi allast. Mivel
tobben is jelentkeztek, egy bizonyos napra meghivtuk oket barati beszelgetesre.
Kiilonosen felkeltette a figyelmemet az a jelentkezo, aki a szomszedos megye
konyvtaraban mar dolgozott evekig hasonlo munkakorben. F e l is hivtam telefonon a vezetot es erdeklodtem utana. A z t a valaszt kaptam, hogy evekig j o l dolgozott, aztan egyszer csak elkezdte hanyagolni a feladatait. Amikor ezert
figyelmeztettek, diihosen felmondott es azota nem lattak.
K i c s i t sapadt, sovany, de szimpatikus megjelenesii, 30-40 ev kozotti ferfi volt
az illeto. Elmondta, hogy miota a konyvtarbol eljott, tobb helyen is dolgozott,
de egyik munkakort sem szerette igazan. Ugy erzi, hogy a konyvtari munkaban
van otthon es szeretne visszakeriilni. Meg sok minden egyebrol is beszelgettiink.
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amikor a vegen megjegyezte: meglatom, hogy nagyon jo munkaero lesz, ha vegre
till tudja tenni magat a felesegetol valo elvalas okozta megrazkodtatason. Mikor
volt a valas? - kerdeztem. Egy kis gondolkodas utan, de oszinten valaszolt: tiz
eve. Bevallom, akkor nem volt batorsagom felvenni ezt az embert. Nem biztos,
t^ogy jol tettem. A kesobbi evekben meg sokkal zilaltabb eletrajz felett is elneztem, mert valamiert megnyerte bizalmamat a jelentkezo. Aztan hamarosan k i deriilt, hogy nyertem, vagy vesztettem. Elofordult peldaul, hogy egyik munkatarsam nehany honappal a munka felvetele utan keresett meg, hogy oszinten bevallja, miket hallgatott el az eletrajzaban. Ertekeltem, hogy bantotta es onkent
jelentkezett. A kesobbiekben ebben az emberben soha nem csalodtam, mindig
kolcsonosen tiszteltiik, becsiiltiik egymast. Ugyanakkor sokszor csalodtam olyan
emberekben, akik kozismert vezetok ajanlasai alapjan keriiltek hozzank.

Beiktatis z6kken6kkel
A miikodesem idoszakara jellemzo volt, hogy nagyon hetkoznapi modon tortentek fontos, iinnepelyesseget igenylo esemenyek. 1957 marcius elejen telefonaltam a megyei tanacs miivelodesi osztalyara, hogy megtudja, a V B . jovahagyta-e a megyei konyvtar igazgatojava valo kinevezesemet. A z osztaly vezetoje kozolte, hogy igen, es szeretne, ha meg a mai napon elkiserhetne a jovendo
munkahelyemre, mert mar honapok 6ta vezeto nelkiil miikodik az intezmeny.
Megallapodtunk, hogy a konyvtar elott talalkozunk, amely a jelenlegi Erzsebet
teren (regen Engels ter) volt.
A talalkozas utan elso kerdesem volt: ertesitette-e a konyvtarosokat a joveteliinkrol? Nem - mondta - majd elmondom szemelyesen. Beleptiink egy nagy terembe, amely tele volt konyvekkel megrakott polcokkal, de egy lelek sem
lartozkodott ott. A terem vegeben lattunk egy feher ajtot, arra indultunk. Furcsa
modon az ajtoban csak egy kerek lyuk jelezte a kilincs helyet. Jo erosen kopogtunk, mire egy hang kiszolt: a kilincs jobbra a kis asztalon. Tenyleg ott volt. Beleptiink egy nagyobb lakoszobanak megfelelo helyisegbe, amely ugy tele volt
iroasztallal, hogy alig lehetett kozlekedni. Szokatlannak tiint, hogy a szoba kozepen volt a kalyha. Kicsit meglepodott a tarsasag, de hamarosan megmutattak
az igazgatoi irodat is. Egy kisebb, felkor alaku szoba volt, csupa iiveg ablakkal,
de fiiteni nem lehetett benne. A z egyetlen rendesen fiitheto szoba az volt, ahova
beleptiink. Most mar ertettem, hogy miert volt olyan zsufolt. Itt jegyzem meg,
hogy az irodam ablakait fiiggonnyel kellett ellatni, mert a teren jarokelok folyton kivancsian belestek. Kozepen osszekotottiik, hogy latni is lehessen valamit.
Kesobb egyszer nagyon meghatodtam, amikor az egyik kozsegi konyvtaros megjegyezte, hogy hasonlo fiiggonyoket szeretne a konyvtaraba. A z epiilet eredetileg
vendeglo volt, amely foleg nyaron miikodott. E l tudtam kepzelni, hogy nagyon
kellemes lehetett a teraszan iildogelni es nezegetni a ter fait, viragait, de konyvtarnak teljesen alkalmatlan volt. A z epiilet masik feleben a Nemzeti Szalon miikodott. A z ott dolgozokkal nagyon jo kapcsolatunk volt, reszt vettiink minden
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kiallitas megnyitasan. A megyei tanacs megjavittatta a regi fiitest, amely soha
nem melegitett, azert kellett kalyhaval potolni. Kifestettek a falakat, es epiilt a
nagy terem sarkaban egy galeria a feldolgozo csoport szamara, amelynek a k o l csonzes is feladata volt.
Meg az igazgatoi irodarol annyit, hogy a kovetkezo telen elhelyeztiink benne
egy kis kalyhat - mivel kemeny nem volt - a csovet kidugtuk az ablakiivegbe
vagott nyilason. Vigan ropogott a tiiz, melegitett a kalyha, amig nem jott egy
nagy szel es nem fiijta vissza a fiistot. Ezen kivul a ter masik felen szekelt az V .
keriileti tanacs, es eszrevettek a fiistbe burkolt epiiletet. Uzentek, hogy azonnal
sziintessuk meg ezt a kezdetleges futest, vegyiik tudomasul, hogy nem tanyan,
hanem a fovarosban vagyunk.
A csendet igenylo munkakat csak iigy tudtam elvegezni, ha tiiloraztam, vagy
hazavittem. Egy este bent maradtam meg egy orat, hogy felkeszuljek a kovetkezo
napi munkaertekezletre. Csend volt, mar mindenki elment. Egyszer csak furcsa
apro lepeseket hallottam az ajto felol, amely mogott a pincebe vezeto lepcso volt.
A zaj hatasara az ajtora neztem es - nagy remiiletemre - megjelent ott egy sziirke bundajii patkany. Par pillanatig egymasra bamultunk neman, aztan a varatlan
lalogato megfordult es visszafutott oda, ahonnan jott. Siirgosen osszecsomagollam es hazamentem. Kesobb a nagyobb fovarosi konyvtarak olvasotermeiben kesziiltek a terveim, jelenteseim.
Sehogy sem ertettem, hogy a kollegak miert tiirtek olyan szelid nyugalommal
a megprobaltatasokat. 6k sem tudtak dolgozni telen az egyetlen fiitheto szobaba
zsiifolodva. Legszivesebben mindennap a videki konyvtarakat latogattak. Megkerdeztem, hogy miert nem visitanak es csapkodjak az asztalt az illetekeseknel?
A legoregebb kollega csendesen megjegyezte: lattam volna, milyen helyzetben
dolgoztak elozoleg az megyei tanacs egyetlen hivatali szobajaban. A konyveket
odaraktak le, ahol eppen hely volt. Itt legalabb elerheto kozelsegben van minden,
ami a munkahoz kell.
A munkaval valo ismerkedes heteiben nem sejtettem, hogy meg rosszabb helyzet is lehetseges. Egyik kollega hozta a hirt, hogy a Nemzeti Szalon besziinteti
tevekenyseget, mert nem kaptak penzt a miikodesi kiadasokra. Akkor meg azt
hittuk, hogy ez az 6 dolguk es minket ez a hir nem erint. Tevedtiink. Hamarosan
feltortek egy ej jel a Nemzeti Szalont ismeretlen tettesek. Megtalaltak a ket epiiletreszt osszekoto csukott ajtokat. Egy kozonseges zar nem jelenthetett szamukra akadalyt. Mindent felforgattak a konyvtarban. A konyvek nem erdekeltek
oket, penzt kereslek az iroasztal- es szekrenyfiokokban. Nemi aprot talaltak is.
Szerencsere - a gazdasagi ligyekkel foglalkozo kollegano elorelatasanak koszonhetoen - a konyvtar penze egy kis kazettaban a konyvek kozott volt elrejtve. E l vittek az egyetlen taskairogepiinket, de szerencsere hamarosan megkeriilt, mert
a rendorseg egy masik be tores alkalmaval elfogta a tetteseket.
Nehany het miilva az V . keriileti tanacs levelben ertesitett minket, hogy k o l tozziink el az epiiletbol, mert le szeretnek bontani az egeszet. Valaszoltunk, hogy
gondoskodjanak az elhelyezesiinkrol, mert nines hovi koltozni. Innentol kezdve
a keriileti, fovarosi es a Pest Megyei Tanacs vezetoinek eloszobaiban toltottem
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a munkaidom jelentos reszet, ugy latszott, teljesen eredmenyteleniil. A Pest Megyei Tanacs illetekes elnokhelyettese annyit segitett, hogy rendelt mellem egy
fiatal ferfi kiserot, az epitesi osztaly egyik eloadojat. Nagyon szelid, csendes ember volt, mindig jovahagyolag bologatott arra, amit mondtam, de neki nem volt
semmi otlete a kerdeses iigyben.
A kovetkezo esemeny az volt, hogy a Nepszabadsagban nyilatkozott az V. keriileti tanacs egyik vezetoje, hogy nem tudjak a teret csufito epiiletet lebontani,
mert nem hajlando kikoltozni belole a Pest Megyei Konyvtar. K e t het miilva
megjelentek a munkasok es elkezdtek bontani az epiilet lakatlan felet. M i pedig
ott voltunk a fel epiiletben, amely mar eletveszelyes is volt. Nagyon nyomasztott,
hogy a megyei fonokoktol a kollegakig mindenki tolem varta, hogy tegyek mar
valamit!
Vegre a Fovarosi Tanacs elnokhelyettese egy sokadik megbeszelesen hasznalhato otlettel vart. Azokban a napokban koltozott el egy kerekparokat arusito iizlet a Moszkva ter sarkarol, amely egy hatemeletes haz foldszintjen van, menjek
es nezzem meg. Egyetlen nagy terem volt, piszkos falakkal es feltort, godros padozattal. A z addig felajanlott epiiletek koziil ebben el tudtam kepzelni a konyvtar miikodeset. Nem volt vitas, hogy az epiilet atalakitast igenyel. Penzt kellett
szerezni, terveket keszittetni, kivitelezot keresni. Addig is ideiglenes helyet kellett talalni a konyvtarnak.
Egy kiilkereskedelmi vallalattol ladakat szereztiink es megkezdtiik a csomagolast. Mire keszen lettiink, el is lett dontve, hogy a Szentendrei Muvelodesi Hazba
koltoziink. Innentol kezdve mindennap utaztunk, ha nem a megyebe, akkor Szentendrere. Ott is egyetlen helyisegben dolgoztunk, kiveve a kicsi vezetoi szobat.
Kozben iskolas lett a nagyfiam, es bolcsodes, majd ovodas a kisebb.
Sajnalom, hogy orokke futni kellett a HEV-hez, es csak evekkel kesobb fedeztem fel magamnak ezt a varazslatosan szep varost.

A Moszkva teri helyis^g ^talakft^s^nak tortenete
A Fovarosi Tanacs altal kiutalt Moszkva teri iizlet atalakitasanak mar a megterveztetese sem volt egyszerii. A nagy allami tervezo vallalatoknak ez tiilsagosan jelentektelen munka volt. Mikor felkerestem a vezetoket, mindjart
ertesemre is adtak. Vegiil egyik ismerosom tanacsara irtam egy szivhez szolo levelet a Miiszaki Egyetem dekanjanak, es kertem, hogy segitsen. Udvarias levelben valaszolt es kijelolt egy tanart, hogy keszitse el a terveket. Felhivtam
telefonon es akkortol kezdve csaknem hetenkent talalkoztam ezzel a nagytudasii, segitokesz, szimpatikus emberrel. Elvallalta a miiszaki kivitelezes ellenorzeset is. Minden megbeszelesen reszt vett a megyei tanacs miivelodesi
osztalyanak egyik eloadoja is, mivel a koltsegeket reszben ok, reszben a Miivelodesi Miniszterium biztositotta.
Erdekes epizod volt, ahogyan az elso talalkozasnal a fiatal eloado megprobalta
tegezni a kozepkorunak szamito tanart, de 6 nem fogadta el es tovabbra is magazva beszelt hozza.
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Hosszas huza-vona utan kivitelezot is csak iigy talaltunk, hogy a Fovarosi T a nacs kijelolte az egyiket. Ezek szinten nagy beruhazasok lebonyolitasara voltak
szakosodva. Egyszer csak ket hetre megallt az epites, mert nem akadt vallalat,
amely a csoveket szigetelje. E z is tiilsagosan kis munkanak szamitott. Szerencsere egy encsi munkatarsam abban az idoben helyezkedetl el az Epitesiigyi Miniszteriumban, akit felkerestem es segitett is. Folytatodhatott tovabb a munka!
Aztan nehany het miilva megint sziinetelt az atalakitas, mert a beepitett szekrenyekhez nem lehetett olyan fat szerezni, amely a tervekben szerepelt, csak dragabbat. E z mar a masodik ev vege fele tortent, amikor mar nagyon vartuk a
bekoltozest. Beleegyeztem, hogy keszitsek el a dragabb fabol. Kesobb deriilt ki, hogy
ujabb koltsegvetest kellett volna kerni, megtargyaltatni, jovahagyatni hosszu heteken at a fonokokkel es csak azutan folytatni a munkat. Rajtam kiviil senki nem torodotl azzal, hogy a kivitelezo megbizottja a munka abbahagyasaval fenyegetozott,
ha nem talalok megoldast gyorsan. Fegyelmi lebegett a fejem felett.
Megrendellem a raktar vaspolcait Bekescsaban, mert ott vallaltak a legolcsobban es a legszakszeriibben. Mar be is szereltek, amikor a megyei tanacs penziigyi
osztalya kideritette, hogy az lenyegeben beruhazas, pedig csak feliijitasra volt
penziink. Akkor ez nagy biinnek szamitott. E z mar a masodik fegyelmi ok volt
szegeny fejemre. Szerencsere olyan sok volt a dolgom, hogy nem jutott idom ezeken elmelkedni. Vegiil elkesziilt az epiilet, szepen be is biitoroztuk es kitiiztiik az
avatas napjat 1961. augusztus 20-ra. E r r o l az esemenyrol a Kossuth Radi6 is
megemlekezett az Esti Kronikaban. Orommel valaszoltam a riporter kerdeseire.
Nagyon boldog volt a konyvtar - sokat nelkiilozott - kis csapata. E z t meg az a
csotores sem tudla elrontani, amely eppen az avatasi iinnepseg reggelen tortent
a felettiink levo emeleten. A raktar egyik sarkabol menteni kellett a konyveket.
Lancot alkottunk es percek alatt rendet teremtettiink. A z erkezo vendegek nem
vettek eszre semmit.
A z igazsaghoz tartozik, hogy a fegyelmitol a Muvelodesi Miniszterium Konyvtar Osztalyanak vezetoje mentett meg. 6k fizettek k i a beepitett szekrenyek es
a raktari polcok arat. Valosziniileg ez a j o ideig a fejem felett lebego fegyelmi
volt az oka, hogy komolyabb elismerest nem kaptam a konyvtar elhelyezeseben
vegzett munkamcrl. Nem is vartam, mert kotelessegemnek ereztem.
Most, hogy e / l leirtam, latom magam hetekkel kesobb - amikor mar a fegyelmi
szele is elcsiluii postabontas kozben. Kezembe akadt egy level a megyei tanacs
miivelodesi os/talyvezetojenek alairasaval, amelyben nehany sorban megkoszoni a konyvtar elhelyezeseben vegzett munkamat. Csak a helyettesemnek mertem
a levelet megmuialni, aki ismerte a sok kiiszkodest. Nem sz61t semmit, de a szemuvege mogiil ug\, mintha a konnyeivel kiiszkodne.
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Videki gondok
Mar a Moszkva teri hazban dolgoztunk, amikor egy nyari delutan hazafele keszulodtem. Csengett a telefon. A Cegledi Jarasi Konyvtar vezetoje, Kaiiyi Andrasne
remiilten keresett. Elmondta, hogy iij parttitkar keriilt a varosba, aki k i akarja l a koltatni oket, hogy a helyiikre koltozzon a partbizottsag. Felajanlottak cserebe a t ^ jesen alkalmatlan jelenlegi epiiletiiket. Eppen aznap kozoltek veliik. Megbeszeltiik,
hogy reggel a korai vonattal odautazom es felkeressiik az illetekest.
/
Kedves jo kolleganom egesz ejjel alig aludt valamit, es reggel mar a vonatnal
vart. Most is magam elott latom fiatalon, lelkesen, a piros-feher pettyes fuhajaban. Volt ido megbeszelni: milyen taktikat kovessiink. Abban egyetertettiink,
hogy nagyon hatarozottan kell fellepniink.
Reggel 8 orakor mar kopogtattunk a parttitkar ajtajan, aki teljesen egyediil
volt. Joindulatuan felteteleztiik, hogy nem ismeri a konyvtar munkajat es a teriileti igenyeit, csak egy munkatarsa buzgolkodott, es miegprobalta kesz tenyek
ele allitani a kollegakat. Bebizonyitottuk, hogy a konyvtar szamara - amelynek
mar akkor is nagyon szep konyvallomanya volt - kicsi a felajanlott epiilet. A
konyvtar jelenlegi zsiifolt epiilete sem lesz jo a partbizottsagnak. Nines gyvilesekre, szeminariumokra alkalmas helyisege. Nagy penzt igenyelne az atalakitas,
es akkor sem lenne megfelelo. Felhivtuk a figyelmet egy rendeletre, amely szerint konyvtarat csak a Miivelodesi Miniszterium engedelyevel lehet kikoltoztetni a helyisegebol. Vegiil kozoltem, hogy az iigyet jelenteni fogom a megyei
partbizottsagnak, azert jottem, hogy kivizsgaljam. Mikor vegre szohoz jutott az
emberiink, csak dadogni tudott. Ne haragudjunk - mondta - nem sejtette, hogy
ez ilyen „bonyolult" iigy. Sajnalja, hogy megzavarta a konyvtarosokat. Vegyiik
iigy, hogy ez egy felmeriilt otlet volt, es mar el is van vetve.
Ezek utan nagyon baratsagosan valtunk el es tobbe hasonlo iigy nem fordult
eloCegleden.

Egy mer^sz v^llalkozds tdrt^nete

,

A hatvanas evek vegen mar minden jarasi szekhelyen volt konyvtar 2-3 fohivatasu konyvtarossal. Nagyon lelkes, szorgalmas embereket sikeriilt talalni, de
a helyisegek, amelyben elkezdtek a munkat, nagyon kezdetlegesek voltak. A helyi tanacs - sok utanajarasra - meg csak kiutalt egy hazat, de feliijitani es berendezni mar nem futotta a koltsegvetesbol.
Rendszeresen jartam a megyei tanacs penziigyi osztalyara es kertem oket,
hogy ha valahol marad penziik, gondoljanak a konyvtarakra. Ilyenkor mindig
szinesen ecseteltem a sanyarii helyzetet, es ok megertoen bologattak. Sikeriilt
megbaratkozni Boros Imrenevel, a koltsegvetesi csoport vezetojevel.
Egyszer, szeptember vege fele tortent, hogy a kollegak reggel azzal fogadtak,
hogy Borosne keresett telefonon, azonnal induljak hozza egy fontos megbeszelesre. Azzal fogadott, hogy elmaradt egy tervezett feladat, es a megtakaritott
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penzt a konyvtarakra kivanjak forditani. Mar a fonokok egyeterteset is megszerezte. L a t v a nagy oromomet, rogton kozolte, hogy ket feltetele van:
17 K e t heten beliil benyiijtom a konyvtarak feliijitasarol, berendezeseroi a
szakemberek altal keszitett, a helyi tanacsok altal lepecsetelt koltsegvetest. Csak olyan osszeget utalnak k i , amely a koltsegvetesben szerepel.
27 Alairok egy nyilatkozatot, amelyben felelosseget vallalok azert, hogy a
koltsegvetesben szereplo munkak december 25-ig megvalosulnak. E r r e
egy par pillanatra elfogott a bizonytalansag a hatralevo nem egeszen harom honap miatt, de rogton arra gondoltam: milyen oriasit lepnek elore a
konyvtarak, ha sikeriil, es alairtam.
Meg aznap megbeszeltiik a konyvtarban a feladatokat es masnap reggel elindultunk a megyebe. K e t hetig valosaggal kint laktunk a jarasi szekhelyeken. H a
kellett, helyettesitettiink a kolcsonzesben, hogy - azert a munka se alljon meg ok felkutassak a legjobb helyi szakembereket. Tajekozodtak, mertek, szamoltak
es hataridore rendben elkesziiltek a koltsegvetesek.
Hatra volt meg a feladatok neheze. E l kellett e m i mindenaron, hogy a mesterek azonnal kezdjek el a munkat. Ahova nem tudtunk szemelyesen kijutni, onnan a hetvegeken telefonon vartunk jelentest. Dicseretere legyen mondva a helyi
es a jarasi tanacsoknak, nagyon rajta tartottak a szemiiket az epitkezeseken. H a
kellett, ok is segitettek meggyozni a szakembereket, hogy ez egy siirgos munka!
Meg soha nem tapasztaltam olyan oszinte segiteni akarast az egesz megyeben,
mint akkor. Sikeriilt kivivni nemcsak a konyvtarosok, hanem mas megyei intezmenyek dolgozoinak elismereset is. December vegere elkesziiltek a tervezett
munkak es k i lettek fizetve a szamlak. E z volt ebben a munkakorben a legboldogabb karacsonyom.
Karacsony utan elmentem a megyei tanacs penziigyi osztalyara, hogy megkoszonjem a segitseget. A draga Borosnet megkerdeztem, hogy nagyon izgult-e m i attunk? A z t valaszolta, hogy biztos volt benne: nem lesz semmi baj. E z t a nagy,
felelossegteljes munkat - tette hozza elismeroen - keves megyei intezmeny tudta volna igy vegigvinni.
Itt szeretnem elmeselni a fenti akcio utohatasaval kapcsolatos elmenyemet. A
megyeben augusztus 20-a volt a Nepmiivelok Napja. Ezen a napon kaptak a j u talmakat es a kitiinteteseket. Ilyenkor meghivtak a fonokok az intezmenyvezetoket, akik elsonek gratulaltak a kitiintetettnek. Oriiltem is neki, mert igy
lathattam, hogy kapott-e mindenki, akit a megyei konyvtar javasolt. A nagy epito akciot koveto evben a megyei tanacs disztermeben volt a rendezveny. A z a j toban a muvelodesi osztaly dolgozoibol osszeallitott fogadobizottsag varta a
megyebol erkezo vendegeket. Eleg koran megerkeztem, es a terem egyik sarkaban beszelgettem a kollegakkal. Erdekes dolog tortent: a vendegek nagy resze
megkeriilte a fogadobizottsagot - mert szemelyesen nem ismerte oket - es egyenesen odajott hozzam, es gratulaltak a sikerhez. Volt, aki sietett beszamolni,
hogy 6 milyen segitseget nyiijtott a konyvtarnak. Nagyon elveztem a helyzetet,
nem torodtem vele, hogy a fogadobizottsag haragos szemekkel nezeget felem.
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A kovetkezo evben azzal biintettek meg, hogy nem kiildtek meghivot a fenti
rendezvenyre. Nemcsak nekem, hanem maguknak is kellemetlenseget okoztak,
mert nem gyoztek felelni a konyvtarosok szamonkero kerdesere, hogy hoi v a gyok, csak nem betegedtem meg? Mas okot egyszeriien nem tudtak elkepzelni.
A kovetkezo evben mar ujra meghivtak.

Konyvtarak a nagykdzsegekben
A z eltiint leltarkonyv. A miikodesem idejere esett az 5.000 lakosii es ezen feliili kozsegek konyvtarainak megszervezese. Hosszii evek harca utan, csodalatos
eredmeny volt, amikor megsziiletett az errol szolo megyei tanacsi hatarozat.
Volt olyan ev, amikor 8 konyvtarosi kellett kivalasztani es munkaba allitani, termeszetesen a helyi tanacsok kozremiikodesevel. Igyekeztiink fiatal, erettsegizett, irodalom irant erdeklodo embereket talalni, ami nagy reszben sikeriilt is.
A szakmai kepzes a megyei es a jarasi konyvtarak dolga volt.
Elmentiink egyszer egy nehany honapja miikodo kozsegi konyvtarosi meglalogalni. Ulkozben a jarasi modszerlanos nagyon dicserle, hogy milyen nagyszeriien megtanulla a leltarkonyv vezetesel. A keves ferfi konyvtarosok egyike
kicsit zavartan, de baratsagosan fogadott minket. Szerettem volna latni a leltarkonyvet, de az egen-foldon eltiint. A konyvtarosnak mar mind a ket fiile egett a
szegyentol, de csak nem keriilt elo. Elindultunk a helyi tanacshoz azzal az igerettel, hogy hamarosan visszajoviink.
A konyvtaros mar az ajtoban vart minket, hona alatt a keresett konywel. K i deriilt, hogy az elozo este az iskola tanuloi segitettek polcra rakni a konyveket,
es igy keriilt a szepirodalmi miivek koze a leltarkonyv.

Szervez^si probl6m^k

»

A z egyik fovaros kozeli kozsegi konyvtaros udvarias levelben arrol ertesitett,
hogy iinnepi emlekmiisorra kesziilnek. Evforduloja kozeledett annak a helytorteneti esemenynek, amikor a lakossag az 1900-as evek elejen, tablakkal felszerelve Budapestre vonult tiintetni a szegenyseg ellen, Beszeljek ennek a
tiintetesnek a jelentosegerol. Oriiltem a feladatnak. Igyekeztem lehetoleg min
den irasos anyagot felkutatni errol az esemenyrol es alaposan felkesziilni.
A zsijfolt teremben, amikor nagy lelkesen mondtam az eloadasomat, eszrevet
tem, hogy a mellettem iilo kozsegi parttitkar hoi ram nez, hogy a leirt eloadasara
es egyre nagyobb tanacstalansag iil k i az arcara. Mikor befejeztem, felallt es elmondta, hogy nagyon tetszett az eloadasom, mindent elmondtam, amit tudni kell
errol a temarol, koszoni szepen. Neki nem maradt semmi.
Kideriilt, hogy a konyvtaros mind a kettonket felkert. Mivel egyikiink sem tudott
a masikrol, igy ossze sem hangolhattuk a mondanivalonkat. Szerencsere az eloadotarsam egy humoros ember volt es jot nevettiink a „tijlbiztosit6" szervezesen.

^7

Az €vi k5ltsegvetes kdszftes^nek bonyodalmai
A z eves koltsegvetes keszitese mindig nagyon izgalmas feladat volt. Kezdo koromban igyekeztem nagyon pontosan, takarekosan szamoini es azt az osszeget
terjesztettem elo. A penziigyi osztaly a targyalasnal a feladatok koltsegeibol
mindig kihiizott egy bizonyos szazalekot. A kovetkezo evben mar egy kicsit bovebben terveztiink es akkor is az elozo evihez hasonlo szazalekot vontak le. Vegul
is j o l jartunk.
Nagyon emlekezetes az 1965-os ev, amikor mar elore megkaptuk a takarekossagi szempontokat. Nagyon feltiink, mi marad meg a terveinkbol.
Szokatlan volt, hogy a miivelodesi osztaly is targyalta a hozza tartozo intezmenyek koltsegveteset. A z ezzel kapcsolatos tanacskozason mindjart az elejen
gores allt a gyomromba, amikor az eloado kozolte, hogy a konyvtar koltsegvetesebol toroltek 40.000 Ft-ot, a propagandakoltsegeket. (Ebbol az osszegbol jelentettiik meg a Pest Megyei Konyvtarosi es terveztettiik, nyomattuk az Unnepi
Konyvhet meghivoit.)
A z elso hozzaszolo az egyik megyei intezmeny munkatarsa volt. Elmondta,
hogy nekik tobb penzre van sziiksegiik, mint az elozo evben, mert rendezoi tanfolyamot inditanak es a resztvevoket szinhazba kivanjak vinni. Elenken ecsetelte, hogy a szinhazjegy szerves resze a tanfolyamnak. Mar nem birtam fegyelmezni magam es odaszoltam: fizesse mindenki a sajat szinhazjegyet! L a t v a az illetekes eloado nagy megerteset a problema irant, ugy ereztem, ezt mar nem lehet
tovabb birni, es kivonultam a terembol.
A folyoson sirva talalt ram a penziigyi osztaly vezetoje. Behivott az irodajaba,
hogy mondjam el, mi a baj. Elmondtam a kihiizott osszeg tortenetet. Eveken at
tarto harccal ertiik el, hogy minden evben egy kicsit emeltek rajta, mig vegre
annyi lett, amely szerenyen fedezte a feladatok koltsegeit, es most vege. Megvigasztalt, hogy visszakapjuk a vegleges targyalasnal a kerdeses osszeget. Meg tanacsokat is kaptam, hogyan biijtassuk el, hogy ne sziirjon szemet senkinek. fgy
is lett! A miivelodesi osztaly eloadoi tobbe nem szoltak az osszegrol. Lehet, hogy
nem is vettek eszre a tobbletet?

A kdnyv^llom^ny t5rtenet6hez,
avagy a helytorteneti gyiijtemeny kibovitese
Szentendren jarva szeretek beterni a megyei konyvtar folyoirat olvasojaba,
egy kicsit gyonyorkodni a gazdag valasztekban es belelapozni olyan ujsagokba,
amelyekhez mashol nem juthatok hozza. A z egyik alkalommal vegigsetaltam a
konyvek kozott es beszelgetni kezdtem az ott dolgozo fiatal konyvtarossal. Megjegyezte, hogy nagyon szep konyvgyiijtemenyt orokolt a konyvtar, csak azt nem
erti, hogy miert voltak a helytorteneti gyiijtemeny ben oda nem valo konyvek.
Orvos Mariat, aki ezzel foglalkozott, nagyon tiszteli es nem tetelezi fel, hogy ez
veletleniil tortent. Akkor sietve vazoltam a kerdes tortenetet, es most oriilok,
hogy reszletesen elmeselhetem.
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A megyei konyvtar dolgozoinak optimizmusara es a jovoben valo bizalmara a
legjellemzobb a konyvallomany gondos, szakszerii fejlesztese. Minden evben
megiijulo nagy harcok aran sikeriilt eloteremteni ra a sziikseges penzt. Biiszkek
voltunk arra, hogy barmelyik megyei konyvtarral felvehetjiik a versenyt. A tanfolyamainkon hasznaltuk fel es konyvtarkozi kolcsonzest folytattunk belole,
mert kozvetlen kolcsonzesre nem volt lehetoseg. E z t az eredmenyt a feldolgozo
csoport dolgozoinak es vezetojenek, Orvos Marianak koszonhetjiik, aki rendiiletleniil hitt abban, hogy egyszer majd kolcsonozni fogunk. A penziigyi revizorok
evente feltettek a kerdest: minek a nagy konyvgyujtemeny, ha nines kihasznalva? Igyekeztunk reszletesen megindokolni.
A hetvenes evek elejen egy iijabb takarekossagi hullam alkalmaval tortent,
hogy hivatott az egyik kisfonok. Eloadta, hogy siirgosen keszitsek javaslatot arrol, hogyan lehetne elosztani a konyvallomanyt a jarasi konyvtarak kozott. L a t va a megdobbenesemet, meg hozzatette, ezt nem 6 talalta ki. A z elnokhelyettes
bizta meg a feladattal. Mikor magamhoz tertem, elkezdtem magyarazni, hogy
ennek a gyujtemenynek csak igy egyiitt van erteke, es a helytorteneti gyiijtemeny az egesz megye kincse. A z utobbit olyan lelkesen ecseteltem, hogy azt
mondta, akkor az maradjon, csak a tobbire keszitsek elosztasi tervet. Harom napot adott a munka elvegzesere es kerte, legepelve a sajat kezebe adjam.
A munkahelyemre visszaerve tajekoztattam a csoportvezetoket az iij helyzetrol. A z volt a javaslat, hogy menteni kell, amit csak lehet! Berakni a helytorteneti
gyiijtemenybe olyan orszagos jelentosegii irok miiveit, nkik legalabb 1-2 napot
toltottek a megye valamelyik helysegeben.
A tervet hataridore beadtam. Reszletesen kidolgoztam benne pontokba foglalva azt is, miert nem helyeslem a feldarabolast.
Honapok mulva mertem csak megkerdezni: mi tortent ebben az iigyben. A z t a
valaszt kaptam, hogy egyelore levettek napirendro!. Mivel ez a veszely tovabbra
is a fejiink felett lebegett, maradt a kibovitett helytorteneti gyiijtemeny. Igy koltoztettiik Szentendrere is. Akkor mar sem ember, sem ido nem volt az atvalogatasra.

K i r e tartozik a megyei k o n y v t i r j6v6Je?
A hatvanas evek vegen mar egyre siiriisodtek a gondok a megyei konyvtarban.
Nagyon nehez volt ijgy tervezni, egyaltalan dolgozni, hogy teljesen bizonytalan
volt a jovo.
Mar kinottiik a raktart es a hatemeletes haz foldszintjen, nem volt terjeszkedesi lehetoseg. Kenytelenek voltunk egy kis helyiseget berelni a keriiletben. Egyre nehezebb volt megvedeni a konyvbeszerzesre tervezett osszegeket. A varos
masik vegen berelt hazban dolgozott a konyvkoteszet. Ennek megszervezese is
egy hosszu, gyotrelmes, kiilon tortenet. A muvelodesi autot a gepkocsivezeto a
lakasan tarolta, mert nem talaltunk neki mashol helyet.
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Tobbszor probaltam ravenni a Fovarosi Szabo E r v i n Konyvtar igazgatojat,
hogy nyissunk az egyik keriiletben egy kozos fenntartasii kolcsonzo konyvtarat,
de mindig baratsagosan visszautasitott. Felkerestem a Fovarosi Tanacs elnoket
is, akivel veletleniil egyiitt tanultam az egyetemen, de nem tudott segiteni. M a r
mindenkit szemelyesen felkerestem, akirol gondoltam, hogy segiteni tud. Termeszetes, hogy kozvetlen fonokeim asztalara is letettem egy tanulmanyt, de nem
is valaszoltak ra.
Eppen nagyon elkeseredett hangulatban voitam, amikor egy ertekezleten egymas melle iiltiink Barinkai Oszkarneval, a Pest Megyei Partbizottsag titkaraval.
Megkerdezte, miert vagyok olyan szomorii? A z t valaszoltam: ez egy hosszu tortenet. Mindjart meg is beszeltiik, hogy a kozeli napokban felkeresem es elmondom. K e t teljes orat beszelgettiink a gondokrol, es a megoldas lehetseges
modozatairol. Vegiil azt kerte, hogy amirol beszelgettiink, irjam le es kiildjem
el, mert megprobal segiteni.
A modszertani csoport segitsegevel kesziilt egy tanulmany, amelyben ket megyei varost javasoltunk, ahova kikoltozhetne es teljes ertekii munkat vegezhetne
a megyei konyvtar, Vacot es Szentendrei. Rovid, lenyegretoro iras volt.
Nehany het miilva kaptam egy telefonertesitest, hogy egyik reggel 9 orara
menjek el Barinkainehoz. Orommel mentem, mert arra gondoltam, hogy megis
tud valamit segiteni. Mikor beleptem a szobajaba, nagyon meglepodtem. A megyei tanacs elnokhelyettesetol kezdve mind a negy fonokom ott iilt, kezeben a
tanulmannyal, es vasvilla szemekkel neztek ram. Koszones utan csak annyit tudtam mondani: senki nem szolt, hogy ilyen nagy ertekezlet lesz. Barinkaine azt
valaszolta, hogy most mindenki itt van, aki segithet. Kozben telefonhoz hivtak
a nehany szobaval arrebb levo titkarsagra. A z en fonokeim rogton kihasznaltak
az alkalmat, es elkezdtek szidni, hogy mar megint milyen meglepetes ele allitottam oket. M i t kell nekem a jovovel foglalkozni, nem eleg megoldani a jelen problemait? K i tudja, meg mit vagtak volna szegeny fejemhez, ha vissza nem ter
Barinkaine. Sajnos, hiaba kerte, hogy szoljanak hozza, mit lehetne tenni a
konyvtar iigyeben, semmi epkezlab otlet, javaslat nem hangzott el. Vegiil Barinkaine azzal fejezte be, hogy tudomasara jutott, hogy a Szentendrei Varosi T a nacs miivelodesi hazat terveztet, kerte az elnokhelyettest, targyaljon veliik. H a
kozos megyei es varosi intezmeny lesz, anyagilag is hozzajarulnak. Nagyon megoriiltem, hogy vegre kezd bontakozni a jovonk.
Amikor a megyei konyvtarban tajekoztattam a kollegakat az ujabb hirekrol,
iijabb meglepetes ert. A dolgozok donto tobbsege iigy nyilatkozott, hogy ha ebbol
hatarozat lesz, mas allast keresnek a fovarosban, mert nem akarnak Szentendrere kijarni. Probaltam magyarazni, hogy ez egeszen mas helyzet lesz, mint m i kor a miivelodesi hazban dolgoztunk osszezsiifolva ideiglenesen, ez egy
konyvtarnak tervezett szep epiilet lesz. Betartottak a szavukat.
DEBRECENI IMRENE
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NEGYVENB6L H E T
A Pest Megyei Konyvtar negyven evebol hetet egyiitt toltottiink. Szivesen emlekezem ra.
Talan megbocsatja az olvaso, ha kicsit messzebbrol kezdem ezt a kis visszaemlekezest a Pest Megyei Konyvtarban toltott evekre.
Regen volt, 1961-ben, a Felsobabadi Allami Gazdasagban dolgoztunk akkor, ill.
en eppen a kisebbik lanyommal, aki par honapos volt, otthon voitam. Nem gyesen,
mint ahogyan manapsag lehet, hiszen akkor ez a lehetoseg vagyalom volt csupan,
hanem a magam kenyeren.
Egy szep tavaszi napon szomszedasszonyommal, baratnommel iildogeltiink a
gazdasag parkjaban jatszo gyermekeinkre vigyazva. Aznap reggel a radi6ban Nemeth Laszl6 vallomasat hallottam arr61, hogyan teljesiilt olthatatlan vagya az
irant, hogy obelole tanar legyen. Eredeti szandeka az volt, hogy tanari palyara lep,
de sziilei kivansagara az orvosi egyetemet vegezte el, es azon a palyan indult el. De
tanitas iranti vagya vegiil is elotort, ir6 lett, irasaival tanitott, nagy iskolaban, soksok tanulot. Errol beszeltem a baratnomnek azzal megtoldva, hogy iigy ereztem,
Nemeth Laszl6 raebresztett, nekem is van rejtett vagyam, aminek elo kell tornie.
En vilageletemben konyvekkel, olvas6kkal szerettem volna foglalkozni. Meglasd,
mondtam a baratnonmek, en hamarosan konyvtaros leszek. Kinevetett.
Keptelensegeket beszelsz, mondta, agraregyetemi diplomaval a zsebedben, jo nehany ev gyakorlattal mar, egy tanyan, hogyan akarsz te konyvtaros lenni.
En tudtam, hogy nekem hozza kell latnom, meg kell keresnem az utat, amely a
konyvtarba vezet. A z elso lepes a gazdasag kis szakszervezeti konyvtara - inkabb
mondjunk csak konyvszekrenyt - volt. A Pest megyei S Z M T latta el leteti konyvekkel. Elvallaltam a gondozasat es igy ismertem meg Csoke Annat, a S Z M T kozponti konyvtar akkori vezetojet, aki segito kezet nyiijtott, hogy a konyvtarosi
palyan tovabbi lepeseket tegyek, maig is koszonom neki.
Hamarosan felsobb osztalyba leptem, K M K szaktanfolyam, E L T E konyvtarszak
es elerkezett az a nap, amikor a mezogazdasagi es konyvtarosi palyat osszekapcsolhattam.
1962-63-ban szakreferensi statusokat letesitettek a megyei konyvtarakban, mezogazdasagi szakreferenseket is alkalmaztak het megyei konyvtarban. A Pest Megyei Konyvtar is meghirdette az allast. Csaladi okok miatt eppen Budapesten
szerettem volna elhelyezkedni, megpalyaztam az allast es nagy oromore meg is
kaptam. Ket ev telt el csak a felsobabadi beszelgetes 6ta es en mar konyvtarban
dolgoztam. A Pest Megyei Konyvtar kulonleges helyzetben volt akkoriban, Budapesten a Krisztina koriiton helyezkedett el, olvasoszolgalatot nem tartott fenn, a
megye konyvtarainak m6dszertani kozpontjakent miikodott. Sokan tamadtak
ezert, hogy nem „igazi konyvtar", nines meg a kello alapja a modszertani munkahoz. Nem akarom most az erveket es ellenerveket felsorolni, voltak megalapozottak es kevesbe azok, mindenesetre ez a helyzet a konyvtar vezetoit es munkatarsait
allando bizonyitasra kesztette, ami vegiil is nagyon jo hatassal volt a konyvtar tevekenysegere. A munkatarsak nagy elannal vetettek be magukat a kiilonfele tevekenysegukbc, igy tobb kezdemenyezesben orszagosan elso helyre keriiltiink.
Peldanak hadd emlitsem tobbek kozott a katal6gusepitesi akciot, amit a Mariak -
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S. Orvos Maria, Czeller Maria - vezenyeltek, vagy a Rendhagyo irodalmi orakat,
amelyeket Kissne K a t i szervezett - sajnos 6 mar nem emlekezhet veliink...
Nagy erdeklodessel es energiaval vetettem magam en is a mezogazdasagi szakirodalom olvasasanak f ellenditesebe. Nos, orszagos sikerekrol, vilagraszolo esemenyekrol nem tudok beszamolni, de nehany hasznos kezdemenyezesrol igen. Ajanlo
jegyzekek, mezogazdasagi szakkonyvallomanyok kialakitasa kozosen a jarasi
konyvtarakkal sikeres munka volt. E s termeszetesen sok rendezveny. Talan ezek a
sikeres rendezvenyek hoztak az iijabb feladatot szamomra - no meg az is, hogy
kevesen voltunk, mindenkinek tobbfele feladatot is el kellett latni - munkakorom
kibovult egyeb rendezvenyek szervezesevel is. Unnepi Konyvhet, Kolteszet Napja,
megyei konyvhetek es meg sok egyeb alkalomra szamtalan rendezvenyt szerveztiink. Szivesen, orommel vegeztem ezt a munkat. Szep volt, sok elismerest is hozott.
Amire szivesen emiekszem - a forro hangulatii irodalmi estek Cegleden, Nagykoroson, Vacott, Szobon es Rackeven, nehez lenne mind felsorolni. A nagykatai j a rast nem lehet elfelejteni, ahol Bama E l l i szervezte falun, tanyan, csillagfenynel a
csodaszep irodalmi esteket. E l l i remek szervezo volt es egyebkent is kiveteles egyediil 6 merte keresztneven szolitani az igazgatononket. E l l i sines mar sajnos
kozottiink. A z emlekezet azonban nem csak a kellemest orzi. Volt egy rendezveny,
amelynek esemenyei huszonot ev utan is iigy jelennek meg elottem, mintha tegnap
tort entek volna. A z 1918-19-es forradalmak 50. evfordulojara irodalmi miisort a l litottunk ossze „Hiszek az emberben" cimmel. Mora Ferenc 1918-as karacsonyi
beszedenek reszlete kinalta a cimet es a bevezetot a miisorhoz. A miisor osszeallitoja, az esteken az irodalomtorteneti kalaiiz Tobias Aron volt. Nagy Marianne eloadomiiveszno es Balazs Peter szinmiivesz adtak elo a verseket, reszleteket, dalokat.
A bemutato nagy siker volt, hiisz-huszonot konyvtaros is jelentkezett, hogy szivesen megrendezik konyvtarukban ezt a miisort. Egyik szep est kovette a masikat,
mignem egy hideg decemberi esten az egyik kozsegi konyvtar „Hiszek az emberben" estjen megjelent a megye nagytekintelyii elnokhelyettese es miivelodesiigyi
osztalyvezetoje. Nagy megtiszteltetes volt termeszetesen - de nem sokaig. Masnap
mar kitort a vihar, azonnali kihallgatasra rendeltek be a miivelodesiigyi osztalyra
a megyei konyvtar vezetojet. Hatalmas letolasok kovetkeztek es a miisort azonnal
le kellett allitani. De miert? E r r e pontos valaszt soha nem kaptunk. Tobbszor is
meg kellett jelenniink a megyehazan az est kozremiikodoivel egyiitt, de csak altalanossagokban fogalmazodtak meg a vadak. A legkonkretabb kifogas is csak az
volt, hogy az osszekoto szoveg es az osszeallitas hamis kepet ad a bemutatni kivant
tortenelmi esemenyekrol. Minden erofeszitesiink, ervelesek, ajanlatok az atdolgozasra, teves reszletek, ha vannak korrigalasa, hiabavalonak bizonyultak. A tovabbi
eloadasokat le kellett mondani. Talan Moricz termeloszovetkezeti eletkepe, vagy
a John Brown dal, netan Tobias Aron nem tetszett, ki tudja. Vegiil is fegyelmit nem
kaptunk, ebben bizonyara Toth Ferenc megyei konyvtari feliigyelo partfogolt benniinket.
Szerencsere kedviink nem csokkent, sok szep estet rendeztiink mas temakban.
Hitiink az emberben - megmaradt.
BILLEDI
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FERENCNE

„A konyvtdros az iigy leike^s
hivatdsdnak rajongoja!"
N E G Y E V T I Z E D A PEST M E G Y E I K O N Y V T A R

HOLDUDVARABAN

(Szubjektiv gondolatfoszl^nyok egy jubileum iirUgyen.)
A mottoban szereplo idezet - mely egy szimbirszki gimnaziumi tanar fia, b i zonyos Vlagyimir Iljics Uljanov ozvegyetol szarmazik - pompazott azon a dekoracion, mely azt a termet diszitette, ahol e sorok iroja nehany honap hijan
negyven esztendeje atvette oklevelet az akkori Nepmiivelesi Miniszterium othonapos konyvtaroskepzo iskolaja tanfolyamzaro iinnepsegen.
A z oklevelhez egy ertesites is tartozott, melynek ertelmeben a fohatosag a Pest
Megyei Konyvtarat jelolte meg leendo munkahelyemiil. Aminek - akkor meg budapesti lakoskent -modfelett oriiltem. Oromom azonban korainak bizonyult.
Amint atleptem a P M K kiiszobet, az akkori vezeto kozolte, hogy rosszul ertelmeztem a miniszterium papirjat. Nekik semmi sziiksegiik szereny szemelyemre,
de az aszodi kozsegi konyvtar vezetojenek hajlandok alkalmazni.
Mas valasztas nem leven, az ajanlat elfogadtatott es azota - nehany honap h i jan negy evtizede - „kinn is vagyok, benn is vagyok" kapcsolatban elek a Pest
Megyei Konyvtarral. A majd ket emberoltonyi idoszak ugy tortenelmi, mint
szakmai vetiiletbol szemlelve oly „siirii" volt, hogy valoban csak nehany toredekes gondolat megfogalmazasanak vagyok kepes eleget tenni, Biczak Peter igazgato ur megtisztelo felkerese nyoman.
A z egyik ilyen meghatarozo impresszio a kiviilallo szamara az, hogy ezt az i n tezmenyt a fenntartoja iigy istenigazaban sohasem szerette. Megyeszekhely h i anyaban letrehozasara valosagos hasznaloi igeny nem volt. Sokaig hivatalkent,
nem szolgaltatast is nyiijto konyvtarkent miikodott. Igazolja ezt a feltetelezest
az is, hogy 1975-ben, az akkori illetekesek szemrebbenes nelkiil leptek keresztiil
minden szakmai erdeken, a szentendrei integralt szervezet letrehozasakor.
A masik szubjektiv benyomas, hogy szinte a kezdetektol kettos termeszetii v i szony jott letre a megyei halozatban dolgozo konyvtarosok, es a P M K mint i n tezmeny, illetve az ott dolgozo kollegak kozott. Magyaran szolva, mig a Pest
Megyei Konyvtar hosszii idon at maga volt a bolcsek kovenek birtokaban levo
megfellebbezhetetlen tekintelyii „f6n6kseg", a kollegak es a videki „mezei
konyvtarosok" kozotti viszonyt a barati kapcsolat jellemezte, a hatvanas evek
legelejetol kiilonoskeppen.
A megyei konyvtarat, mint „ S Z E R V E T " , nagyon sokaig kellett etetniink eves
es negyedeves jelentesek, beszamolok, statisztikak tomegevel. Igazodni kellett a
feliilrol vezenyelt propagandakampanyok forgatokonyveihez. Ertelmes es tokeletesen ertelmetlen dolgokhoz egyarant.
A mindennapi munkaban jelentkezo problemaink megoldasaban azonban nem
a „SZERV", hanem az ott dolgozo X vagy Y kollega volt segitsegiinkre. Megpedig gyorsan, hatarozottan es szakszeriien. Ha az ember bajban volt, csak hivnia
kellett a 350-912-es telefonszamot es mindig akadt valaki, aki segitett megoldast talalni.
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E z az idoszak 1975-ben veget ert. Egyreszt a Szentendrere valo kikoltozes m i att, masreszt, mert az iigyek megoldasahoz vezeto iit - ha egyaltalan volt ilyen
- a megyei konyvtarigazgato irodajan keresztiil vezetett.
A harmadik szubjektiv benyomas az, hogy a megyei konyvtar szerepe es befolyasa a halozat eletere, a kezdeti idok abszoliit meghatarozo voltatol, fokozatosan visszaszorult, a helyi politikai es allamapparatusi szervezetek javara.
Felreertesek elkeriilese vegett, nem a rendszervaltozas nyoman letrejott, meg
keplekeny helyzetre gondolok.
A hetvenes evek legelejen a varosi tanacsok, jarasi hivatalok muvelodesi osztalyain, a partbizottsagok apparatusaiban megjelentek a debreceni es szombathelyi tanitokepzo intezetek, vagy a S Z O T f oiskola nepmiiveles-konyvtar szakat
vegzett hivatalnokok. Akiknek tobbsege soha nem dolgozott konyvtarban, sot a
konyvtarossaghoz kapcsolodo stiidiumokat joresziik unta, vagy valamilyen oknal fogva megutalta e szakmat. Megis iigy ereztek - hivatalbol tudnak annyit a
konyvtarakrol - , hogy jol hangzo szolamokkal megetetve fonokeiket (tanacsi es
partvezetoket) megyeszerte jovatehetetlen karokat okozzanak a konyvtarak
iigyenek. Emlekezziink csak az intezmeny osszevonasokra, integraciokra, onmaguk karikatiirajat formazo klubkonyvtarakra es AMK-szervezetekre. A kozos
fenntartas cimen vegrehajtott halozatrombolasra (pi. Dunakeszi Varosi Konyvtaranak szakszervezeti fennhatosiig ala helyezese) stb. Ettol a hivatalbol valo
mindenttudastol - gondolom - szenvedett a megyei konyvtar lelkiismeretere
hallgato munkatarsi gardaja is.
A negyedik gondolattoredek a megyei konyvtar lobbizo tevekenysegehez kapcsolodik. E z 1976-t61 a nyolcvanas evek harmadik harmadaig volt sikersztorija
a PMK-nak. Ekkor sikeriilt a konyvtarhalozat sziiksegleteit - anyagi kondiciokra gondolok es nem a tartalmi vonatkozasokra, hiszen ezzel ellentmondanek az
elozoekben papirra vetett gondolataimnak - a megye politikai es allami vezetesevel elismertetni. Ezidobcn sziiletett meg az errol szolo parthatarozat. E z a
centralizalt tarsadalomiranyitas eredmenyekeppen, lavinakent ziidult vegig a
helyi part es tanacsi testiileteken. A folyamat nyoman iij intezmenyeket, konyvtarosi letszamnovekedest, stb. konyvelhetett el a halozat. A z eredmenyes lobbizas tulajdonkeppen Bekes Gyorgy megyei konyvtarigazgato egyszemelyes
show-ja volt.
A kovetkezo gondolatfoszlany a megyei konyvtar altal szervezett tovabbkepzesekkel osszef iiggo emlekeimet idezi meg. Nem a valamilyen kepesitest ado tanfolyamokra gondolok. Elsosorban azokra, a vilagrol, a szakmarol, az irodalomrol
es mas miiveszetekrol, a tarsadalmi folyamatok melyaramlatairol meglevo ismereteinket „ k a r b a n t a r t 6 " programokra emlekezem, melyeket beosztastol fiiggetleniil minden fofoglalkozasii kollega szamara szervezett a P M K . Akkortajt meg
nem volt szokasban a tovabbkepzes es az aktualis tennivalok megbeszelesenek
osszemosasa. Ezek az alkalmak szakmai es - mondjuk igy - miiveltsegbeli horizontunk lagilasat szolgaltak. A m i a szervezok munkajat, a tovabbkepzesek szinvonalat illette, egyetlen ertekitelet hasznalhato rajuk vonatkoztatva. L e a
kalappal! Azok a megyei konyvtari munkatarsak, akiknek ez volt a feladatuk,
atfogo es ertelmes koncepcio alapjan dolgoztak. A programok sokszor nem is
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egyeves, hanem hosszabb idotavlatban egymasra epiiltek, Zomeben ma is vallalhato
ertekeket kozvetitettek a megye konyvtaros tarsadahna szamara, Amely halas volt
ezert, mert enyhitette az izolaltsagot, melyben a szellemileg ingerszegeny komyezetben tevekenykedo konyvtarosok elni es dolgozni voltak kenytelenek,
A k i hallgathatta a nagyszerii Sallai Istvan boles szavait arrol, mifele konzekvenciai vannak azon puszta tenynek, hogy a konyvtar allomanyat tarolo polcok
koze beengedjiik az olvasokat, Kovacs Mate professzor borotvaeles logikajii f e j tegeteset a konyvtarossag valodi tarsadalmi szereperol, K e k i Bela irastorteneti
eloadasait, melyek onmagukban felertek egy miialkotassal, mikozben nem mulasztott el nehany utalassal emlekeztetni a ket vilaghaborii kozotti Erdely magyar kulturalis eletere, melynek 6 is tevekeny alakitoja volt,
Persze nem csak a szakmarol hallgathattunk nagyszerii eloadasokat, Peldaul
megtudhattuk Bata Imretol, micsoda kimerithetetlen univerzumot jelent Weores Sandor eletmiive, A koran meghalt Osvath Belatol a szinhazmiiveszet lenyegerol ismerhettiink meg fontos dolgokat,
Nem itt van a helye, hogy teljeskoriien felidezziik mindazt, amit e tekintetben
a megyei konyvtartol kaptunk, Hiszen a puszta felsorolas egy egesz kiadvanyt
tolthetne meg,
Itt kell szot ejteni a mi lapunkrol, az evtizedeken at negyedevenkent keziinkbe
keriilo Pest Megyei Konyvtarosrol. A z egyes szamok persze tartalmaztak ma
mar megmosolyogni valo szamarsagokat is, Tobbsegiikben az ott megjelent i r a sok komoly segitseget adtak napi munkankhoz, Hirt adott a halozat eleterol, a
„hivatalos" dolgokrol es magantermeszetii iigyekrol, Melyik konyvtaros leanyzonak kotottek be a fejet, mely csaladhoz latogatott el a golya, k i kapott kitiintetest, k i jott es honnan, k i tavozott es hova a mi kozossegiinkbol, E z a lap
nagyon hianyzik, Kiilonosen, miota a „ n a g y " Konyvtaros sem a regi, a remekiil
szerkesztett K6n>'vtari Levelezo/Lap pedig nem igazan ilyen profilii.
A hetvenes evek kozepetol megvaltozott a tovabbkepzesek rendje. Mas - szabadabb - lett a tarsadalmi klima is. A bentlakasos peceli tovabbkepzesek kozossegteremto hatasa elvitathatatlan. Nem beszelve arrol, hogy j 6 lehetoseget adtak
gondjaink-bajaink kotetlen formaban torteno megbeszelesere. E sorok iroja - talan
azert, mert alapjaban veve maganak valo ember - igazan jo sziwel megis a zsiifolasig telt Krisztina koriiti eloadoterem programjaira emlekezik. Vegezetiil a Pest Megyei Konyvtar harom olyan munkatarsarol nehany gondolat, akik talan egy egi
konyvtarbol figyelik, amit mi meg elok miiveliink e megbolydult vilagban.
Elsokent emlitem a kozelmiiltban el tavozott Pal Ernot. A P M K igazsagtalanul
fomunkatarssa lefokozott igazgatohelyetteset es modszertani csoportvezetojet.
Nagy miiveltsegii, a szakmat tokeletesen ismero, nyelveket beszelo konyvtaros
volt. Tipikus peldajat szolgaltatta annak a szellemi embernek, akinek orrat kiilonbozo szinezetii diktatiirak, kisstilii kreatiirai a rendszer szinetol teljes mertekben fiiggetleniil lepten-nyomon betorik. A z ilyen mentalitasii ember kivaloan
alkalmassa valik arra, hogy amikor bizonyos anomaliak tovabb mar nem tak&rgathatok - teljesen indokolatlanul - biinbakka valjek. Megkeseredett emberkeni
- a meltatlan banasmodot sztoikus nyugalommal tiirve - szerkeszti a Pest Megyei Konyvtarosi, az intezmeny evkonyveit es mas kiadvanyokat. Elfeledve halt
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meg a kozelmultban. Tavozasarol fizetett iijsagkozlemenybol ertesiiltem. A hir
olvastan melyseges lelkiismeretfurdalas gyotort.
A masik elfeledett megyei konyvtari munkatars Markovits Jozsef. Idos koraban keriilt a konyvtarosi palyara. A szakmabol szinte semmi nem ragadt r a . A z
6 tiszte a kiilonfele olvaso es egyeb mozgalmak, politikai kampanyok szervezese
volt. A konyvtaros kollegak a hata mogott megmosolyogtak iigybuzgalmat, nem
vettek 6t igazan komolyan. Velt „ p a r t n e r e i " tanacselnokok, part, K I S Z , Nepfront, M E S Z O V , bekemozgalmi stb. titkarok jot rohogtek rajta, ha be tette maga
utan az ajtot. Markovits Jozsef mindebbol nem vett eszre semmit. 6 volt a megyei konyvtar balekja, aki a jol fizetett apparatusi emberek helyett caplatott
nyari hosegben, telen hoban-fagyban, buszozott lelket kirazo utakon. A z t hitte,
j6 iigyet szolgalt, mikozben egesz munkassaga kihullt az ido rostajan. Szemelyes
sorsa tele volt rettenetes tragediakkal, konyvtaroskent semmi maradando nem
maradt utana. Hajlott alakjat, elkepeszto naivitasat nem vagyok kepes feledni.
Gyakran kisert almomban is.
E sorban harmadikkent szemelyes kotodes Dr. K i s s Laszlonehoz fiizott. Szamomra - most mar mindorokke - 6 marad a csupa negybetiivel irott M O D S Z E R T A N O S . Folenyes szakmai tudas, emberseg jellemezte minden megnyilvanulasat.
6 igazan tudla, hogy milyen gondokkal, dilemmakkal kiiszkodik a halozat szinte
valamennyi konyvlarosa. Nem lelezetl olyan problema, aminek megoldasaban ne
szamithaltunk volna ra. Nem csupan hivatalbol ismert mindnyajunkal. Szemelyes
eleliink is nyiloll konyv volt szamara. Nagyon sokat tudott a szakmarol, az eletrol
es az emberi temeszetrol. Boles volt es vegteleniil kedves. Hitt abban, amit a h i vatasa jelentett, es benniinket is erre osztonzott. Josaga igenyesseggel parosult.
Tole egyikiink se felt. Azert szorongtunk csupan, mert restelltiik, ha pongyola szoveges elemzest, szamszakilag hibas statisztikat adtunk a kezebe. Pedig 6 csak a
fejet csovalva, szemiivege felett kisse szemrehanyo tekintettel rank nezve, k i j a vitotta, amit mi elrontottunk. Olyan peldat adott, amihez meg sem probalhatok
hasonlitani barki mast a megyei konyvtar munkalarsai koziil.
Most, hogy e rabeszelesre megirt penzum vegere erek lassan, dobbenten latom,
hogy a szentendrei P M K K - r o l szinte semmi maradando impressziot nem rogzit
az emlekezetem. Bizonyara kozrejatszik ebben az is, hogy az aktiv konyvtarosi
palya hatralevo res/et mar csak honapokban szamolo leven, napjaink torteneseit
illetoen csolatasban szenvedek. Azert nem tudok szabadulni a gondolattol - tudom, hogy ez sokak szamara banto lehet - az igazi Pest Megyei Konyvtar tortenete, a Krisztina korulrol valo elkoltoztetes utan valojaban veget ert.
Biczak Peter alighanem hibazott, amikor rabeszelt e visszaemlekezes megirasara. Jobb iraskeszseggel megaldott, mondandojat feszesen megszerkeszteni tudo, erzelmein feliil emelkedni kepes koUegat kellett volna valasztania.
Azt hiszem, les/nck, akik - talan jogosan - megbantodnak e toredekes iromany olvastan. Okcl eziiton is tisztelettel megkovetem. A z igazgato iir megfontolhatja, van e ertelme egyaltalan kozolni ezt az utolag atolvasva, magam altal
is zavarosnak itell multbatekintest. H a igy tesz, nem fogok megsertodni.
A motto igazsagtartalmarol pedig gondoljon mindenki azt, amit akar. Tenyleg
akkora marhasag?
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WEISZ G A B O R

A PEST M E G Y E I K O N Y V T A R DOLGOZ6l BUDAPESTEN
Bagi Janos 1964-fokonyv'taros
Bango Bela 1950-modszerlanos
Billed! Ferencne dr. 1964-1971 ludomanyos munkalars
Bircsak Erzsebet 1975-feldolgozo konyvtaros
Boros Pal 1973-1975 helytortenesz
Czeller Maria Pataki Lajosne 1953-1975 feldolgozo konyvtaros
Debreceni Imrene 1957-1975 igazgat6
Drobinoha Angela 1972-1973 feldolgozo
Fenakel Judit 1953- olvasoszolgalatos
Gyorgypal Jozsef 1971-1973 mddszertanos
Heinlz Arpad 1953-igazgato
Horvalh Erzsebet 1950- modszerlanos
Jazbinsek Rudolf ne 1971 -1975 f eldolgoz6 csoportvezeto
K a t z Zsigmond 1950- modszerlanos
dr. K i s s Laszl6ne 1962-1974 modszerlanos
K i s s L a s z l o 1973-1975 modszerlanos
K u l i n Gabor 1974-1975 raklaros
Koroknai Maria 1953-olvasoszolgalatos
Krajcz Rajmund 1970-kony-vtaros
Ligay E v a 1974-1975 nemzelisegi konyvtaros
Markovits J6zsef 1952-1954 modszerlanos
Nagy Sandorne 1971-1973 mddszerlanos
Novak Elza 1971 -1,975 feldolgoz6
Pal Erno 1954-1975 igazgalohelyetles
Papp Istvan 1958-1959 mddszertanos
Rohacs E r v i n 1972-1973 modszerlanos
Salamon J6zsefne 1952-1971 feldolgozo
Schmelk6 Tiborne 1953-1957 igazgal6
Solymosine Torday Aliz 1953-olvas6szolgalalos
Tamasi Janosne 1974-1975 m6dszertanos
Tamasi Tamas 1964- konyvtaros
T6th Ferenc 1953-1955 igazgat6helyetles

A PEST M E G Y E I K O N Y V T A R D O L G O Z 6 l SZENTENDREN
Bahgat Sherif Hasszanne Takacs E d i t 1977-1979 olvasoszolgalatos
Balogh Andras 1 9 9 3 - zenei konyvtaros
Banu Laszlone Kravcsenko Grete 1982-1983 olvasoszolgalatos
Barnas Istvanne 1980-1986 olvas6szolgalatos
Bazs6 Gabor 1988-1992 szamit6gepes
Becsei Zsuzsanna 1976- olvasoszolgalatos
Bedi Antalne 1978-klubkonyvtaros
Bekes Gyorgy 1975-1987 igazgat6
Bekes J6zsef 1975-1981 helytortenesz
Bessinger Erzsebet 1979-1986 olvas6szolgalatos
Biczak Peter 1986- m6dszertanos, igazgat6
Bircsak Erzsebet 1 9 7 5 - olvas6szolgalatos
Bosnyak Sandor 1977-1979 olvas6szolgalatos
Boruzsne Vekony Ilona 1984-1992 m6dszertanos
Csiba Andrasne 1975-1991 feldolgoz6
Csonka Maria 1975-1979 gyermekkonyvtaros, m6dszertanos
Doszpod Maria 1975-1979 olvas6szolgalatos
dr. Drahos Istvanne 1982-1990 m6dszertanos, igazgat6
Drobilits Antalne 1 9 8 2 - olvas6szolgalatos
Drobinoha Angela 1975-1979 feldolgoz6
Edelenyi Ottilia 1975-1978 olvas6szolgalatos
Elek Sandorne Kabai Ilona 1984- olvas6szolgalati osztalyvezeto, feldolgoz6
Fausztich Veronika Juhasz Gyulane 1984-1986 olvas6szolgalatos
Fodor Gizella 1975-1980 m6dszertanos
Fritz E v a 1986-1986 konyvtaros
Fiilopne Petho Magdolna 1983-1984 konyvtaros
Fiirstner Gabriella 1984-1986 konyvtaros
dr. Gaal Mihalyne dr. Sin Edit 1979-1984 feldolgoz6
Gaschler Rudolf Rezso 1975-1976 m6dszertanos
Gerber Gyorgy 1987-1990 olvas6szolgalati osztalyvezeto
Gurgut Andrea 1986-1986 olvas6szolgalatos
Gyorgypal J6zsef 1975-1978 olvas6szolgalatos
Gyore Zs6fia 1977-1980 raktaros
Havas Imrene 1980-1982 olvas6szolgalatos
Hetenyi Judit 1980-1981 olvasoszolgalatos
Horvath Zsuzsanna 1979-1984 feldolgoz6
Ipacs Edit 1975-1978 feldolgoz6
J a n k o K a t a l i n 1980-1985 konyvtaros
Jazbinsek Rudolf ne 1975-1976 feldolgoz6 osztalyvezeto
Kakuk Marta 1980-1983 feldolgoz6
Kapuvari Bea 1990- gyermekkonyvtaros
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K a r o l y i Antalne 1978-1984 feldolgozo osztalyvezeto
K i s s Juli 1979-1982 feldolgozo
K i s s Karolyne Papai Jiilia 1980-1986 feldolgoz6
K i s s Laszl6 1975-1977 m6dszertani csoportvezeto,
1980-1991 modszertani osztalyvezeto
1991 igazgat6helyettes
K i s s Paine 1988- gyermekkonyvtaros
K u l i n Gabor 1975- raktaros, feldolgoz6
K u n Csaba 1975-1976 raktaros
L a d i Laszl6 1975-1982 feldolgozo osztalyvezeto
Lazar Eniko 1979-1983 olvas6szolgalatos
Ligay E v a 1975-1976 modszertanos
Lipp Laszl6ne 1982- feldolgoz6
Lugossi Laszl6ne 1984-1993 olvasoszolgalatos
Magyame Fekete K a t a 1982-m6dszertanos
Mate Gyorgy 1975-1990 olvas6szolgalati osztalyvezeto
Mate Gyorgyne 1975-1982 klubkonyvtaros
Mesch Peter 1975-1976 raktaros
Muzslay Zoltan 1982-1983 feldolgoz6
Nagy Eva 1979-1980 olvas6szolgalatos
Novacsek Vojnics Kornel 1989- feldolgozo, olvas6szolgalatos
Novak E l z a 1975-1981 feldolgoz6
Novok Rostas Sandorne 1982-1983 feldolgoz6
Orosz J6zsefne 1976-1977 feldolgozo
6ri Zoltanne 1980-1981 olvas6szolgalatos
Pasztor Andrasne 1988- olvas6szolgalatos
Pal E r n o 1975-1978 feldolgoz6
Pataki Lajosne Czeller Maria 1975- feldolgoz6
Petho Zsoltne 1975-1986 gyermekkonyvtaros, olvasoszolgalatos
Pilissy Erzsebet 1976-1979 m6dszertani osztalyvezeto, olvas6szolgalati osztalyvezeto
Pirk Veronika 1975-1980 olvas6szolgalatos
Rohacs E r v i n 1975-1976 m6dszertanos osztalyvezeto
dr. Rozgonyi Tamasne 1977-1979 olvas6szolgalatos
Safar Istvanne 1981-1984 olvas6szolgalatos
Sagvarine Nincsevics K l a r a 1980- olvas6szolgalatos
Sardi Peteme 1989-1990 modszertanos
dr. Selley Ferencne 1982-1982 olvas6szolgalatos
Spiegelhalter Anna 1975- feldolgozo osztalyvezeto
Szabone Kereszteny L a u r a 1979- m6dszertani osztalyvezeto, zenei konyvtaros
Szeles Mikl6sne 1985- feldolgoz6
Szeredi Maria 1975-1988 gyermekkonyvtaros
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Szotyori Judit 1980-1980 feldolgozo
Takacs Etelka 1975-1977 olvasoszolgalatos
Takacs Lajos 1976-1977 raktaros
Tala Peteme 1985-1989 olvas6szolgalati osztalyvezeto
dr. Tamasi Csilla 1 9 9 3 - olvas6szolgalati osztalyvezeto
Tamasi Janosne 1975-1980 m6dszertaos, olvasoszolgalati csoportvezeto
Toka Istvanne 1980-1981 raktaros
dr. Vajda Tamasne 1986-1986 klubkonyvtaros
Veres Janos 1978- mddszertanos
Veres Janosne 1978- feldolgoz6
Vogel Istvanne 1981-1994 olvas6szolgalatos
Wernitzer Julianna 1982-1983 klubkonyvtaros
A z itt felsorolt konyvtarosok valamennyien dolgoztak hosszabb-rovidebb ideig a Pest Megyei Konyvtarban. Sajnos nyomoz6munkank nem jart mindig sikerrel. Elsosorban a budapesti idoszakot volt nehez felderiteni. Val6szinii, hogy
nem minden evszam vagy beosztas pontos, es bizonyosan nehanyan kimaradtak
a nevsorb61. Mindezekert elnezest keriink!
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Jelenleti iv a nevezetes naprol. Aldirtdk a boles dregek es a konnyii leptii utodok

Kepek a multbol

Az elso bentlakdsos kdnyvtdroskepzo tanfolyam hallgatoi Monoron.
1951. december 12.

A Pest Megyei Konyvtdr Idtogatdsa a nagykorosi Vdrosi Konyvtarban.
Szabo Emone a Vdrosi Konyvtdr munkatdrsnoje, Markovits Jozsef (balrol)
es Toth Ferenc a Megyei Konyvtdr munkatdrsai.
1955. mdrcius 30.

A Megyei Konyvtdr munkatdrsainak tapasztalatcsere Idtogatdsa Sztdlinvdrosban
1959-ben.
Kozepen Pdl Emo, szemiivegben, mellette Salamon Jozsefne es Toth Ferenc.

Vacdukdn rendezett konyvtdros tanfolyam hallgatoi. 1960.

A vdcdukai konyvtdros tanfolyam ..vezerkara". Balrol Pdl Emo.
Salamon Jozsefne. Tamai Tibor. Toth Ferenc
1961. Julius 10.

Titadelutdn az aszodi Kdnyvtd^dvardn. Balrol Pasics Istvdnne, Pdl Erno,
Fabian Edit Toth Ferenc es Papp Ilona az aszodi
konyvtdr vezetoje.
1962. szeptember

Beszelgetes Szabo Magda ironovel a Szentendrei Jdrdsi Konyvtarban.
1963.febmdr 8.

