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„Arra figyelj, amire városod,
az örök város máig is figyel:
tornyaival, tetőivel,
élő és halott polgáraival.

Akkor talán még napjaidban
hírül adhatod azt, amiről
hírt adnod itt egyedül érdemes.

Írnok,
akkor talán nem jártál itt hiába.”

Pilinszky János:
Intelem
(részlet)
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1. Terentius Maurus: „A könyveknek megvan a maguk sorsa”
2. Ian Maclean: Olvasás és értelmezés: Az értelmezés sohasem valami előre adottnak az előfeltevés nélküli megragadása,

hanem azon alapul, ami már tudunk – előzetes megértésünkön, melyet nem lehet elválasztani a jelen való léttől.
3. Walt Whitmann
4. Janikovszky Éva
5. Karinthy Frigyes

A dunaharaszti közkönyvtár története

„Pro captu lectoris habent sua fata libelli”1

„A szellem és a művelődés fegyvereivel kell védeni hazánkat
és ezekkel az eszközökkel kell mindig,

újból és újból bebizonyítanunk a világ nemzetei előtt,
hogy a magyar, viszontagságos életének

második ezer esztendejében is életképes és erős…”

(Klebelsberg Kuno)

A könyvtári funkció abban áll, hogy az e célra rendelt intézmény tudomást sze-
rezzen a dokumentumok létéről, ezeket megszerezze, tárolja, és azok rendelkezésére
bocsássa, akiknek a dokumentumra (az abban foglalt információkra) szüksége/igé-
nye van. Az olvasás helye, nemcsak azért fontos, mert a lapon szereplő hellyel egy-
más mellé helyeződik, hanem azért, mert mindkettőben megvan ugyanaz a
hermeneutikai minőség,2 mindkettő a tisztázás kihívásával szembesíti az olvasót.
„Az vagy, amit elolvasol; a könyv és olvasója eggyé válik. A világot, ami nem más,
mint egy könyv, bekebelezi az olvasó, aki maga is egy betű a világ szövegében: így
jön létre az olvasás vég nélküliségének metaforája.”3

„Mi a könyvek titka? Az, hogy minden bennük van. Nemcsak a tündérek, manók,
királykisasszonyok, gonosz boszorkányok, hanem én is, meg te is; örömeinkkel,
gondjainkkal, vágyainkkal, bánatunkkal; benne van a jó meg a rossz, az igaz és a
hamis, a természet, a világmindenség; ez mind, mind elfér a könyvekben. Nyisd ki
a könyvet! Megosztja veled minden titkát.”4 Szegedy-Maszák Mihály azt írja: „Az
olvasó beavatottsága (kompetenciája) legalábbis részben azon is múlik, él-e tuda-
tában valamilyen kánon, azaz kulturális nyelvtan, a hitelesnek számító értelmezések
öröksége.” Majd, „a „mértéknek” számító kánon, és a „hamisnak” (nem hitelesnek)
tekintett apokrif fogalmának tisztázása után, megjegyzi „…a kánonok a képzelet
termékei, ezért lerombolásuk épp úgy nem végleges, mint megteremtésük.” Nyel-
vészek és irodalmárok a világgazdasági és kulturális egységesülési folyamatait
szemlélve nem zárják ki egyes kisebb nyelvek és irodalmak megszűnésének a le-
hetőségét. Az egyes „szövegközösségek” felelőssége és feladata, hogy magukat
– miközben más „szövegközösségek” kultúrájával is folyton gazdagodnak – a „sa-
játosság méltóságának” (Sütő András) megőrzésére megszervezzék. Itt mutatkozik
meg csak igazán a könyvtárak szerepe. Igaz, klasszikusok, kánonok és történelmi
tudat nélkül is lehet élni. Ez a mértékek, minták és hagyományok nélküli élet nyil-
ván korlátok nélküli lenne, és felettébb „szabad”. Kétlem, hogy ez a fajta szabadság
egyúttal tartalmas, harmonikus és boldog életet nyújthat.

„Beszéltem a könyvekről, amelyeket a régiek írtak, mindent összegyűjtve ben-
nük, amit rövid életük alatt megfigyelhettek, s tapasztaltak. E könyvek egyre nö-
vekvő piramisát, melynek épülő felszínéről lehullnak az építők, minden újonnan
született újra megmássza, hogy élete alkonyán, mire a tetejére ér, megkísértse egy
gondolattal tovább építeni. S addig-addig épül a Tudás és Megismerés piramisa,
míg végre eléri az Ismeretlent…”5
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6. Illyés Gyula: Haza a magasban
7. Tóth Gyula: Könyvtár a történelemben – történetiség a könyvtárosi gondolkodásban In.: Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 1994. 9. sz. 12 p.

Előszó

„Szorítva könyvem keblemre, Nevetve nézek ellenemre.”6

Nekem minden könyv és könyvtár fontos, de nyilvánvaló, hogy a Dunaharaszti
Városi Könyvtár a legfontosabb, a legszebb. Itt dolgozom már több mint 25 esz-
tendeje. Így számomra tényszerű tapasztalat, hogy a könyvtár mai helyzete és jövője
nagymértékben függ a múltjától. Ezért a könyvtár múltját megismertetni az itt dol-
gozókkal - és természetesen a településen élőkkel, vagyis a „felhasználóval” - jól fel-
fogott érdekünk, s egyben kötelességünk is. Annál is inkább, ha a könyvtár története
máig feldolgozatlan, s a fellelhető, igen csekély forrást az utókor számára még nem
adtuk át megőrzésre és tovább gondolásra.

Tóth Gyula írja a „Könyvtár a történelemben”7 című írásában, hogy milyen fon-
tos hogy a könyvtár dolgozói „tudják és ismerjék, az a könyvtár hogyan jött létre,
miként épült az állománya, miként rakódott egymásra és változott, milyen szolgál-
tatásokat nyújtott, mivel próbálkoztak az elődök, miben bizonyultak sikertelennek
stb., mert e nélkül – mint tapasztalhatjuk gyakran – megvalósulhat a filozófiai kép-
telenség: többször is sikerül belelépni ugyanabba a pocsolyába.”

Nehéz feladatra vállalkoztam, mert kevés elsődleges forrás állt a rendelkezé-
semre. Ezért nagyon sok másodlagosat is felhasználtam. Az országos szakmai sajtó,
vagy a számunka irányt mutató tudósok, politikusok, pedagógusok, olvasáskutatók
tanulmányai mellett a Pest Megyei Könyvtár kiadványainak Dunaharasztiról szóló
adatait, statisztikai kimutatásait és a háromkötetes Helméczy-féle Dunaharaszti mo-
nográfia idevonatkozó részeit is beépítettem a Dunaharaszti Városi Könyvtár törté-
netébe. Nehéz volt a válogatás, hiszen e fölhasznált irodalom nemcsak múltidéző,
de ugyanakkor a könyvtár jelenét, jövőképét, stratégiáját, küldetését is megmutató
forrás. Ezzel együtt már jóval nehezebb távolságtartó tárgyszerűséggel kezelni az
adatokat, hiszen az egyes fejezetek már a mi mindennapjainkról is szólnak.

Fontosnak tartottam, pusztán a könyvtártörténet megismertetése mellett, a kor-
történet felidézését is, ugyanis e nélkül lehetetlennek tűnő vállalkozásnak bizonyult
a könyvtár történetéről a kutatás. Ezáltal – reményeim szerint - teljesebb képet kap-
hatunk könyvtárunk sokszor igen küzdelmes, éppen csak vegetáló létéről, amely
azonban mégis csak hozzájárult történeti fejlődéséhez, és főként történetének része.
Hiszen a könyvtár állandóan változik-fejlődik, igazodik a korhoz, az akkor élő em-
berek igényeihez alkalmazkodik, hogy választ tudjon adni a kortársak őket érdeklő
kérdéseire.

Igen, a könyvtár teremthet olyan helyzetet a társadalomban, amely a felhaszná-
lóban kérdést indukál, és amelyre a könyvtár válaszolni is képes.

A mai kor problémái is igen összetettek, bár egészen más természetűek, mint
például amikor a 20. század elején Klebelsberg Kuno kereste a magyar kultúra fej-
lesztésére a mecénásokat, tárgyalt a miniszterelnökkel, és kultuszminiszterként meg-
határozta a fő irányt a cél érdekében. Ma egy új kor hajnalán, a számítógép és az
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Internet globális korszakában már az olvasás megszerettetéséért „folyik a küzde-
lem”.

Itt sem kisebb a feladat: az ember, a társadalom boldogulása, életének minőségi
változásának elősegítése a kultúra, a könyvtár, a Dunaharaszti Városi Könyvtár célja.

Köszönet a kollégáknak, akik tanáccsal szolgáltak!
Ajánlom jó szívvel ezt az írást mindazoknak, akik szeretik a Dunaharaszti Vá-

rosi Könyvtárat, vagy talán még nem ismerik. Kívánom, hogy őhozzájuk is közelebb
kerüljön, mint ahogyan hozzám még közelebb került, ahogyan a könyvtártörténet
írása közben egyre jobban megismertem ezt a nagyszerű intézményt.

Dunaharaszti, 2011. november 15.

Tóth Marianna
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8. Steinecker Ferenc: Előszó In.: Honismeret könyve Bp.: 1935. 4 p.
9. Bíró Sándor: Történelemtanításunk a XIX. század első felében a korabeli tankönyvirodalom tükrében Bp. 1968, 101 p.

Az alapítást megelőző évtizedek
A dunaharaszti könyvtár jóval később szerveződött, ám az előzmények az egész

országban általánosnak mondhatók, ezért fontosnak tartottam a történeti áttekintést
megírni, hogy a könyvtári szakmát kevésbé ismerők is könnyebben tájékozódhas-
sanak ezen a téren.

A mai közkönyvtár őse
- az első magyarországi gyűjtemények

A könyvtárak történetét általában társadalmi formációk, esetleg művelődési sza-
kaszok szerint szakaszolják. A 19. századig az egyházi, egyetemi, iskolai könyvtá-
rak voltak a legjelentősebb gyűjtemények és az olvasás igazi központjai. Hazánkban
a lokalitás iránti érdeklődés és annak felkeltése, a helytörténeti emlékek és a nép-
hagyományok összegyűjtése mintegy kétszáz éve, a felvilágosodás hatására és a
nemzeti mozgalom hajnalán kezdődött. Bél Mátyás és követői teremtették meg a
18. század második felében a hazai honismereti, ország- és tájismertető irodalmat8.
Losontzi István híres, először 1771-ben közzétett és azután hosszú évtizedeken át
használt Hármas kis tükör című elemi iskolai tankönyvében már a szülőföld iránti
szeretet felébresztésének és erősítésének szándékával verselte meg a vármegyék,
városok jelesebb helyeit. Az 1777-ben, a Mária Terézia által kiadott királyi rende-
let, a Ratio Educationis a gimnáziumok első évében előírta az iskolaváros neveze-
tességeinek és az adott megye földrajzának tanítását, amelyhez elengedhetetlen
feltétel volt a hon ismerete, azaz honismereti könyvek megírása, és összegyűjtése.
Tehát a mai értelemben vett helyismereti gyűjtés kezdeti, első indítéka az iskolai
oktatás, tágabban az iskolai élet volt.

A második lépés későbbi keletű, nagyjából a 19. század második felére, még in-
kább utolsó harmadára datálható. A polgárosodás és a nemzeti gondolat felélénkü-
lésének, a patriotizmus új tartalommal telítődésének következtében kibontakozott,
majd fellendült a helytörténeti kutatás és ennek az áramlatnak a sodrában alakult ki
a helytörténeti dokumentumok tudatos könyvtári gyarapítása9. A nemzeti dicső múlt
romantikájának visszfényénél mind többen és többen kezdték lázasan faggatni, túrni
a föld mélyét, lelkes tanáremberek és úri dilettánsok. Múzeumi, régészeti, törté-
nelmi egyletek, társulatok szerveződtek szerte az országban.

A kiegyezést követő eufórikus hangulatban mozgalom indult megyei, városi és
tájmúzeumok alapítására, régészeti emlékek felkutatására, összegyűjtésére, az ezer
esztendő még fellelhető történelmi emlékeinek megőrzésére, hiszen aránytalanul
csekély volt a száma a még megtalálható történeti emlékeknek a magyar történelmi
múlt nagyságához viszonyítva. E mozgalom élére a Magyar Történelmi Társulat

7



8

állt, s támogatta azt a Magyar Tudományos Akadémia is. A tervezetet a kiváló ré-
gész, Rómer Flóris készítette 1871-ben. Az 1881-es évek elejének magyarosítási és
nacionalista mozgalmai hozták létre a kor ismert nagy közművelődési egyleteit,
mint például a Magyar Közművelődési Egyesületet, az EMKE-t. Mindezek mellett
az ún. népkönyvtárak telepítését is e cél szolgálatába állítva szorgalmazták. A leg-
jelentősebb a Széll Kálmán vezette DKE (Dunántúli Közművelődési Egyesület)
volt, mivel ez bizonyult olyan gyülekező helynek, ahová a máshonnan indult tö-
rekvések is bekapcsolódhattak, és amelyből a későbbiekben a legjelentősebb köz-
művelődési irányító testületek kialakultak. A hetvenes, majd nyolcvanas években,
néhol kissé megkésve a századfordulón, a lelkes lokálpatriótákból és történetbúvá-
rokból verbuválódott történelmi és régészeti egyesületek, egyéb kulturális társasá-
gok, közigazgatási intézmények, valamint műkedvelő magánszemélyek számos
helyi múzeumot létesítettek és a Századok című folyóiratban közölt korabeli hír-
adások tanúsága szerint igyekeztek a rómeri elvek szem előtt tartásával - bár kellő
pénzügyi bázis híján - meglehetősen esetlegesen gyarapítani a könyvtári részlege-
ket. A nyomtatott és írott dokumentumokat azonban kezdetben csak a kutatók és az
adományozók használhatták, hiszen ezeket voltaképpen múzeumi tárgynak, mű-
kincsnek tekintették.

Fel kell figyelnünk arra, hogy a levéltárak és a múzeumok gyűjteményi tevé-
kenysége valahogy közvetlenebb módon kapcsolódik a tudományhoz, mint általá-
ban a könyvtáraké. Az eltérés hátterében minden bizonnyal az áll, hogy egy egyedi
múzeumi tárgy vagy irat azonosítása önmagában gyarapítja tudományos ismerete-
ink tárházát, elsődlegesen forrásértékű. A múzeummal közös szervezeti keretben
kezdte meg működését 1883-ban a Somogyi Károly esztergomi kanonok által ado-
mányozott szegedi Somogyi-könyvtár is, ahol szinte azonnal hozzáfogtak a helyi
kiadványok és a lokális tartalmú könyvek beszerzéséhez, így a Somogyi Könyvtár
lett az ország első nyilvános könyvtára. Ezt követően a múzeumi könyvtárak egy
része a 19. század végén, vagy a 20. század elején az ún. nagyközönség előtt is meg-
nyíltak, közkönyvtárak lettek. Egyes adatok szerint korábban, a kiegyezéskor csak
öt városi közművelődési könyvtár üzemelt: Esztergom, Pozsony, Losonc, Kőszeg,
Zombor10.

E mozgalmakkal párhuzamosan jelentkezett az a természetes igény is, hogy a
megismert tárgyi emlékanyagot a szélesebb nagyközönség elé tárják, hogy az kike-
rüljön a szűk szakmai publikációk keretei közül. Ezeknek a törekvéseknek az első
megnyilvánulása az 1882-ben Budapesten megrendezett Országos Könyvkiállítás
volt. Fraknói Vilmos, a Magyar Nemzeti Múzeum őreként a múzeum becses ritka-
ságait mutatta be. Ráth György múzeumőr, Trefort Ágoston kultuszminiszter támo-
gatását élvezve, az Iparművészeti Múzeumban országos kiállítást szervezett, amely
„a hazai könyvnyomdászat és könyvészet fejlődését az iparágak termékeiben a leg-
régibb időtől a legújabb korig, s ipartörténeti szempontból előkészíteni a hazai
könyvnyomdászat és könyvkötészet történetének megírását” hivatott elvégezni11.
Ferenc József is hosszú látogatást tett itt, végig kalauzoltatva12. A kiállítás részletes

10. Siró Béla: Könyvtári ismeretek Debrecen, Pedellus, 2007. 31 p.
11. Csontosi János: A budapesti országos könyvkiállítás Magyar Könyvszemle 1882.
12. Voit Krisztina: Fejezetek a közgyűjtemények és a könyvkiadás történetéből Bp., Argumentum K. 2000.
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kalauza, a bemutatott tárgyak szakmai leírásával forrásértékű bibliográfiai munka-
ként állta meg a helyét.

A nagy sikerre való tekintettel a főváros Statisztikai Hivatalának élén Keleti Ká-
roly és munkatársa György Aladár volt az, aki a magyar kulturális értékeket számba
vette. Így jelent meg 1886-ban György Aladár korszakalkotó munkája, a ”Magyar-
ország köz-és magánkönyvtárai” 1885-ben. „Nyilvános könyvtáraink nagy részé-
ben – írta György Aladár a mű bevezetőjében – nincsenek olvasótermek, a legtöbb
hatósági könyvtárat nem gyarapítja, s nem gondozza rendszeresen senki, az egy-
házi, sőt részben még a nagyobb iskolai könyvtárak is használatlanul hevernek, a ka-
szinói kölcsönkönyvtárak végre egészen tervszerűtlenül, legtöbb esetben a
közművelődés, jó ízlés, sőt erkölcs kárára gyarapítatnak.”13 Mindebben nagy sze-
repe volt szerinte a könyvtárnokok szakképzetlenségének, ezért is tartotta már akkor
a legsürgetőbb feladatnak a szakemberképzés megoldását. A szakma iránt aggódó
könyvtárosok leszögezték, hogy a múzeumok és könyvtárak szervezése és gyarapí-
tása szakszerű képzettséget igényel, amely az őrzés és kezelés, az osztályozás és
lajstromozás elméleti és gyakorlati képesítését követeli meg a múzeumok és könyv-
tárak alkalmazottaitól. Itt találkozunk először az egységes szabványosítás, szabá-
lyozás és a szakmai felügyelet követelményeivel.

A magánkönyvtárak háttérbe szorulása, pontosabban a nagyobbak és jelentő-
sebbek, a közgyűjtemények alapjává, részévé váltak. A további fejlődés egy új köz-
gyűjteményi rend megteremtését sürgette. Olyan új – a közigazgatási rendhez is
illeszthető – intézmények, testületek létrehozásával, amelyek a törvényhatóságok-
nak az iskolaügyön kívüli feladatait is meghatározták. Széll Kálmán ez irányban
végzett munkája kiemelkedő jelentőségű a hazai közgyűjteményi rend történetében.
A 19. századtól a 20. század közepéig tartó időszakban a tipikus információhordozó
a könyv, a folyóirat és az egyéb nyomtatott dokumentum volt. Akkoriban az infor-
mációhoz való hozzáférés gyorsasága egy hónaptól akár évekig is eltarthatott. Ez
főleg a tudomány, illetve a termelésfejlesztés területén mindinkább nehézkesnek bi-
zonyult, új megoldásokat kellett keresni.14

A polgári korszak számos kihívására – a kínálkozó lehetőségeket felhasználva –
a könyvtárak munkamegosztással, funkció szerinti differenciálódással és a rend-
szerbe szerveződés kezdeti lépéseivel válaszoltak. A múzeumok és a könyvtárak
szervezésének kérdéseivel kapcsolatban a Parlament Közigazgatási Bizottsága 1891-
ben célul tűzte ki elsőként a kötelespéldány-szolgáltatás törvényes keretének meg-
teremtését, s ezzel egyenrangú, a vidéki múzeumok számának szaporítását segítő, a
régészeti leletanyag kötelező beszolgáltatására vonatkozó rendelet megalkotását.
1897-re érik meg az eddig öntevékenyen hömpölygő mozgalmak állami keretek
közé szorítására a Múzeumok és Könyvtárak Országos Főfelügyelőségének és a Ta-
nácsnak a fölállítása. Így a nyilvános közgyűjtemények központi irányító szerve, a
Múzeumok és Könyvtárak Országos Főfelügyelősége és a Tanácsa lett. A Főfel-
ügyelőség rendszeresen beszámolt a hatáskörébe tartozó intézmények tevékenysé-
géről, 1907-től a Múzeumi és Könyvtári Értesítő című folyóiratban.

13. György Aladár: Magyarország köz-és magánkönyvtárai 1885-ben = Magyar Könyvszemle 1886.
14. Könyvtárosok kézikönyvek 3. szerk.: Horváth Tibor, Papp István, Bp. Osiris, 2001, 78 p.



15. Szabó Ervin: A modern könyvtárépítés némely elvéről 1911 143 p.
16. Bényei Miklós: Genius loci – A helyismereti tevékenységről , Bp., Könyvtári Intézet, 2004, 13 p.

Ezzel a közgyűjtemények jövendő fejlődésének két fontos elemét sikerült egye-
síteni: a szakfelügyeleten keresztül az állami ellenőrzést, és egy Bizottság működé-
sének biztosításával a társadalmi erők hatékonyságát. Wlassics Gyula, a Bizottság
meghatározó alakja, világosan látta, hogy a múzeumok és könyvtárak jövő fejlő-
dése főleg attól függ, hogy a társadalom mennyire fogja azok ügyét felkarolni.”
Közel húsz esztendő után rendeződött Magyarországon a múzeum- és könyvtárügy,
a közgyűjtemények helyzete. Az a közgyűjteményi rend, amely napjainkban is él,
ez idő alatt szilárdult meg.

A harmadik lépés, a helytörténeti könyvtári dokumentumok gyűjtésének mo-
dellje az 1890-es években formálódott a levéltárakhoz kapcsolódóan. A honfogla-
lás millenniuma nagy lendületet adott a helytörténeti kutatásnak – kiemelkedő
terméke ennek a máig sűrűn forgatott Borovszky Samu által szerkesztett „Magyar-
ország vármegyéi és városai” című sorozat, ekkor számos megye és város újjászer-
vezte a levéltárát, vagy éppen újat alapított.

A 20. század első éveiben aztán a levéltári szakkönyvtárak zöméből is nyilvános
könyvtár lett. Az első helyismereti különgyűjtemény Budapesten szerveződött, ami-
kor a közgyűlés 1903. január 21-én határozatot hozott a fővárosi nyilvános könyv-
tár megalapításáról, egyik célként fogalmazva meg: „…A fővárosra vonatkozó
mindennemű irodalmi terméket gyűjteni.” E könyvtár kezdte el először gyűjteni
Magyarországon a lapkivágatokat. Ebből alakult 1913-ban a Budapest Gyűjtemény,
amely így az ország legrégibb és legnagyobb - módszertani szempontból is - mind-
máig példaadó helytörténeti-helyismereti műhelye. Érzékelhető is ez a hatás Szabó
Ervin 1911-ben történt nyilatkozatában: „Majd minden nyilvános könyvtárban van
a helyi irodalomnak, ha kis gyűjteménye is.15”

A kisebb településeken népkönyvtárak, azaz falusi közkönyvtárak létesítését
szorgalmazta a kiegyezés után először Eötvös József vallás- és közoktatási minisz-
ter (1868. évi XXXVIII. törvény), később Schwarz Gyula, majd Türr István, Gari-
baldi volt tábornoka kezdeményezett népkönyvtári mozgalmat, kimondottan a csak
elemi, népiskolát végzett felnőttek számára, a nekik megfelelő tartalmú könyvekkel.

1897-től a Múzeumok és Könyvtárak Országos Főfelügyelősége és Tanácsa csak
ott szervezett népkönyvtárakat, illetve adott könyveket, ahol a települések maguk
gondoskodtak helyiségről és kezelőről, vagyis az állomány további fenntartásáról.
1910-ben még a lakosságnak 1/3-ad része volt analfabéta, tehát szükséges is volt
egy átfogóbb cél megfogalmazása az írástudatlanság fölszámolására. Sok apró te-
lepülésen a népiskolák könyvtári anyaga volt az egyedüli olvasnivaló. Ferenczi Zol-
tán a budapesti Tudományegyetem könyvtárának igazgatója 1907-ben a pécsi
szabadtanítási kongresszusnak a népkönyvtárakról folytatott heves vitájában így fo-
galmazott: „A népkönyvtár a maga jól megválogatott olvasmányaival elő akarja
mozdítani a szülőfaluhoz, szűkebb hazához ragaszkodást…de jó szolgálatot tehet az
olvasóknak is, akik – tapasztalás szerint majd mindig rendkívül érdeklődnek a saját,
szűkebb értelemben vett hazájukhoz fűződő mondák és történetek iránt.”16
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Tíz évvel később Gulyás Pál a „Könyvtári problémák” (1917) című tanulmányában
ugyancsak azt írja, hogy „…könyvtáraink egyik legfontosabb feladatát a helyi iro-
dalom lehető teljes felgyűjtésében látjuk.”

Boldog békeidők

Az 1870-1880-as évektől az I. világháborúig terjedő korszak a - „boldog béke-
idők” évei -, hazánk egyik leggyorsabb fejlődési időszaka. A gazdasági fellendülés
első nagy korszakában 1867 és 1873 között a belső tőkefelhalmozás mintegy egy-
milliárd korona volt Magyarországon. A magyar gazdaság modernizációjának első,
19. századi szakaszában érdemi előrehaladást sikerült elérni, a teljes jobbágyfel-
szabadítás után szerkezetileg is átalakult az agrárium, megindult az iparosodás, a
korszak legfőbb szerkezeti modernizációjának folyamata. Az 1860-as és 1910-es
évek közötti fél évszázad során az egy főre jutó GDP (bruttó nemzeti termék) min-
tegy 60-65%-kal növekedett, ami nem kicsiny teljesítmény a lakosság viszonylag
gyors növekedésének időszakában. Ez a gazdasági fellendülés a nemzeti jövedelem
több mint 60 %-os növekedését eredményezte.17

A kiegyezés után az önálló kormány és parlament egyik első lépéseként 1868-ban
bevezették a kötelező népoktatást. Ettől kezdve az iskoláskorú népesség 85 %-a már
valóban járt iskolába. Az iskola- és kórházépítkezések, a modern magyar egészség-
ügy megalapozása az 1870-es években, s nem utolsósorban a gazdaság fellendülése
a magyarországi lakosság gyors növekedését segítette elő. A 18. század vége és 1913
között a népesség szinte megkétszereződött, az ország lakossága mintegy húszmil-
lió lett. A népesedési változások ezzel a gazdasági modernizáció motorjává váltak.

Dunaharaszti 1890-1918 között

Mintegy 500 főre tehető a betelepülők száma, a lakosság ekkor már 1748 fő, a
természetes szaporodás az 1870-90-es évek között csak 55 fő volt, majd 1900-1920
közt mintegy 3500 fő, így a lakosok száma 5921-re nőtt. Ez az arány országosan ki-
emelkedő.18

Tény, hogyha a gazdaság fejlődik, a kultúra, a művelődés, az olvasás iránt is na-
gyobb igény jelentkezik. De azt is állíthatjuk, a művelődés, a továbbtanulás, a ma-
gasabb szintű képzettség gazdasági megújulást von maga után. Bizonyíték erre a
következő tétel: 1891. december 12-én a Dunaharaszti képviselő-testületi jegyző-
könyvben, amely - 1900 májusára vonatkozóan említi – „Ingyenes népkönyvtár lé-
tesítése felette kívánatos és szükséges lévén, örömmel fogantatik és kérelmezése
elhatároztatik.” Hét évnek kellet eltelnie, hogy a budapesti Tudományegyetem
Könyvtára igazgatójának, Ferenczi Zoltánnak - a már említett: „A népkönyvtár a

11



19. Helméczy Mátyás-Surányi József: Dunaharaszti története II. , Dunaharaszti, 2000 54 p.
20. Alberto Manguel: Az olvasás története, Bp., Park Könyvkiadó, 2001 128 p.

maga jól megválogatott olvasmányaival elő akarja mozdítani a szülőfaluhoz, szű-
kebb hazához ragaszkodást.” - kijelentése után történt -, hogy 1907 novemberében:
„Községi népkönyvtár felállítása megtörténtetik.” Határozat a könyvek kezelésé-
ről.19 Azonban a későbbiekben sajnos nem találunk adatokat erről a gyűjteményről.
Valószínű, hogy kellő anyagi támogatás, szakértelem és gondozás hiánya miatt ez
az állomány az idő folyamán tönkrement.

A kiegyezés után megélénkülő társasági élet gazdagon szerveződő civil szerve-
zeteket hozott létre Dunaharasztin, amelyek közül többen könyvgyűjteményeket is
szerveztek. A könyv olyan tárgy, amely számtalan mesét és bölcsességet, elmúlt
időkről szóló krónikát, mulatságos anekdotát és isteni kinyilatkoztatást egyaránt
rejthet, birtoklásában van valami, ami olvasóját a történet megalkotásának hatal-
mával ruházhatja föl20. A könyv nem volt többé csak a kiváltságosok privilégiuma,
ez a varázslatos birodalom megnyílt a közember, az egyszerű iparos vagy földmű-
ves számára is. A könyvtár által minden társadalmi osztály részesülhetett a műve-
lődés, a szórakozás, a tanulás áldásaiban, ahogyan a népkönyvtár elnevezése is
mutatja. Fontosnak is tartották a civil szerveződések, hogy az általuk reprezentált
körök, társulások fölmutathassanak akár csak egy kis könyvgyűjteményt is. Példák
erre a következő egyesületek, amelyek könyvtárat szerveztek - kisebb-nagyobb si-
kerrel - tagjaik szolgálatára. A szervezetek vezetői közül többen bekapcsolódtak a
község politikai életébe is.

A Rákóczi-ligeten létrejött tisztviselőtelepen működő Rákóczi Ligeti Polgári Dal-
kör azt ígérte alapszabálya 11. pontjában, hogy többek között könyvtárat alapít, dal-
és zeneismereteket terjeszt.

1918-ban megalakult az akkor országos szinten ellenzéki Szociáldemokrata Párt
helyi szervezete is. Alapszabálykönyve szerint célja volt a politikai képzettség fej-
lesztése. Ezt szolgálta, hogy működése során könyvtárat tartott fenn, esetlegesen
könyveket adott ki, ami szintén nyomot hagyott a társadalom értékvilágában.

Erre az időre, már valószínűleg megszűnt a korábban alapított községi könyvtár,
bár egy alkalommal, külön is kapott ajándékba nagyobb könyvszállítmányt a tele-
pülés. A könyvtárak elsősorban az iskolákhoz, polgári iskolákhoz kapcsolódtak,
vagy különböző helyi társadalmi egyesületekhez kötődtek ez idő tájt, hiszen a nép-
könyvtárakat általában a tanítók gondozták.

Trianon után

A rengeteg áldozatot követelő vesztes világháború, a társadalmat szétziláló for-
radalmak, az igazságtalan trianoni békediktátum mind közrejátszott abban, hogy
hazánk európai tekintélye mélyre süllyedt, az ország megcsonkítva, feldarabolva,
megalázva, súlyos politikai és gazdasági helyzetben, méltánytalanul hátrányos meg-
különböztetések közül tekintett a teljesen bizonytalan jövőbe. A győztes nagyhatal-
mak fölszabdalták a több mint 676 ezer négyzetkilométer területű, 51 millió lakosú
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Osztrák-Magyar Monarchiát, helyén több önálló állam jött létre. A korábban 20 mil-
liós Magyarország lakossága ezzel 7,6 millióra, korábbi lélekszámának töredékére
csökkent, területe pedig kevesebb, mint egyharmadára zsugorodott.

Gyökeresen megváltoztak a gazdaság működésének feltételei is, hiszen a hatal-
mas, vámokkal védett, önellátó monarchiai piac elveszett, a pénzromlás megfékez-
hetetlenné vált.21 A háborút vesztett Magyarországnak nem volt hadserege a
nemzetközi ellenőrzés miatt, gazdasági ereje minimális, a lakosság hangulata letar-
giába fulladó, saját erejébe vetett hite, önbizalma szertefoszlott. Ilyen körülmények
között hogyan indulhat el az ország a felemelkedés felé?

A trianoni trauma hatására a megmaradt és az elcsatolt országrészekre fokozott
politikai figyelem irányult, ezért a helytörténeti-helyismereti kutatást és bibliográ-
fiai tevékenységet államilag is támogatták. A múlt értékeinek és a jelen követelmé-
nyeinek a jövő érdekében történő összehangolása szempontjából Bethlen István
miniszterelnök és Klebelsberg Kuno kultuszminiszter tíz éves együttmunkálkodása
ma is példaértékű és megszívlelendő. A neves politikusok erőfeszítései nyomán a hi-
hetetlen nehézségekkel küszködő ország talpra állt, és megerősödött. A kultúra volt
Magyarországon az egyetlen terület, amelyik a legválságosabb történelmi korszak-
ban is valamiféle mozgásszabadságot tudott biztosítani a nemzet számára, lehető-
séget teremtett az alkotómunkához, a haladó gondolatok terjesztéséhez, ugyanakkor
hozzájárult a társadalmi kibontakozáshoz.

„A magyar hazát ma elsősorban nem a kard, hanem a kultúra tarthatja meg és te-
heti ismét naggyá.”22 hangoztatta Klebelsberg Kuno. Meggyőződéssel vallotta, hogy
a politikai demokráciát a kulturális demokrácia megteremtésével lehet előkészíteni.
A trianoni békeszerződés ugyanis megtiltotta Magyarország számára a védkötele-
zettséget. Az ország csupán jelentéktelen számú hadsereget tarthatott fenn. Az 1920-
as évek kormányzatai a kötelező katonai kiképzés elrejtésére kényszerültek. Ezért
vezették be a levente-képzést, így az iskolák bújtatva folytathattak premilitarista ki-
képzést. A kényszerűen leszerelt hivatásos tisztek nagy része leventeoktatóként mű-
ködött.

Klebelsberg alaptézise: „Egy ország munkaerejének képzettségétől függ a nem-
zet teljesítőképessége.”23 Szerinte „a kultúra áldozatosan kimunkált rendezettség,
amely az egyénnek biztonságot, szabadságot ad.” A kultúra hiánya káoszt, bizony-
talanságot, kiszolgáltatottságot szül. A rendezettség megteremtéséhez hatalmas ener-
gia szükséges, ezért akik a káoszt adminisztrálják, helyzetelőnyt élveznek. Nem
mindegy, hogy afféle díszítőelemnek tekintjük-e a kultúrát, vagy olyan fogalom-
nak, amelynek kifejeződési formái az egész nemzet életét átfogják, s így nemzeti
identitásunk letéteményese. Pozitív jövőképünk akkor teljesedik ki, ha a politika és
a kultúra együttes célja a köz szolgálata - foglalja össze Klebelsberg miniszter mun-
kásságát Pálinkás József akadémikus.

A kultuszminiszter programjának hatása lenyűgöző volt, az emberek nagy lel-
kesedéssel fogadták kezdeményezését, tervét, amellyel igazi paradigmaváltozást ho-
zott az útját kereső országnak. Mai szóval kifejezve egyértelműen megszabta az
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innováció irányát: „Le kell fokozni a köztudatban a politikai szereplés jelentőségét. Ne
a politizálás, hanem a közegészségügyi, kulturális, tudományos és irodalmi, közgaz-
dasági és szociálpolitikai alkotás legyen ez új nemzedék eszményképe…A lefegy-
verzett ország igazi honvédelmi tárcája a közoktatásügyi tárca.”

Az önmagában jelentős gazdasági átalakulás, gyors növekedés és szerkezetváltás
eredményei szembetűnőek, ha figyelembe vesszük, hogy Magyarországon a GDP
szintje 1870 és 1913 között több mint megkétszereződött, majd 1938-ra mintegy 50
%-kal nőtt. De meg kell jegyeznünk, hogy a számottevő növekedés és az ország ipa-
rosodása ellenére sem valósult meg Magyarország felzárkózása Nyugat-Európához.24

A gazdasági mutatóknál maradva, Huszti József adatai szerint Magyarország 1868-
ban a költségvetés 1%-át fordította az oktatásra. Ezzel szemben a Bethlen István mi-
niszterelnök politikai támogatását maga mögött tudó Klebelsberg szakmai
tekintélyével, a nagyiparhoz, a hazai bankokhoz és a nagybirtokosokhoz fűződő sze-
mélyes kapcsolatai révén elérte25, hogy a kulturális tárca a nemzeti költségvetésből
nemzetközileg is egyedülállóan, hivatalosan 9-10 %, 1926-27 költségvetési évben
15,44 %, informálisan még ennél is nagyobb százalékot mondhatott magáénak.26

A művelődés ilyen arányú finanszírozása nem egyedülálló a nyugati világban, bár
kétségtelen, hogy Magyarország történelmében kiemelkedő teljesítmény. Összevetve
az USA könyvtári életével – a „public library” őshazájában - például már a 19. szá-
zad végén gyermekrészlegek alakultak, mozgókönyvtárak indultak, s bevezették a
szabadpolcot. 1893-ban már 2000 személyes hangverseny- és kiállítóteremmel együtt
épült könyvtár. Andrew Carnegie 300 könyvtár felépítésére 40 millió dollárt adott, és
ezzel azonos összeget „csalogatott elő” a fenntartóktól is.27

„A kultúra nem olyan kincs, amelyet puszta őrzéssel meg lehetne tartani. A mű-
velődést minden egyes nemzedéknek verejtékes munkával kell újra ás újra kiküzde-
nie, de a nemzetnek is folyvást dolgozni kell, hogy a maga művelődési szintjét
fenntarthassa… Én erre főleg két nagy eszközt látok. Az első a népműveltségnek, a tö-
megműveltségnek a fejlesztése, a második magának a tudományosságnak az ápo-
lása.”28 A továbblépés, a fejlődés, sőt a távlatosság igénye elvitathatatlan a Bethlen és
a Klebelsberg által megtestesített konzervativizmustól. Klebelsberg Kuno szellemi-
sége széles, nemcsak európai horizontú tudásba és kultúrába gyökereződött, látta a
távlatokat, a fejlődés fő vonulatait. A magyar népet ért nagy trauma után a kivezető utat
nem az önsajnáló kesergésben, az üres szócséplésben találta, hanem a cselekvő haza-
fiasságban. Szerinte ennek egyik igen fontos tényezője: minél több emberben, egyre
szélesedő körökben újszerű nemzeti érzést kell kibontakoztatni, amelynek egy új fel-
ismerés az alapja. Mi magyarok ugyan nem rendelkezünk különleges, számottevő
anyagi-gazdasági értékekkel, de hatalmas kulturális értékek birtokában vagyunk!29 A
kultuszminiszter a nemzetek karakterológiai jegyeit tanulmányozva jutott el arra a
megállapításra, hogy a legfontosabb jellemvonás a kultúrára, a művelődési képességre
való hajlam. Ezért tervei szerint az új európai tekintélyszerzésnek, felemelkedésnek zá-
loga lett a modern európai szintű oktatási-nevelési-művelődési intézményrendszer.30
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A felemelkedés záloga

Klebelsberg azt is fölismerte, hogy az ország jövője szempontjából meghatározó
a nemzetközi közvélemény magyarságképe, ezért a külföld megnyerésének fontos
eszköze lett a sport és a kultúra, amelyet a legjobb diplomáciának tartott. Az ő kul-
tuszminisztersége idején, irányítása alatt zajlott le a magyar közoktatás egyik leg-
nagyobb és legsikeresebb reformja az óvodától az egyetemig, tanügyi reformtól az
iskolaorvosi rendszer kiépítéséig. Ha tehette mindenhová személyesen ment el, el-
lenőrzött, igyekezett a legilletékesebbektől tájékozódni.31 Ehhez egy példa, ami
nem egyetlen a kultuszminiszter intézkedései közül: az igen szegény családból szár-
mazó Búza Barna - 2010-ben, 100. életévében elhunyt kiváló szobrászművészünk
- Klebelsberg Kunonak köszönhette művészkarrierjét, „…mivel maga Klebelsberg
Kuno adott engedélyt a Magyar Képzőművészeti Főiskola kezdésére, nagyszerű
nagyvonalúsággal és ráérzéssel engedélyezte beiratkozásomat. Halála után felesé-
gének örökül hagyta, hogy engem tartson látókörében. A mai napig áldom nevét.”32

A fejlesztés arányainak illusztrálására: három év alatt 5.784 tantermet, 2.278 ta-
nítólakást, vagyis 8.062 új iskolai objektumot épített. Magyarországon az ezt meg-
előző 1036 évében mindösszesen 6.374 népiskola épült. Arányaiban a népiskolai
tantermek közül mintegy 3.306 az Alföldre, 1.393 a Dunántúlra, 301 pedig Észak-
Magyarország területeire jutott. Az Alföldön belül is elsősorban Budapest környéke
és a tanyavilág részesült a legtöbb építkezésben.33

A Dunaharasztin Sváb (Schwáb) Gyula tervei által épített tanítólakás, amely ma
a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola könyvtárépülete, 1914-ben, tehát jóval ko-
rábban épült.34 A neves építész kutatóként bejárta az egész országot. A gyűjtött nép-
művészeti anyagot Kertész K. Róbert államtitkárral együtt a „Magyar Parasztház”
című munkában adták közre, majd Sváb Gyula a népiskolák tervezésénél ezeket a
motívumokat fel is használta. Sváb Gyula később, Klebelsberg minisztersége ide-
jén a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium (VKM) műszaki ügyeiért felelős épí-
tészmérnöke lett. Miniszteri utasításra ízléses, népies hangulatú tanítói lakásokat
tervezett csakis szilárd építőanyagból (nem vályogból), ő kísérleteztette ki a klin-
kertéglát.

Klebelsberg hangsúlyt fektetett a polgári iskola fejlesztésére. Arra törekedett,
hogy az iparos és a földműves gazda nagyobb általános műveltséget szerezhessen,
így az a gyakorlati életre, illetve a középfokú szakiskolákra készítsen fel. Törekvé-
sei lehetővé tették, hogy az 1920-as 30-as években nemcsak a jobb módú polgárság
vehette igénybe ezt az iskolatípust, hanem a szegényebb rétegek, a feltörekvő ipari
munkásság és parasztság is, hiszen számukra a polgári iskola jelentette az egyetlen
utat a középfokú végzettség megszerzéséhez, az esetleges továbbtanuláshoz.
Az iskolaprogramot az anyagi fedezet megteremtésén túl törvényi eszközökkel is alá
kellett támasztani. Ezt az 1926 márciusában hatályba lépett „A mezőgazdasági né-
pesség iskoláztatásáról” szóló törvény volt hivatott biztosítani.
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A kulturális reformot - a népiskolák mellett - a különféle népművelési tevé-
kenységeket az 1930. évi statisztika alapján 530 kultúrház és a miniszter által
1.000.000 pengővel finanszírozott 1.504 népkönyvtárral gyarapított számos köz-
könyvtár, és az általa indított könyvterjesztő-mozgalom szolgálta. Trianon után Ma-
gyarország területén 3.456 község volt. A létesített 1.504 könyvtárból 300 tanyai,
egyes községekhez tartozott, valamint körülbelül 100 könyvtár olyan településen
nyílt, ahol már volt könyvkölcsönzés. Tulajdonképpen 1.100 község kapott nép-
könyvtárat. Az 1.504 népkönyvtár részére összesen 237.324 kötetet küldtek szét. A
népkönyvtárakról kevés használható kimutatás maradt fenn. Talán azért, mert a
könyveket – amelyeket jórészt iskolákban már működő olvasókörökben, egyesü-
letekben, községházán, népházban, parókián szekrényben vagy ládába zárva he-
lyeztek el – együtt kezelték a meglevő állománnyal. A népkönyvtárak anyagát
összeállító bizottság (Népkönyvtári Irodalmi Bizottság) arra törekedett, hogy főként
ismeretterjesztő művek kerüljenek szétosztásra, a könyvek kiválasztását vallás-er-
kölcsi, nevelési, gazdasági, földrajzi, természettudományi, történelmi és művészeti
tárgykörök határozták meg. Ekkor indította Klebelsberg a „Magyar Népművelés
Könyvei” című kiadványsorozatot. Sok könyv bekötetlen volt, hogy minél több, ol-
csóbb könyvet tudjon vásárolni és szétküldeni. Másrészt, – Klebelsberg figyelme
erre is kiterjedt – megpróbálta munkához juttatni a vidéki könyvkötő iparosokat. A
könyvek beköttetését ezért a törvényhatóságoknak és a községeknek kellett finan-
szírozniuk. A könyvtárak anyagát a VKM évente hozzávetőleg 10-10 kötettel gya-
rapította, állománygyarapításukat szabályozta. A népkönyvtárak a kevésbé iskolázott
rétegek művelődését szolgálták. Az állományban voltak mesék és akadtak nótásfü-
zetek is. Viszont együgyű, vagy átlátszóan jámbor elbeszélés, nehézkes nyelvezetű
és tudományoskodó mű is bőven előfordult. A tárca 1928-ban arra figyelmeztette az
érintetteket, hogy az egy évvel korábban létesített gyűjtemények állományát csak a
„népkönyvtárak céljaira alkalmas könyvek jegyzékében” felsorolt művekkel sza-
bad gyarapítani.

E népkönyvtárak könyvtárőrei túlnyomórészt tanítók voltak, akiknek ezt a mun-
kát hivatalból kellett végezniük, ritkábban papok, jegyzők, gazdaegyleti titkárok
látták el a könyvkölcsönzéssel járó feladatokat. Akik munkájukkal sikereket tudtak
felmutatni, azok legfeljebb jutalomban részesültek. A könyvtárőrök semmilyen szak-
tanfolyamon nem vettek részt, ez az állapot ellentmondott annak a miniszteri tö-
rekvésnek, hogy a könyvtári munkát szakszerűen kell végezni.35

Klebelsberg minisztersége idején az írni, olvasni és számolni nem tudók száma
jelentősen csökkent. Központosításra irányuló reformjaival, az állami szerep erősí-
tésével kívánt részt venni az alsóbb néposztályok műveltségének emelésében, a több
mint egymillió analfabéta írni és olvasni tanításában. A statisztikai kimutatás szerint
1920-ban a 6 éves és azon felüli lakosság 15,2 %-a volt analfabéta, 1930-ra ez az
arány 9,6 %-ra mérséklődött.36
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A „Könyv Ünnepe 1929”

Az állampolgárok alapvető kulturális jogainak érvényre juttatása, az írni és olvasni
tudás elősegítése a magyar történelemben először az 1920-as években vált az állam
és a társadalom közös „ügyévé”. Supka Géza javaslatára Klebelsberg Kuno mi-
niszter 1929. május 13-án megnyitotta a Könyv Első Ünnepét (Ünnepi Könyvhét)
a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében. „A magyar társadalom legszéle-
sebb rétegeihez oda kell vinnünk a könyvet – fogalmazta meg a kultuszminiszter, -
s meg kell győznünk az olvasás hasznosságáról…”37 Ennek a gondolatnak a meg-
személyesítője és egyben a legnagyobb újdonsága az volt, hogy a könyv kivonult az
utcára a Könyv Első Ünnepén. A Pesti Hírlap riportere erről így számolt be: „Olcsó
áron mindenki hozzájut annyi magyar könyvhöz, amennyit csak akar…”

Dunaharaszti az első világháború, majd
Trianon után

Az újra megindult civil szerveződések aktív szerepet játszottak a gazdasági és tár-
sadalmi élet helyreállításában. Ez a pezsgő társasági élet jól szemlélteti a korszak
szellemi-társadalmi ébredését, a letargia után bekövetkező pozitív változást.
Klebelsberg országépítő programja itt is igen hatásosnak és népszerűnek bizonyult,
és ahogyan gróf Apponyi Albert (akinek szép nyaralója volt Dunaharasztin, ma a
DHRV épülete) fogalmazott róla: „Nem volt Magyarországnak ilyen kultúrájú, ilyen
sokoldalú, ennyire képzett államférfija, mint ő, s a világon is nehezen lehet párját ta-
lálni.” Ennek igazolására, betekintést nyerhetünk a Dunaharaszti Magyar Királyi
Állami Polgári Fiú- és Leányiskola Értesítője alapján az 1923-1924-1925-1926-
1927-es tanévekről. Az évkönyv szerkesztője Darabánt András igazgató ezt írta töb-
bek között: „Szép erkölcsi és anyagi siker koronázta leányaink farsangi tea-estélyét.
Az érdem Sebestyén Júlia tanárnőé, ki fáradhatatlan buzgalommal dolgozott az ün-
nepély sikerén. A jövedelmet az intézet könyvtárának gyarapítására fordították. Az
1924-1925-ös tanévben már 300-at meghaladó a tanulók száma. Ezt írta Képessy
Béla igazgató: „ezek a tények feltétlenül igazolják az iskola életképességét, hiva-
tottságát és azt, hogy a lakosság mind szélesebb rétegeiben nyer gyökeret az a fel-
fogás, hogy a jövő küzdelmeiben az egyes ember épp úgy, mint az egész társadalom
is csak abban az esetben lesz képes helyét megállni, ha több tudást, nagyobb kultúrát
tudunk neki biztosítani. Különösen örvendetes tény az, hogy ezt a gazdatársadalom
is átérzi és évről-évre nagyobb számban küldi fiait a polgári iskolába.”

1926-27–ben írta az igazgató: „Intézetünk életében nagy horderejű volt az el-
múlt esztendő. Ebben az évben beteljesedett végre leghőbb vágyunk: az iskola olyan
arányú kifejlesztése, hogy áttérhettünk a félnapos tanításokra. A régi szobákban 40-45
fiú szorongott, ezzel szemben ma a fiútanulók tágas, egészséges tantermekben,
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állandó délelőtti tanításokon szerzik meg a művelődés áldásait. A leányiskola lé-
nyegesen kisebb létszámú (átlag 20 tanuló) leányosztályoknak megfelelő. Ha a múl-
tat összehasonlítom a jelennel,…mintha nem is ugyanarról az iskoláról lenne szó.
Düledező falu, lyukas tetejű épület helyett egy modern, csín, ízlés szempontjából is
kifogástalan otthont kapott az iskola, „mert a kultuszminiszter az építés céljaira fél-
milliárd koronát kiutalt”38 „Felépült továbbá az iskola tágas 22 m hosszú jól fel-
szerelt tornacsarnoka is… Iskolánknak ezt a szép fejlődését nagy koncepciójú
miniszterünknek, gróf Klebelsberg Kuno Őnagyméltóságának és nagynevű munka-
társának köszönhetjük. Ők voltak azok, akik bele tudták vinni a köztudatba, hogy a
magyar nemzet csak úgy emelhető fel ismét, ha kultúráját csorbítatlanul fenn tudja
tartani, s ha abban a kegyetlen versenyben, mely a népek színpadán megindult, erős
nemzeti öntudattal és főleg komoly tudással felvértezve vesz részt. A kultúrára, az
iskolára költött minden fillér százszorosan meghozza a maga kamatát, nem nekünk,
de fiainknak. Az ő működésének korszakalkotó jelentősége van a magyar közmű-
velődés fejlődésében.”

Dunaharaszti község képviselőtestülete érezte, hogy az állam részéről tanúsított
jóakaratú támogatásért hálával tartozik és ezért az ország két kiváló kultúrpolitiku-
sát - egyhangú határozattal - Dunaharaszti díszpolgárává választotta. „Elrabolhat-
tak és elrabolhatnak tőlünk mindent, de nemzeti kultúránkat soha!” 1927-ben az
ifjúsági könyvtár- technikai okok miatt - februárban kezdte a működését. Ekkor a
könyvtár állománya meghaladta a négyszáz kötetet, könyvtárórát hetente tartottak,
amelyeken a tanulók valósággal megrohanták a könyvtárat, amelynek a forgalma
942 fő volt, az iskolai könyveket még a szülők és a felnőtt testvérek is szívesen ol-
vasták.39

Klebelsberg Kuno kultúrpolitikája beigazolódott, mert a szerény eszközökkel
bíró, de fejlesztésre váró országban az emberi erőforrások, a tudomány, az oktatás,
a művelődés és a művészetek finanszírozását prioritásnak tekintve, ezáltal felemel-
kedést hozott más területeken is, lendületbe hozta a letargiába merülő országot,
amely mozgás társadalmi és gazdasági innovációt idézett elő. Nemzetünk legválsá-
gosabb idejében, amikor puszta létünk forgott kockán, talált és mutatott kiutat min-
denkinek. Egy egész ország, a várostól a tanyáig, az egyetemtől a közkönyvtárig, a
Nobel-díjas tudóstól az olimpikonig, mindenki érezhette kivételes szellemisége ha-
tását.

Dunaharaszti a húszas években

Az egyesületek jó része már könyvtárat is működtetett.
A Keresztény Polgári Kör tagjai 1927-ben létrehoztak egy több száz kötetes

könyvtárat is, amelyet az ún. könyvtáralapból tartottak fenn és bővítettek, és ame-
lyet akkoriban Szabó Ferenc könyvtáros gondozott. A Dunaharaszti Önképzőkör
alapszabálya is megfogalmazta, hogy működésének célja tagjainak „szellemi és testi
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nevelése, s ezúton anyagi jólétének előmozdítása.” Ennek elérése érdekében könyv-
tárat tartott fenn, ahonnan a tagok vasárnaponként kölcsönözhettek. A Dunaharaszti
Társaskör is szervezett könyvtárat, ám később ez az egyesület a Keresztény Polgári
Körbe olvadt be.

A Kertegyesületi Könyvtár Rákóczi-ligeten működött, és könyvtári állományá-
nak egy kötetét – amelyet Daróczi Pál ajándékozott Városi Könyvtárunk Helytör-
téneti Gyűjteményének -, Béla Henrik: „A kis herczeg” című illusztrált mesét a
Múzeumok és Könyvtárak Országos Tanácsa adományozta Dunaharasztinak, talán
a harmincas években.

A Dunaharaszti Keresztény Olvasókör Szelényi Zoltán elnökletével például azzal
a szándékkal jött létre, hogy a keresztény valláserkölcsi szellemét és a hazafias ér-
zést, a közművelődést és az összetartozást fejlessze, különösen az elszegényedett
emberek felkarolásával. E társaskör a harmincas évek közepéig működött.40 Alap-
vető célja és feladata a műveltségi hiányok pótlása, a vallási identitás megerősítése,
a szakmai képzés segítése, az alakuló szabadidő kitöltése, a társadalmi nevelés elő-
segítése, nem ritkán politikai és társadalmi kohézió erősítése, vagy éppenséggel ér-
dekképviselet volt.

Magyarországon és Dunaharasztin is ebben az időszakban a könyvek és a nép-
könyvtárak körül igen bizonytalan viszonyok uralkodtak. Összességében mégis el-
mondható, ha a könyvek megfelelő helyre és könyvtároshoz – elsősorban
olvasókörökbe, népiskolákba – kerültek, az általuk ébresztett érdeklődés, alapjául
szolgálhatott későbbi, igényesebb olvasók neveléséhez. A népkönyvtárak a köny-
vekhez való hozzáférhetőség biztosításával mégis csak elősegítették az önművelést,
az önálló is meretszerzést, és lehetőséget nyújtottak a művelődéshez. Még ha cse-
kély mértékben is, de hagyományt teremtettek és hozzájárultak ahhoz a közműve-
lődési könyvtári hálózathoz, amely a későbbiek során kiépült és intézményesült
Magyarországon. Igen lényeges, hogy hazánkban most mondták ki először, hogy
az iskolán kívüli népművelés a magyar állam és a társadalom közös feladata.

Az 1930-as évek elejére nyilvánvalóvá vált, hogy a közművelődésben az út,
amely csak a törvényhatóságoktól várja a kezdeményezést a közkönyvtárak terén,
beleértve az adakozást is – teljesen járhatatlan, így Klebelsberg halála után az új
kultuszminiszter, Hóman Bálint megalakította a Közgyűjtemények Országos Fő-
felügyelőségét. E szervezet az állami segélyezést egy bizonyos fejlettségi fokozat-
hoz kötötte: a könyvtárnak önálló olvasóteremmel, katalógussal és főállású, fizetett
könyvtárossal is kellett rendelkeznie, hogy elnyerje az ún. „közgyűjteményi” rangot.
Így a fenntartónak is érdeke volt, hogy megkapja intézménye e címet. Ugyanakkor,
ha a város, vagy a megye megvonta, vagy túlzott mértékben csökkentette a támo-
gatást, a Főfelügyelőségnek joga volt beavatkozni és felszólítani a fenntartót köte-
lessége teljesítésére. E kettős szorításban és egyúttal védelemben a könyvtár
fejlesztésében hivatásos könyvtárosok is nagyobb hatékonysággal működhettek.41

Hosszú út vezetett a közösségi kezdeményezésektől, a rétegkönyvtáraktól, az
egyletek, egyesületek, körök, kereskedelmi kölcsönkönyvtárak, a baloldali moz-
galmak és az állam szociális könyvtárain át a(z állam)polgár közkönyvtárához, a
„public library”-hez.
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Ugyanígy hosszú út a nevelő, a szórakoztató népkönyvtártól a közművelődési
könyvtáron át az újabb, információs feladatokat vállaló, mai szolgáltató közkönyv-
tárig. Ez a közművelődési könyvtár mindig szoros kapcsolatban állt a társadalom
mozgásirányaival, „politikus” könyvtár volt, s így jutott el fejlődésben a polgári de-
mokrácia mindenki könyvtárához, amely nem szegődik semmilyen politikai, ideo-
lógiai, tudományos, művészeti, vallási stb. irányhoz, hanem valamennyit
reprezentálja. Ma ez az intézmény jelenti a köztudatban az állampolgári jogon járó
könyvtári szolgáltatások megtestesítőjét. Elméletileg és szociológiailag, de valósá-
gosan is ennek a legösszetettebb a potenciális használói köre: az egyes települések,
így az egész ország társadalmát felöleli. A többi könyvtárral együtt: nemzeti könyv-
tár, egyetemi-főiskolai könyvtárak, szakkönyvtárak, de az első vonalban állva a köz-
könyvtár feladata a gondolatok szabad kifejezésének és befogadásának elősegítése,
a közjó szolgálata. Ezt a nemes célt fogalmazták meg a ’45-előtti legjobb könyvtá-
rosaink: Fraknói Vilmos, Ferenczi Zoltán, Wlassics Gyula, Szabó Ervin, Gulyás Pál
is, akik mindent megtettek az ügy érdekében. A közkönyvtár legfőbb kommuniká-
ciós eszköze az olvasás: mint a kultúra megszerzésének egyedülálló módja, miköz-
ben minden médiumot befogad, és lehetőséget nyújt mindenféle információ és
ismeret megszerzésére.

A sors iróniája, hogy 1945 után az újító Szabó Ervin nevével meginduló és va-
lóban óriási eredményeket felmutató közművelődési könyvtári mozgalom és az új
közművelődési könyvtári rendszer megint csak egyértelműen állami támogatással,
az állam teljes uralkodásával, beavatkozásával valósult meg. És természetesen hi-
ányzott belőle, ami Szabó Ervin szemében mindennek a kiindulópontja volt, és ame-
lyért csatáit valójában vívta: a „Szabadgondolat”. A szocialista közművelődési
könyvtár – minden ellenkező nyilatkozata ellenére, jórészt szintén a népkönyvtár
vonásait viselte magán.42

A második világháború után

„Mélységes mély a múltnak kútja. Ne mondjuk inkább feneketlennek?”43 Ötven-
hatvan évre visszanézni az már annyi, mint az idő kútkávájára felkapaszkodni és
pillantásunkkal az első kútgyűrű terét pásztázni. Az embert már megérinti a mély-
ség szédülete, de balgán azt hiszi, a személyes emlékezet ereje megóvja attól, hogy
csalóka árnyképek bizonytalanítsák el a támaszt és fogódzót keresőt. Ilyen zavart ér-
zések fognak el, amikor a magyar közkönyvtárak - és a mi városi (korábban községi)
könyvtárunk -, legutóbbi ötven évére készülök visszapillantani.

Bár a ma létező közkönyvtáraink java része az 1950-es, ’51-es, ’52-es évet tekinti
alapítási dátumának, ám hazai közkönyvtárügyünk – ahogyan láttuk - kezdetei jóval
messzebbről erednek.

A múltra emlékezünk, a jövőt elképzeljük, a jelent akaratunkkal formáljuk. A
múlt már nincs, a jövő még nincs, csak a jelen léteznék? Vagy éppen ellenkezőleg,
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a jelen nincs, mert a jövő múlik el folyamatosan, s születik meg minden pillanatban
a múlt? Az idő dinamikus feszültségekkel teli dimenziójában léteznek a könyvtárak
is. A jövőre vonatkozó elképzeléseinket egyaránt befolyásolják jelen törekvéseink
és múltbeli tapasztalataink; így válik ugyanolyan fontossá az, ami történt, és amit hi-
szünk, hogy történt.

Egy szakmának ezért életbevágó, hogy megteremtse múltját, mert a mindenkori
jelen tevékenységének kézzelfogható eredményei mellett szükségünk van arra is,
amit erről a tevékenységről gondolunk.44

A fokozatosan kibontakozó hidegháború nemzetközi közegében a Szovjetunió ki-
terjesztette befolyását Közép-és Kelet-Európára. A térség szovjetizálásának része-
ként a Magyar Kommunista Párt, amely még az 1947 augusztusi többpárti
választásokon is csak a szavazatok 22%-át nyerte el, hathatós szovjet közreműkö-
déssel és rendőrségi eszközökkel ebben az évben véglegesen szétverve a Kisgaz-
dapártot, majd erőszakos módon magába olvasztotta a Szociáldemokrata Pártot, s
végül bevezette a szovjet típusú egypártrendszert. Az 1949. évi új alkotmány dek-
larálta a párt vezető szerepét.

A háború után a lerombolt gazdaság helyreállítása rendkívül sikeresen haladt
előre. A tervszerű beruházási lépések sorra számolták fel a gazdaság romjait. Az új-
jáépítés korszaka azonban gyakorlatilag csak akkor fejeződött be, amikor a gazda-
ság teljesítménye a háborús csúcspontot is elérte-meghaladta. Erre 1952-ban került
sor. Rohamléptekkel indult meg a központi tervgazdálkodási rendszer intézménye-
inek kiépítése. A parlament által 1949 decemberében törvénybe iktatott ötéves terv
51 milliárd forintos beruházással öt év alatt a nemzeti jövedelem 63 %-os növelé-
sét célozta meg.45

1949-től a körzeti könyvtárak létrehozása már szovjet mintára történt, erre hi-
vatkozva vonták össze a körzeti és a városi könyvtárakat, s ezzel 1952-ben meg-
született a megyei és a járási könyvtárak évtizedekig bevált, de közben vitákat,
elmarasztalást is kiváltó hálózata (2042-13/1952.(V.14.) MT sz. határozat). Kétség-
telen tény, hogy a mintegy tízezer közművelődési könyvtár milliókhoz vitte közel a
könyvtári szolgáltatásokat, százezreket nyert meg az olvasásnak. A városokban
1950-ben megtörtént a tulajdonosváltás. A megyék, járások, és az egyházak nagy ré-
szének könyvtárait eleve a tanácsok kezébe adták. Így a megyei könyvtárak fenn-
tartását a megyei tanácsokra bízták, s ezzel kiemelték a települési könyvtárak
köréből. Az 1997-es törvény nem változtatott ezen.

1954. január 1-én megszűnt a tanácsi közművelődési könyvtárak központi
könyvbeszerzése és elosztása. A megyei, a járási és a városi könyvtárak részére a
helyi kölcsönzésre szolgáló könyveket az Állami Könyvterjesztő Vállalat könyvtá-
rellátó osztálya szállította a velük kötendő szerződés alapján. Az önálló községi
könyvtárak saját maguk szerezték be könyvanyagukat, a falusi, letéti könyvállo-
mányt pedig az illetékes járási könyvtárak gyarapították. A beszerzést a megyei
könyvtárak irányították, és kezelték hálózatuk könyvbeszerzési költségvetését.46
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Az 1956. évi 5. számú törvényerejű rendelet és a hozzá kiadott 1018/1956.(III.9.)
MT sz. határozat átfogóan rendezte az egész magyar könyvtárügyet. A rendszer
közben felmerült hibáin 1958-tól a falusi könyvtárak tanácsi kezelésbe adásával
próbáltak segíteni. 1957. június 1-től 8-9 %-os fizetésemelést kaptak a könyvtáro-
sok, a közgyűjteményi és művelődésügyi dolgozók, valamint a kultúrotthonok dol-
gozóinak bérrendezéséről szóló 60/1957.(M.K.11) M.M.sz. utasítás értelmében.47

A kultúra kérdését a kommunista vezetés kezdettől fogva fontos, sőt harci kér-
désnek tekintette, és sorozatos lépéseket tett egy rendszert támogató kulturális közeg,
s azon belül az olvasáskultúra kialakítására. Ennek voltak államhatalmi dimenziói
a szocialista művelődéspolitika intézkedései, és „társadalmasított” intézményei a
szovjet művek propagálása, a szocialista irodalom nagy példányszámban való nép-
szerűsítése: olvasómozgalmak, pl. a Hazafias Népfront „Olvasó Népért”, a nőe-
gyesületek mozgalma, az ún. szocialista brigádok mozgalma, stb...

A könyvtárügy válaszút elé érkezett. Sallai István könyvtáros és társai valóban
a társadalmi igényekre, szükségletekre korszerű választ adó könyvtárat kívántak ki-
fejleszteni. A koncepció 1968-ra állt össze az Országos Könyvtárügyi és Doku-
mentációs Tanács jóvoltából. Az 1972-ben kiadott szakmai irányelvek – a
politikailag vitatható településfejlesztési programhoz kapcsolódva – az addig egy-
mástól inkább csak az állomány mennyisége tekintetében különböző könyvtári há-
lózat tagjait négy szintbe (A-B-C-D) sorolva, ellátási hierarchiát szervezett. Az
egy-egy megyében működő könyvtárakat rendszernek fogta fel, amelyeknek köz-
pontjai a felsőfokú településeken működő, a kor társadalmi, gazdasági és politikai
követelményeinek megfelelő, tudományos tájékozódásra alkalmas nagykönyvtárak.
További lépcsői pedig e nagykönyvtárak tudatosan fejlesztett szolgáltatásaihoz iga-
zodtak, s mint hajszálerek hálózták be az országot, s juttatták közel a szolgáltatáso-
kat minden állampolgárhoz.

Ekkor született az immár klasszikus megfogalmazása Sallainak: „Mi tulajdon-
képpen a népkönyvtár? Egy olyan, pedagógiai célzattal kiválogatott gyűjtemény,
amely kevésbé művelt rétegek számára szolgál. Nem információhordozó intézmény,
hanem éppen ennek az ellenkezője. Jámbor könyvek együttese, elszigetelt, magában
álló kis, kölcsönzésre szánt gyűjtemény. A „népkönyvtár” ebben az értelemben tehát
végső fokon politikai fogalom, ám szándékos szellemi korlátozás nélkül is létrejön
a „népkönyvtár” mindenütt, ahol szegényes gyűjtemények állnak szemben az olva-
sói igényekkel. Az ok lehet pénztelenség, szakmai igénytelenség vagy organizációs
tehetetlenség, amely nem ismeri fel a korszerű kooperációs megoldások lehetőségeit.
Ebben az értelemben a népkönyvtár szakmai fogalom.”48

Ugyanakkor a kultúra háttérbe szorítása - sajnálatosan - mai napig érzékelhető a
legmagasabb kormányzati szintig is, pedig az olvasás, a művészet, és általában a
szellemi kultúra mindenkor súlyos társadalmi töltetet hordozott. Mindez megnö-
velte az irodalom és az olvasás jelentőségét, s az ezredforduló éveiből visszatekintve
megállapíthatjuk, hogy a hatvanas évekre esett a háború utáni magyarországi olva-
sáskultúra virágkora. A hatvanas évek első felében, és felmérések nélkül is erősen
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valószínűsíthető, hogy a hetvenes években is, a magyarországi könyvolvasó társa-
dalom többsége – a hatalom agitációja – a politikai rendszer ellenében, annak kri-
tikájaként, illetve attól való menekülésként olvasott. Lásd: Jókai, Gárdonyi, Hugo
és a többi klasszikus akkori elsöprő népszerűségét.49

Miután a diktatúra puhulni kezdett, és létrejött az íratlan kiegyezés a Kádár-rend-
szer és a magyar társadalom többsége között, a 70-es évek fordulójától a statiszti-
kai adatok szerint az olvasáskultúra is egyre inkább rendszerpártivá vált.
Szükségszerűen eszünkbe jut a kor két emblematikus író kedvencének, Berkesi And-
rásnak és Szilvási Lajosnak több évtizedeken át tartó hatalmas népszerűsége. Mű-
veik híven tükrözték a kor arculatát, igényét, hangulatát. Ez az általánosnak
mondható tendencia a Dunaharaszti Községi Könyvtárban is megmutatkozott. A
kölcsönzési sikerlistákon egészen a nyolcvanas évek végéig szinte kizárólag e két
író neve szerepelt vállvetve egymással.

Pest megye könyvtárügye

1945-ben Budapesten, a megyeházán egy harmadik emeleti romos szobában ösz-
szegyűlt néhány ember, hogy gazdája legyen az ott összehordott könyvhalmaznak.
Amit biztosan tudunk, az, hogy a megye könyvtárügyének kezdeti lépéseit az or-
szágos Szabadművelési Tanács irányította. A „végrehajtó” Népművelési Osztály ve-
zetője Oláh István így emlékezik erről: „Talán a szó köznapi értelmében nem
szabadna hivatalnak neveznünk. Valójában mozgalmi, agitációs és szervezési köz-
pont volt. Éjjel-nappal jártuk a megyét, havonta 80-100 helyre is ellátogattunk.”50

1945-ben Pest megye területén 53 népkönyvtár létesült, s még ebben az évben meg-
indult a művelődési autó is a vándorkönyvtárral.51

1950. július 15-én Budapesten megalakult a Pesti Körzeti Könyvtár. Feladata a
megye nyolc járásának könyvtári ellátása lett. A körzeti könyvtárak felállításával
indult meg az állami könyvtárhálózat kiépítése Pest megyében. Az állományok gya-
rapításához a könyveket a Népkönyvtári Központ küldte.52 A körzeti könyvtárak
végezték az állomány beszerzését, irányították a szakmai munkát.

Országszerte nagy gond volt a szakképzett könyvtárosok hiánya. Ez alól Pest
megye sem volt kivétel, a felállított könyvtárak vezetői igen különböző helyről jöt-
tek. Akik a szakmát megszerették, neki álltak tanulni. A Pesti Körzeti Könyvtár
1951. december 10-én kezdte meg a könyvtárosok oktatását. A módszertani munka
irányítói különböző fokú és idejű továbbképzési terveket dolgoztak ki. 1957. októ-
ber 7-én megindították a kétéves továbbképző tanfolyamot. Ennek keretében a
könyvtárosok különböző politikai és szakmai előadásokat hallgathattak. Írókkal ta-
lálkozhattak, és kicserélhették egymás között a tapasztalataikat. A találkozók célja
volt az is, hogy a „könyvtárosok között baráti légkör és ismeretség alakuljon ki.” A
továbbképzések több helyen történtek. Hol Pomázon találkoztak a volt Teleky-kas-
télyban, hol Vácdukán a régi Serényi parkban. A Pest Megyei Könyvtáros így számol
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be a vácdukai továbbképzésről: „Napi 6-7 órás, olykor elég erős iramú szellemi
munka, elméleti és gyakorlati foglalkozások, kirándulások. A tanfolyam nemcsak a
szakmai ismeretek bővítésében és felújításában, hanem a könyvtáros-kollektíva ki-
alakításában is eredményes volt.”53

A Pest megyei könyvtárhálózat kiépítésével kezdetét vette a települési könyv-
tárhálózat megteremtése.54 Ekkor a könyvtár lényegét tekintve nem a könyvek, de
még csak nem is a különféle dokumentumok együttese, halmaza, tára, hanem min-
dig is az emberi ismeret, tudás, információ sajátos reprezentációja volt.55 A Pesti
Körzeti Könyvtár azon a napon: 1952. május 4-én szűnt meg, amikor a Magyar Nép-
köztársaság Minisztertanácsa meghozta a magyar könyvtártörténet 1945 utáni első
magas szintű, átfogó jogszabályát: a 2042/13/1952.sz. határozatát. Kovács Máté
szerint ezen intézkedés „…maradandó eredménye, hogy az ország közigazgatási
rendszerének alapul vételével létrehozta a megyei és járási könyvtárakat, és megin-
dította a megyei, illetve járási könyvtárhálózat kialakítását.” Ez a jogszabály min-
dent részletesen előírt. A fenntartói, gondoskodói funkció mellett hangsúlyosan
jelent meg az irányítási és ellenőrzési feladat is.

A dunaharaszti könyvtár 50 éve

Számunkra az a legérdekesebb, hogy a Pesti Körzeti Könyvtár 1951 júliusáig a
következő községekben létesített könyvtárat a ráckevei járásban: Áporka, Dömsöd,
Dunaharaszti, Halásztelek, Kiskunfélegyháza, Makád, Ráckeve, Szigetszentmárton,
Szigethalom és Bankháza. Pál Ernő ezután írja, hogy: „Emlékezetes marad az az
irodalmi ankét, amelyet Dunaharasztin tartottak Osztrovszkij: „Az acélt megedzik”
című könyvéből. Az olvasómozgalom tömegalapjának megteremtését, a könyvtárak
munkájának megismertetését szolgálta az 1952 januárjában a DISZ oktatók részére
megtartott ankét is, melyen 300 fiatal jelent meg.”56

A közművelődési könyvtári hálózat kiépítése sehol sem volt könnyű feladat az
országban, de olyan nehézségekkel, annyi hányattatással egyik megye sem dicse-
kedhet, mint éppen Pest megye. Ha figyelemmel kísérjük a Pest megyei könyvtárak
megalakulásának történetét, majd az első, küzdelmes évtizedeket, jól látjuk, hogy a
politikai propaganda az elveket kigondolta, ám a megvalósításhoz szükséges ala-
pokat a munkát végző könyvtárosoknak kellett szinte emberfeletti erőfeszítéssel
megteremteni. Hosszú ideig nem könyvtárnak épült helyiséget kellett használha-
tóvá, mégpedig kellemes, otthonos, a könyvtárba látogatók számára vonzó helyi-
séggé tenni. A megfelelő épületet kereső könyvtárak még sokszor költözni voltak
kénytelenek, amíg végleges és megfelelő otthonra találtak. Ebben az általánosnak és
nehéznek mondható helyzetben is osztozott éveken keresztül a Dunaharaszti Köz-
ségi Könyvtár.
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A lakosság társadalmi rétegződése Dunaharasztin

1969-ben 9 Pest megyei településen a következőképpen alakult:

Minden könyvtár története nemcsak a szűkebb értelemben vett magyar és nemzet-
közi könyvtárügy történetének alkotóeleme, de egyúttal a magyar kultúrtörténetnek, sőt,
még tágabb szemléletben, a magyar történelemnek is része. Vonatkozik ez még a legki-
sebb települési közkönyvtár vagy iskolai könyvtár történeti feldolgozására is. A duna-
haraszti könyvtár alapítása és kezdeti fejlődési szakasza egybeesik a magyar könyvtárügy
felfelé ívelő korszakával. Könyvtárunk alapításától eltelt évtizedek hasonlóképpen tük-
rözik a mikrokörnyezet, a Dunaharasztin élők, az itteni politikai erők, a lakosság szem-
léletmódjának s a kultúra a társadalmi életében betöltött szerepének, súlyának változását.

Olyan nyomot hagyott ez az ötven esztendő a könyvtár arculatán, mint például az év-
gyűrűk a fa törzsében. Mindez kézzelfoghatóan tükröződik a könyvtári épület megjele-
nésében, az állomány minőségében, a munkatársak felkészültségén és kompetenciáján
is.

Azt azonban sokkal nehezebb érzékelnünk, hogy könyvtárunk működése miként
tükröződik városunk életében, milyen változásokat indukáltunk, hogyan hagytunk nyo-
mot – reményeink szerint – az egyes ember, a város és a tágabb környezet szemléleté-
ben, és ezek a nyomok pozitívak, vagy negatívak-e? Azt mindenképpen le kell
szögeznünk, hogy a könyvtár célja mindig a köz szolgálata, a kultúra terjesztése, a közjó
előmozdítása volt.

Külön szeretném kiemelni a könyv, a könyvtáros és az olvasó hármasságát.Ahármas
egységben az összekötő kapocs a középső, a könyvtáros személye. Hajlamosak vagyunk
elfeledkezni arról, hogy egy intézmény fejlődése és ezzel együtt hagyományainak meg-
őrzése nem csupán magától az időfolyam részeként jól-rosszul történik, hanem mindezt
a könyvtárosok szakmai, mindennapi, megharcolt küzdelmei, kidolgozott tervezetei, meg-
vitatott eszméi alapozzák meg. Ugyanakkor ez a könyvtár története is, hiszen nélkülük ez
a több mint fél évszázad ilyen eredménnyel nem valósulhatott volna meg.
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Foglalkozás: Abony Albert-
irsa 

Alsó-
göd

Buda- 
keszi

Buda- 
örs 

Duna-
haraszti 

Érd Pilis- 
vörös- 
vár

Tápió-
szecs

Törtel Össze- 
sen 

Ipari
dolgozó

3.550 3.484 2.400 7.000 11.504 9.450 19.200 6.000 2.200 900 65.688

Mez gazda-
sági dolgozó

2.750 2.029 500 70 72 120 1.600 200 2.000 3.000 12.341

Értelmiségi 500 1.254 1.600 350 350 400 3.800 500 300 194 9.248

Egyéb 5.920 2.487 500 1.550 8.000 2.330 2.400 1.300 800 606 25.893

Tanulók 2.700 1.996 1.227 1.600 3.082 2.700 5.000 1.600 700 800 21.405

Bejárók
közülük 

3.000 3.686 2.896 8.000 6.000 8.800 20.000 5.000 2.000 426 59.808

Összesen: 15.420 11.250 6.227 10.570 23.008 15.000 32.000 9.600 6.000 5.500 134.575



57. A könyv útja Pest megyében 1970 Bp., Pest Megyei Könyvtár, 1970, 53 p.

Statisztika

1970-ben az országos statisztika és az irányító könyvtári szervek becslése szerint
hazánkban a lakosságnak mintegy 25-30 %-a olvasott rendszeresen. Már ekkor meg-
állapították a szakemberek, hogy Pest megyében – az ország egyik legnagyobb me-
gyéjében – ha lehet, még az országos átlagnál is nagyobb gondot okozott a
népművelés gyakorlata. Adódott ez a fővárost körülvevő megye olyan sajátossága-
iból, mint a földrajzi-gazdasági környezet tagoltsága, az agglomerációs övezet jel-
lemzői, a bejárók nagy száma és a főváros hatása szociális és kulturális téren.

1970-ben azt írta Szabó Ferenc tanulmányában, hogy az olvasástól való távol-
maradásnak és az alacsony olvasói igénynek sok oka van. Csak a szélsőséges ese-
teket említjük:: az olvasási készség zavarai, helytelen iskolai és családi számonkérés,
élmény helyett a lecke gondolatából fakadó, már önmagában is negatív reakciót ki-
váltó érzés, a kötelező olvasmányok helytelen értelmezése, szellemi igénytelenség,
stb., amelyek szinte kivétel nélkül visszavezethetők egy tényezőre, amelyet Táncos
Gábor (Olvasó Ifjúság, Kortárs 1969.) a „kulturális különbségeket erősen meghatá-
rozó, a formákat és okokat is feltáró tényező, az öröklött kulturális lehetőségek ka-
tegóriájának” nevez.57

Tanácsi könyvtár Dunaharasztin

Dunaharasztin a második világháborút követő évtizedekben élénk kulturális élet
folyt, noha hosszú ideig igen mostoha körülmények között, szerény lehetőségekkel
és kevéssé önszervező módon. Könyvtár létesítését már 1949-ben elhatározta a köz-
ség vezetősége, ám a ma is működő intézmény alapítására csak később, 1951 júli-
usában került sor. Kezdetben a körzeti könyvtár látta el könyvekkel, katalógus még
nem volt.

1953 márciusában, az első beírással, „A magyar összeesküvés” című könyvvel
folytatódik a dunaharaszti könyvtár története, amely az I. számú Leltári Napló má-
sodik oldalán található. Ez az első Leltári Napló igen sok érdekeset elmond a könyv-
tárról, a társadalomról és a közegről, amely életre hívta. Hiteles forrás, mert ezekről
az évekről egyéb tárgyszerű dokumentum, komoly forrásmű kevés áll rendelke-
zésre, ezért elsősorban szubjektív visszaemlékezésekre támaszkodtam könyvtártör-
ténetünk írásakor. Dunaharaszti Községi Tanács Végrehajtó Bizottságának pecsétje
hitelesítette a V.B. titkár, Gálos Géza aláírásával az első leltárkönyvet, amely 1953.
márciustól 1953. júliusáig tartó időszakról készített feljegyzést az állományba vett
könyvekről. Ez az első leltári napló 900 darab és 11.860.20,-Ft értékű könyvről ké-
szített leltárt, feltüntetve a könyv szerzőjén és címén kívül a szerzeményezési árat,
a Cutter-jelzetet, és a „13-as osztályozási rendszer” csoportját is az ismeretterjesztő
vagy szakkönyveknél. A „13-as vagy szovjet osztályozási rendszer” a hagyományos
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58. Sallai István: A könyvtári munka Budapest, Művelt Nép, 1954 40 p.
59. Sallai István-Sebestyén Géza: A könyvtáros kézikönyve Budapest, Művelt Nép, 1956 52 p.

10-es könyvtári osztályozási rendszer (M. Dewey, USA) kiegészítését szolgálta,
mégpedig a marxizmus-leninizmus klasszikusai számára biztosított külön szakjel-
zetekkel.

Az úgynevezett „Cutter-számmal” jelezték a szerző kezdőbetűjének sorrendjét,
ahogyan ma is ezzel jelezzük. Ekkor a Községi Könyvtár - egy szekrényben - 500
kötettel, alig 40 olvasóval rendelkezett, és még néhány évig nem volt az intéz-
ménynek önálló alkalmazottja sem. Alkalmanként működtették, önkéntes, ügybuzgó
pedagógussal, a már hagyományos népkönyvtári szolgáltatással.

A legelső bejegyzett könyvvel: „ A magyar összeesküvés” cíművel indul tehát a
leltárkönyv; a beszerzés módja: K.H.; 1 példány; az ára pedig 16 Ft 50 fillér volt. A
következő: Tyimofejev: „ A szovjet-orosz irodalom” című kötete; 24 Ft 80 fillérbe
került. Az első öt oldalon 27 szovjet/orosz szerzőtől leltároztak könyveket, és ugyan-
ennyi oldalon keresztül összesen 16 magyar, francia, amerikai, stb., szerzőtől. Az is-
meretterjesztő irodalom nagy részét Lenin művei teszik ki ezeken a lapokon. A
leltárkönyv további oldalain ugyanilyen bőséges arányban találunk a politikai mű-
vekből. Ebben az időben az állomány helyes fejlesztését a pártosság, az olvasók po-
litikai érdekeinek szolgálata és a tervszerűség jellemezte. A könyvállománynak a
dolgozók szocialista nevelését kellett szolgálnia. Elsősorban a marxizmus-leniniz-
mus legjelentősebb művei, továbbá azok a művek, amelyek a dolgozókat a marxiz-
mus-leninizmus megismeréséhez hozzásegítik.58

De a pártosság nem merült ki a politikai feladatok vállalásában, áthatotta a nép-
gazdasági és kulturális feladatokat is. A feladatok e bővülése fejezi ki világosan a
szocialista könyvtárak sajátosságát. Így kaptak ezek a könyvtárak politikai szere-
pet.59 Ezt a korszellemet illusztrálandó, hogy a Dunaharaszti Községi Könyvtárnak
illusztris külön gyűjteménye volt ekkor egy teljes polcot igénybe vevő, káprázatos
vörös damasztselyembe kötött „A Szovjetunió Kommunista Pártjának Kongresszu-
sai” teljes összkiadása. Illusztrációként íme a következő megrendelő 1955-ből a Me-
gyei Könyvtár vezetője Szmelkó Tiborné írógépéből:

„Megyei Könyvtár
Budapest.
Kristóf-tér 2. Tárgy: Szabadkeret felhasználása stb.

Előadó Markovits József
Községi Könyvtár
Dunaharaszti

A II-ik negyedév leteltével közöljük az elvtárssal, hogy a könyvvásárlásra bizto-
sított összegből mennyit használt fel, illetve mennyi maradt belőle. A megmaradt
összeget illetve túllépést, a III. negyedév keretéből vonja le, illetve adja hozzá.

A szabadkeretet fel lehet használni, de elsősorban olyan régebbi kiadású, kölcsö-
nözhető könyveket vásároljanak, melyek a könyvellátónál nem kaphatók. Újonnan jegy-
zéken megjelent könyveket a szabadkeretből csak a könyvtárellátónál vásárolhatnak
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A szabadkeretből történő vásárlás antikváriumból, ÁKV-tól úgy törté-
nik, hogy a vásárolandó könyvekről jegyzéket készítünk, azt jóváhagyás vé-
gett beküldjük a megyei könyvtárnak, csakis jóváhagyott könyveket szabad
megvásárolni, melyekről számlát állítunk ki és a könyvtárvezető igazolja a
könyvek átvételét: beleltározását, az így beküldött számlák kifizetéséről
azonnal gondoskodunk. Felhívjuk az elvtársak figyelmét a jegyzékek gon-
dosabb tanulmányozására, a rendelések kitöltésére. Több esetben előfor-
dult, hogy egyes könyvtárak fontosabb ideológiai vagy mezőgazdasági
szakkönyvet nem rendeltek meg, ezzel szemben egyes szépirodalmi könyv
3-ik kiadásából is rendeltek, holott a korábbi kiadás megvolt már a könyv-
tárban. Amennyiben a jegyzéken nagyobb értékű, vagy olyan könyvet kíván
megrendelni, mely a könyvtár profiljához nem tartozik, úgy azt külön cé-
dulán, a jegyzékhez csatolva indokolja meg, mert ellenkező esetben annak
megrendelését nem engedélyezzük. Külön felhívjuk az elvtársak figyelmét
a Lenin művei sorozatban megjelenő köteteinek megrendelésére, mivel
annak minden könyvtárban meg kell lennie, /korábbi időben megjelent és
az elvtársaknak még hiányzó köteteket pótolni fogjuk/.

Ismételten közöljük, hogy a jegyzékek, a megyei könyvtárhoz való be-
küldésének határideje, mindenkor a jegyzéken feltüntetett határidő előtti
3-ik nap, amennyiben a jegyzék az általunk meghatározott határidő után
érkezne meg, úgy azt nem fogadjuk el, visszaküldjük. Itt tudatjuk az elv-
társakkal, hogy a jegyzékek 2 hetente jelennek meg. Ha valamelyik jegyzé-
ken nem óhajtanak rendelést feladni, úgy azt egyszerűen áthúzva küldjék
be.

Budapest, 1955. július 28-án.

Elvtársi üdvözlettel:
Szmelkó Tiborné
Könyvtárvezető.”

Ekkor Nagy Ilona volt a Községi Könyvtár - az „Önálló Népkönyvtár” Dunaha-
rasztin a Táncsics M. u. 2. szám alatt működött, - vezetője, ahogyan ezt a tényt ta-
núsítja adatszolgáltató jelentése, amelyet 1955. VII. 1-én küldött a II. negyedévről
a Megyei Könyvtár címére a következő adatokkal:
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E községi könyvtárnak nem volt fiókkönyvtára, az elmúlt negyedévben 2 könyv-
ismertetést tartottak, és 6 könyvkiállítás volt. Április 20-án József Attila irodalmi
estet tartottak „József Attila élete” címen. Előadó Arató Mátyásné volt. Június 10-
én Mikszáth est „Különös házasság” című művéből. Az előadó ugyancsak Arató
Mátyásné.

Adataink maradtak fenn a földrengés alatt tönkrement könyvtári könyvekről. A
jegyzék a Tanács irattárában volt, ennek egy lapjának két oldala maradt fenn, csak
következtethetünk, hogy volt még folytatás, ugyanis a szöveg végén nincs összeg-
zés.

„Az 1956. januári földrengés alatt elveszett és elrongyolódott könyvek jegyzéke”
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Sorszám: Szerz , m : Ár: Ft Leltári szám:
1. Rákosi Mátyás: A fordulat éve 20,- 10
2 Szántó György: Esze Tamás talpasai     13,50,- 44
3 Kovai L rinc: Áradat 46,- 49
4. Maxim Gorkij: Amerikában   6,- 53
5. Illés Béla: Fegyvert vitézt éneklek 10,- 79
6. Lestyán: Teleki Blanka   2,- 77
7. Balázs Béla: Emberek a határon 13,- 78
8. Kovai L rinc: Vaskapu   6,- 95
9 Kovai L rinc: Fáklyatánc 46,- 100
10 Sztálin: Leninizmus kérdései 10,- 130
11. Sztálin rövid életrajza   8,- 162
12. A szocializmus építésének…   5,- 167
13. A szocializmus építésének…   5,- 168
14. Varga: Játékoskönyv 15,- 174
15. Nagy Lajos: Képtelen természetrajz 21,- 185
16. Gajdar: Távoli vidék     9,50 190
17. Bazsov: Az ezüstpata   8,- 193
18. Ivanov: Nyomon   3,- 194
19. Hegedüs Géza: A fekete ember   5,- 196
20. Jókai Mór: Egy hirhedt kalandor   4,- 197
21. Titkos akták negyvennyolcas emigrációból 10,- 205
22. Pereburszkij: a talaj alapvet tulajdonságai 1,80 210
23. Mokszinov: Küzdelem az aszály ellen 1,20 211
24. Baromfitenyésztés      1,50 214
25. Gazdag Erzsi: Palika flótája   4,- 217
26. Szaltikov: Mesék   8,- 219
27. Elsa Friolet: Senki sem szeret 10,- 220
28. Rákosi per 20,- 223
29. Rákosi per 20,- 224
30. Ehrenburg, Ilja: Európa útjain 10,- 229
31. Mark Twain: Tamás úrfi csínjai és k. 15,- 244
32. Mogilevszkaja: A pinty ke 7,- 245
33. Sejnyin: Hadititok   3,- 252
34. Rákosi Mátyás: A fordulat éve 20,- 270
35. Jókai Mór: Lélekidomár 24,- 278
36. Jókai Mór: Fekete vér, Lenczi Fráter 24,- 282



60. Csáki Judit, Csáki Illésné leánya állítása szerint

1956. augusztus 27-i keltezéssel készült egy jegyzőkönyv arról, hogy a Községi
Könyvtár helyiségében levő a ceglédi könyvtár tulajdonát képező leltári tárgyak me-
lyek. E tárgyak további sorsáról csak annyit tudunk még, hogy a leltározott dolgo-
kat egy helyiségben helyezték el, melynek a kulcsa a gondnoknál volt. A
jegyzőkönyv azért érdekes, mert Kiss Sándornét nevezi meg a Dunaharaszti Köz-
ségi Könyvtár akkori vezetőjeként.

1957. július 5-én már Simon Andrásné községi könyvtáros számára írt a Pest
Megyei V.B. Megyei Könyvtárból Debreczeni Imréné megyei könyvtárvezető, aki
módszertani eligazítást nyújtott a haraszti kollégának. Simon Andrásné könyvtár-
vezetőtől származik egy 1958-as költségvetés-tervezés, még 1957. október 12-i dá-
tumozással, amelyben a takarítónő bérezésétől kezdve, SZTK-járulék, írószerek,
takarítóeszközök, nyomtatványok, 2 db könyvállvány, 2 db asztal, 10 db szék, fűtés,
munkaköpeny, valamint postaköltség szerepel 6.220,-Ft összegben.
1957. november 18-án keltezett meghívó a Pest Megyei Tanács V.B. Megyei Könyv-
tár, (Budapest, Engels tér, térközép) részéről december 2-ára, hétfőn 9-től tovább-
képzésre hívta a Dunaharaszti Könyvtár munkatársát, amely délután 15 óráig tartott.
Ezen a napon irodalomelméleti kérdések, majd hozzászólások, a katalogizálás el-
mélete és gyakorlása történt.

A következő megyei hivatalos levél ugyancsak a megyei vezetőtől 1958. január
10-én íródott, és arról szólt, hogy Simon Andrásné kikérő levelét a Csepel Autó-
gyárból a megyei könyvtárigazgató csak azzal a feltétellel tudja elfogadni, ha he-
lyettesről gondoskodik február 15-i határidővel.

Csáki Illésné könyvtárvezető

Csáki Illésné, Lala néni 1958. február elsejétől lett a könyvtár vezetője60, az ő sze-
mélye évtizedekre meghatározta a Dunaharaszti Községi Könyvtár életét. Az ő első,
1959 év első negyedévi munkaterve a Tanács archívumából:
„1) A Dunaharaszti Községi könyvtár üzemeltetéséhez szükséges agyagi fedezetet a

helyi Tanács biztosítja, (a Tanács költségvetéséhez tartozik.) A K.T. 6.800,-Ft
biztosított a Könyvtár részére 1958 évben. december hónapban pedig 300,-Ft-
t juttatott a községfejlesztési alapból könyvvásárlásra. A 6.800,-Ft-ból 3.700,-
Ft (szakmai felszerelésre ment) állványokat vásároltunk. Kettőt a ráckevei J.
Könyvtár részére, mivel eddig a járás által kölcsönkapott állványokat használ-
tuk. Egyet pedig a D. Könyvtár részére vettünk.

2) 1957-évben beiratkozott olvasó 379 fő, az 1958 évre 500 fő iratkozott be. A köz-
ség lakóinak száma 14.000, a lakosságnak csak 3.57 %-a jár a könyvtárba.
Ennek egyik oka, hogy sokan gyárban dolgoznak és az üzemi könyvtáraknak
tagjai, a másik ok, hogy a földműveléssel foglalkozó lakosok nem járnak könyv-
tárba. Ezzel magyarázható az, hogy mezőgazdasági könyv csak kevés van for-
galomban.
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61. Csáki Illésné 1964 évi beszámoló jelentése
62. Takács Anna: A József Attila Megyei Könyvtár ötven éve Tatabánya, JAMK 2002 27 p.

3)a. Az olvasók megoszlása a következő: 14 év alatt van 254 olvasó és 14 év felett
246 fő. 14 év alatt 50.8% és 14 év felett 49.2% az arány.
b.1959 év első negyedévi munkaterv.
Jan. hónapban beleltározom és kölcsönző lapot írok azokról a könyvekről, me-
lyeket a K.T. a községfejlesztési alapból juttatott a könyvtárnak.
A felnőtt olvasók számát kb. 10-15%-al növelem és a kikölcsönzendő könyvek
számát szintén. Az ált. iskola tanulóinak filmvetítéssel egybekötött irodalmi elő-
adást szervezek. Jókai: „A kőszívű ember fiai”-t ismerteti Diósi Margit iroda-
lom szakos tanár.
Feb. A KT-ba fiatalokkal műsoros estet rendezünk. 18-án pedig az „Ifjú forra-
dalmárok harca a Tanácsköztársaságért” címmel történelmi előadást tartunk.
Előadó Nagy E. történelem szakos tanár. Közben a katalógus építését folyama-
tosan végzem.
Márc. 15-re és 21-re kiállítást rendezek. 21-én még az úttörők által rendezett ün-
nepség keretében emlékezünk meg a Tanácsköztársaság kikiáltásának 40. év-
fordulójáról.”

1960-ban fiókkönyvtár nyílt a mai Fő út 84. szám alatt, a nyugdíjasként szolgáló
Makrai nénivel, majd jóval később a Rákóczi-ligeten is. A beiratkozott olvasók lét-
száma ekkor elérte az 1000 főt és az évi kb.: 40.000 kölcsönzést. 1964-ben az in-
tézmény tágasabb, önálló helyiséghez jutott. Itt megalakult a Könyvbarát Társaság
is, amelynek célkitűzése az volt, hogy a község felnőtt lakosságának legalább 10-15
%-a beiratkozott könyvtári olvasóvá váljon. Ez a célkitűzés pontosan megfelelt a
kor követelményeinek, azaz jól érzékelhető ebben a törekvésben a szocialista kul-
túraterjesztés lendülete. 1965. február 10-én engedélyezte a Községi Tanács VB.
Dunaharaszti, hogy költözzék el a Községi Könyvtár a Bajcsy-Zsilinszky u. 84. sz.
házból (amelyet a tulajdonosa el szándékozott adni) és a Bajcsy-Zsilinszky u. 194
sz. levő klubhelyiségben helyezzék el a fiókkönyvtárat. 1965. július 2-án a TSZ-
irodában a könyvkölcsönzés megszűnt – amely letéti állomány volt -, mivel az iroda
szomszédságában működött a fiókkönyvtár. Talán közrejátszott ebben, hogy 1964-
ben a TSZ-től semmilyen támogatást nem kapott a könyvtár.61

A propaganda fő iránya volt, hogy előtérbe kellett helyezni a szakirodalomból az
ideológia és a társadalomtudomány forgalmazását, és az új magyar irodalom nép-
szerűsítését is, hogy bemutathassák a könyvtárak hazánk szocialista fejlődésében a
lenini eszmék és gondolatok megvalósulását. Módszertani szemináriumokat szer-
veztek a politikai művek olvasatásának problémájával. Érdekességképpen a kor
mozgalmi életéből nemcsak formula és szóhasználat került be a könyvtári irányítás
mechanizmusába, de e mozgalmak a könyvtárakban is megjelentek, 1954-ben fel-
szabadulási munkaversenyt szerveztek például a Komárom megyei könyvtárakban.62

Központilag adtak irányelveket, módszereket a propagandamunkának. A Művelő-
dési Minisztérium Közművelődési Főosztálya és a SZOT Kulturális Agitációs és
Propaganda Osztálya a Könyvtáros című folyóiratban összegezte előző évben a
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munkát az 1962/63 év feladatai előtt. Ez az írás megállapítja, hogy „A világnézeti
és politikai szempontból fontos könyvek forgalma lényegesen emelkedett. A pro-
pagandamunka különösen a Könyvbarát-mozgalom hatására lendült fel., …” vala-
mint „célul tűzte, hogy a dolgozóknak az új élet problémái iránti érdeklődését
továbbra is fokozni kell, ezért a mai magyar szovjet, népi demokratikus és haladó
nyugati szépirodalmi művek forgalmának emelése állandó feladatot kell, hogy je-
lentsen.”

1964-ben a Pest Megyei Tanács VB. Megyei Könyvtárából Debreceni Imréné
igazgatónő írta a dunaharaszti könyvtárnak, hogy „Folytatni kívánjuk az irodalmi
művek hatásvizsgálatát, ezért kérjük, hogy a mellékelt húsz felmérőlapot adja át a
felsorolt művek kölcsönzőinek, s kérje meg őket a kitöltésükre… A művek: Darvas
József: Részeg eső, Karsai Elek: A budai Sándor palotában történt, Sántha Ferenc:
Húsz óra, Salinger: Zabhegyező. A kitöltött lapokat 1965. február 15-ig küldjék visz-
sza.”

A kor tanácsi könyvtára – miként a dunaharaszti könyvtár is – szoros kapcsola-
tot ápolt a helyi pártszervezettel, a fenntartó szervekkel, tömegszervekkel, oktatási
és művelődési intézménnyel, vállalatokkal. A kapcsolatok kiépítésének a célja a köl-
csönös tájékoztatás, a közös tevékenység összehangolása, segítségadás és segítség-
kérés volt.

A Dunaharaszti Községi Könyvtár nyitva tartási rendje 1964-ben:

Főkönyvtár: hétfőn: szünnap
Kedden-csütörtökön: délután 13-18.
Szerdán: délelőtt 9-11. délután 14-19.
Pénteken: délután 14-19.
Szerdán és pénteken gyermekkölcsönzés, kedden és csütörtökön pedig a felnőttek
számára.

Fiókkönyvtár. kedden: délután ½14-½19.
Csütörtökön: délelőtt 9-11. délután ½14-½19.
A fiókkönyvtárban kedden és pénteken volt felnőtt kölcsönzés, csütörtökön pedig a
gyermekek részére.
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Együttműködés

Az együttműködés legjobban bevált szervezete Pest megyében a könyvbarát-
mozgalom, az Olvasó Népért mozgalom volt. Az Olvasó Népért mozgalom szerve-
zői sem vállalkoztak arra, hogy társadalmi igény nélkül mozgalmat csináljanak,
különösen nem úgy, hogy azt csak azoknak az összefogásától reméljék, akiknél a
könyv népszerűsítése munkájukból, munkakörükből fakadó kötelezettség. Meg kel-
lett keresni azt a társadalmi erőt, amely érdekelt a könyvkultúra fejlesztésében.63

Minden nagyobb rendezvénysorozat, számos kiadvány és akció a könyvbarát bi-
zottság közreműködésével valósult meg. A következő szervezetek foglaltak helyet
benne: a Hazafias Népfront megyei bizottsága, a KISZ megyei bizottsága, a Nőta-
nács, az FMSZ, a szakszervezeti könyvtárhálózat, a TIT megyei szervezete, a bizo-
mányi könyvterjesztés, a megyei tanács művelődésügyi osztályának vezetője és a
megyei népművelési tanácsadó. Sok-sok nevet sorolhatnánk fel a könyvterjesztők
népes soraiból, akiknek áldozatos tevékenysége nem is mérhető mindig a könyvek
mennyiségével. Egy nevet azonban szeretnék mégis megemlíteni: Vidovits Gyula,
dunaharaszti könyvterjesztőjét.64

Az átfogó összefogás eredményeként születtek meg a különböző ifjúsági olva-
sómozgalmak is, valamint ünnepi könyvhetek, politikai évfordulók, olvasótáborok.
Szükség is volt e társadalmi összefogásra, hiszen az országos statisztika szerint ha-
zánkban a lakosságnak csak a 25-30 %-a olvasott akkortájt rendszeresen, és a fia-
taloknak is csak a fele volt könyvtártag. Pest megye művelődési szempontból az
ország gyengébben ellátott megyéi közé tartozott. Alátámasztásul néhány számadat:
1967-ben az egy lakosra jutó kulturális felhasználás az országos 589,- Ft átlaggal
szemben Pest megyében 436,- Ft volt. Pest megyében élt az ország lakosságának
8,45 %-a, ezzel szemben a kulturális költségvetésből csak 6,6 % részesült. A megye
595 könyvtárában - beleértve a könyvkölcsönzőket is - 1.135.205 kötet volt 1967-
ben, ami azt jelenti, hogy 1000 lakosra 1377 könyv jutott. Ezzel szemben országo-
san viszont 2009 kötet. Könyvellátottságunk viszonylagos elmaradottságát
könyvtárhálózatunk alacsony színvonala is befolyásolta. Az alacsony színvonal a
könyvtárak korszerűtlen helyiségeit, a könyvtári funkciót meg sem közelítő adott-
ságokat is magában foglalta.

Míg az ország lakosságának 20,9 %-a, addig a megye lakosságának 15,8 %-a
könyvtári tag.65

Ugyanekkor – írja a korabeli híradás – Dunaharaszti is nagy lépéseket tett a vá-
rosiasodás felé. De azt is megtudhatjuk, hogy az agglomeráció sűrűn lakott telepü-
lései változatlanul a megye legrosszabbul ellátott területei voltak. A főváros
közelsége alakította megyénk társadalmi összetételét, s ez különösen nagy hatással
volt a munkásosztály helyzetére. 1968-69 között 14,4 %-kal növekedett a Buda-
pestre ingázó munkások száma. Cservenka Ferencné: „A mai falu Pest megyében”
1970-es cikkében (Népszabadság 1970.október 15.) írta, hogy „A parasztok tízez-
rei kerültek át az iparba, de túlnyomó többségük megmaradt a falu lakójának.”
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Az MSZMP Pest Megyei Bizottságának 1969-ben végzett felmérése szerint a meg-
kérdezett szakmunkások 57 %-a, a betanított munkásoknak 77 %-a, a segédmun-
kásoknak 69 %-a vallotta, hogy egyáltalán nem olvas könyvet.66

1966-ban a Pest Megyei Könyvtár reprezentatív vizsgálatot végzett kilenc köz-
ségről, amely az agglomerációs övezetbe tartozott.

A Pest Megyei Könyvtár megvizsgálta az olvasók társadalmi rétegződése kap-
csán, hogy 25, akkoriban társadalomtudományi alapműnek tekintett könyveket be-
válogatták-e ezek a könyvtárak a törzsanyagukba? A kilenc könyvtár közül egyetlen
sem szerezte meg hiánytalanul e készletet: Budaörsön 3, Abonyban, Érden 4, Bu-
dakeszin 5, Dunaharasztin 5, Törtelen, Pilisvörösváron 7, Albertirsán 8, Tápiósze-
csőn 10 mű hiányzott. A vizsgálatok alapján a kiválasztott műveket 1604-en olvasták
el, a legtöbbször Trencsényi-Waldapfel: Mitológiáját (215-en), utána a Marxizmus-
leninizmus alapjait (154-en olvasták), majd a harmadik a Lenin válogatott művei
című (143-an olvasták) következett.

1966-ban a dunaharaszti könyvtárba 323 munkás, 28 mezőgazdasági dolgozó,
515 tanuló, 275 egyéb foglalkozású olvasó járt (összesen: 1.141 fő). Ekkor a Du-
naharaszti Községi Népkönyvtár helyiségének a méretei a következők: 17 méter
hosszú, 7 méter széles, 3, 6 méter magas, összesen: 233 m².67

Leszögezi a megyei kutatás – ami lényegre törő megállapítás ebben a kutatásban, de
alá is támasztja a propagandáról megállapítottakat is -, hogy: „a társadalom ilyen kü-
lönböző rétegeinek érdeklődése az ateista témák iránt igen örvendetes jelenség, mely
a tudatformálás eredményességét jelzi.”68

A televízió

A 60-as évek végére megjelent a későbbi nagy konkurens, a televízió. Sokan emlé-
keznek még arra, hogy a népszerű tv-sorozatok alkalmával valósággal kihalt egy
utca, egy település, mert mindenki a tv előtt ült. Hosszú ideig nem is volt igazi el-
lenfél, ugyanis egy-egy igényesebb irodalmi adaptáció hatására a könyvek köl-
csönzése hatványozottan emelkedett. Közösségszervező is ugyanekkor még a
televízió, mert amíg nem került minden lakásba, addig – egy jó film vagy focimeccs
közvetítésekor - megindult a vándorlás egyik szomszédból a másikig. A tv-nézés
társadalmi programmá – akárcsak jóval korábban - a mozi vált.
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Foglalkozás: Abony Albertirsa Budakeszi Budaörs Dunaharaszti Érd Pilisvörösvár Tápiószecs Törtel Összesen
Ipari dolgozó 3.550 3.484 7.000 11.504 9.450 19.200 6.000 2.200 900 63.288
Mez gazdasági
dolgozó 

2.750 2.029 70 72 120 1.600 200 2.000 3.000 11.841

Értelmiségi 500 1.254 350 350 400 3.800 500 300 194 7.648
Egyéb 5.920 2.487 1.550 8.000 2.330 2.400 1.300 800 606 25.393
Tanulók 2.700 1.996 1.600 3.082 2.700 5.000 1.600 700 800 20.178
Bejárók 3.000 3.686 8.000 6.000 8.800 20.000 5.000 2.000 426 56.912
Összesen: 15.420 11.250 10.570 23.008 15.000 32.000 9.600 6.000 5.500 128.348



69. Csáki Illésné 1968. december 9-én kelt megrendelője

1967-ben a könyvtárat irányító Csáki Illésné már 12.000-es könyvállományról,
2.200 fő beiratkozott olvasóról és 66.000 kölcsönzésről rögzíthetett adatokat. 1968-
tól fokozatosan javult a könyvtár költségvetése, könyvbeszerzési kerete. Ugyanak-
kor a mi könyvtárunk mindig híres volt széles könyvválasztékáról, amelyet
olvasóinak kínált. Ez a bő kínálat méltán dicséri a hosszú évekig könyvtárvezető
Csáki Illésnét, Lala nénit, aki következetesen, mintegy „tégláról-téglára építkezve”
állandóan bővítette az állományt, ahogyan Gárdonyi Géza írta: „ A könyvtárat ösz-
szeállítani nem lehet egy-rántásra. A könyvszerető ember egész életén át szemelget,
válogat.” Csáki Illésné a könyvtárosok azon nemzedékéhez tartozott, akik céltuda-
tosan, sok-sok munkával, szinte a semmiből teremtettek könyvtárat. A gyűjte-
ményszervezés a kisujjában volt, kitűnő érzékkel tudta kiválasztani az olcsó - és
valljuk be - meglehetősen szűk olvasói igényeket kielégítő, irányított és szigorúan
ellenőrzött állami könyvkiadásból a még hiányzó műveket. Tehát egyáltalán nem
volt könnyű helyzetben.

1969-re 17 féle folyóiratot, 2.310,-Ft értékben rendelt a könyvtárvezető. Kétféle
napilap: Pest Megyei Hírlap, Népszabadság, 1 gyermekújság: Pajtás, 3 folyóirat:
Élet és Tudomány, Nagy Világ, Művészet, és többféle magazin, hetilap, szórakoz-
tató jellegű újság: Film Színház Muzsika, Füles, Pajtás, Képes Sport, Magyar Ifjú-
ság, Nők Lapja, Ország Világ, Fáklya, Tükör, Ludas Matyi, Ez a Divat, színesítette
a szerény kínálatot.69

Katalógus

A járási könyvtár módszertanos könyvtárosa rendszeresen látogatta a Dunaha-
raszti Községi Könyvtárat, és az ő közreműködésével elkészült a betűrendes- és a
szakkatalógus alapja. A rendszert állandóan karban kellett volna tartani, ahogyan a
gyűjtemény gyarapodott, hasonlóképpen a katalógust is. Ezért a fenntartó tanács
1969-től könyvtárost alkalmazott Dinnyés Lászlóné személyében, akinek az volt a
feladata, hogy a 12.000 kötetes, félig-meddig feltáratlan könyvhalmazból folyama-
tosan olyan könyvtárat hozzon létre, mely szakszerűen feltárt és rendezett, ahol a
szakemberen kívül az érdeklődő laikus is kiismeri magát. Amikor az állományból
leselejtezett könyveket, akkor a katalógusból is kivonta a könyvekhez tartozó téte-
leket, mai szóval az ő munkája volt a gyűjteményszervezés. Amikor egy katalógus-
fiók megtelt, a könnyebb visszakereshetőség szempontjai szerint válaszlapokkal
kiemeléseket szerkesztett a katalógust gondozó könyvtáros. A végeláthatatlannak
tűnő munkát Dinnyés Lászlóné nagy precizitással végezte el. Ez a katalógus lett a
korszerűen feltárt könyvtári gyűjtemény legfontosabb eszköze, olajozottan működő
motorja. Dinnyés Lászlóné munkája a katalogizálástól – a már említett – gyűjte-
ményszervezésen és a gyermekkönyvtári feladatokon keresztül, egészen a referensz
szolgáltatásokig terjedt. Nagy közkedveltségnek örvendett a leíró katalógus, ame-
lyet „könyvtári műszer”-nek is neveztek szakmai körökben, mert nagyon egyszerűen
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lehetett kezelni. A leíró katalógust igen beszédes struktúra jellemzi. Átfogó szerke-
zetét a besorolási adatok betűrendje adja.70 Szerkezete a következő volt: a szerzőtől
gyűjteményes kiadások, összes művek, utána az egyedi művek, a szerző közremű-
ködésével készült művek, kommentárok. A katalógusszekrényen még kihúzható kis
„tálcák” is segítették a kényelmes keresést, ahol elhelyezhettünk praktikus tárgya-
kat, mint szemüveg, jegyzet, toll. Azonban egy igen nagy hátránnyal rendelkezett a
mi „nyárs nélküli” katalógusunk. Ha kiemelt belőle valaki akárcsak egy katalógus-
lapot is (természetesen nem a könyvtáros), és azt nem az eredeti helyére tette vissza,
a katalógus elveszítette pontosságát egészen addig, amíg a könyvtáros meg nem ta-
lálta, és ki nem javította a pontatlanságot. Ráadásul, mint általában: a „hiba hibát
szül”, a könyvtár esetében ez azt jelentette, hogy minden egyes bibliográfiai tétel ki-
indulópontja a katalógus fejlesztésének, tehát ha hiba csúszott a szoros rendbe, ez a
hiba lett a további folytatás alapja, azaz a következmény is hibás lett, amely össze-
zavarta a katalógust építő könyvtárost is, de persze a konkrét művet kereső olvasót
is. Egy tekintélyes mennyiségű katalóguslapok által felépített katalógus igen érzé-
keny műszer volt, már a legkisebb hiba is igen nagy eltéréseket eredményezhetett.
Éppen ezért ez a fontos könyvtári segédeszköz állandó katalógusgondozást igényelt
– az állandó könyvgyarapodás mellett -, amely szükségszerűen hozzásegítette a szak-
embert a hibák kiszűréséhez és kijavításához. Hosszú éveken keresztül a Magyar
Nemzeti Bibliográfiából szerzeményeztek a könyvtáros kollégák. A Magyar Nemzeti
Bibliográfia (MNB) a Magyarországon 1976-tól megjelent és kötelespéldányként
beszolgáltatott könyveket tartalmazza. Az új, szabványnak megfelelő könyvkataló-
gus alapját az akkori könyvtárellátótól, az Állami Könyvterjesztő Vállalattól (ÁKV)
szerezték be, egyenként válogatva a katalóguslapokat, ami már magában véve is igen
fáradságos munka volt. Csáki Illésné és Dinnyés Lászlóné az ÁKV óriási, poros pad-
lásán, hol 40 fokos hőségben, hol igen hidegben keresgélték az MNB-ból sorszám
szerint előzetesen kiválasztott katalógus-lapokat. 1970-ben a katalógusok már új
módon, színes „filmolux”-szal bevont választólapokkal készültek, amelyekkel köny-
nyebben, ezért szívesen dolgoztak a könyvtárosok és örömmel vették birtokukba az
olvasók is. Érdekességképpen: az egyik ráckevei olvasót annyira megörvendeztette
a szemrevaló és praktikus (a ráckevei könyvtár, a mi akkori módszertani közpon-
tunk) katalógus, hogy méltató cikket írt e tapasztalatairól a Pest megyei Hírlapban.71

Elgondolkodtató kérdés, hogy ma mi érdekli annyira az embereket, hogy ezért tollat
ragadjanak, vagy e-mailt írjanak? Saját reflexióm ezzel az „emlékkel” kapcsolatban,
hogy ha még olyan örömöt vagy érdekességet tapasztalnak is kedves könyvtárhasz-
nálóink, hogy elragadtatásuknak hangot is adnak, megköszönik nekünk, de igen ne-
hezen írják be a Látogatók Könyvébe, pedig ez is nyom, híradás a jövőnek. 1971.
április 25-én életbe lépett az új tanácstörvény, amely megszüntette a járási tanácso-
kat és létrehozta a járási hivatalokat. A járási könyvtárak a helyi tanácsok fenntartá-
sába kerültek. A járási könyvtárak városi-járási, illetve nagyközségi-járási
könyvtárakká váltak, attól függően, hogy székhelyük város vagy nagyközség volt-e.
A járási hivatalok még 1983. december 31-ig fennmaradtak.72
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73. Évtizedek a könyvtárban: Beszélgetőtárs: Csűrös Barna, nyugalmazott könyvtáros In.: Könyv, Könyvtár, Könyvtáros Budapest:
Könyvtári Intézet, 2009. 12.

2008. december 31-ig használtuk ezt a minden igényt kielégítő, sok ezer bibli-
ográfiai rekordot tartalmazó, hatalmas mennyiségű lapkatalógust könyvtári mun-
katársak és olvasók, kutató könyvtárba járók. A retrospektív konverziónak
köszönhetően a nagyközönség részére épített katalógus megőrizte a 2008. decem-
ber 31-ei könyvtári gyűjtemény arculatát, hiszen ettől a naptól kezdve már csak a
számítógépes adatbázis építését folytattuk. 2011-ben – helyhiány miatt – a kataló-
gusszekrényt eltávolítottuk a könyvtárból, ezzel végérvényesen megszűnt a „card-
katalógus” a dunaharaszti könyvtárban. A lezárt leíró katalóguson kívül könyvtárunk
azóta is folyamatosan épít raktári katalógust a különböző dokumentumokról. Ebben
a katalógusban elkülönül egymástól a kézikönyvtár, a szépirodalom, a szakiroda-
lom, a vers és színmű, a fantasztikus irodalom, a bestseller irodalom, helyismeret-
helytörténet, valamint a német nyelvű könyvek katalógusa és az ifjúsági könyvekről
szóló kártyakatalógus, a videó, a DVD, a CD, CD ROM katalógusa is, hasonlókép-
pen, ahogyan a könyvtári gyűjteményben is szervezetten, kiemelten van elhelyezve
mindez.

Az úgynevezett ETO-katalógust, másképpen a szakkatalógust 1998-ig szerkesztette
Dinnyés Lászlóné. Az 1998-ban felépült új könyvtárban sajnálatosan nem sikerült a
szakkatalógusnak rangjához méltó helyet találnunk, ezért ettől kezdve a többdimen-
ziós leíró katalógus tárgyszó-rendszere helyettesítette az egyetemes, a nyelvektől füg-
getlenített szakkatalógust. Azzal, hogy megszűnt az ETO-katalógusunk, a
Dunaharaszti Községi Könyvtár életének egy igényes szakmai fejezete is lezárult. Az
vigasztalt bennünket, hogy az Amerikai Egyesült Államokban - a „public library” ős-
hazájában - a legtöbb könyvtár is akkortájt váltott a Dewey Decimal (ETO-katalógus)
rendszerről a Library of Congress klasszifikációra.73 Természetesen, amikor ma már
a könyvtár teljes állománya számítógépes adatbázison elérhető, nincs okunk vissza-
sírni a szakkatalógust, de amikor még külön katalógus szekrényben visszakereshető
volt az egyszerűsített ETO katalógussal a könyvtári állomány egésze, a könyvtáros-
nak méltán nyújtott nagy önbizalmat és büszkeséget ennek a csodálatos hierarchikus
rendszernek a gazdagsága és architektúrája. Amíg szolgáltak a cédulakatalógusok, re-
ferensz-, tájékoztató könyvtárosaink ezek segítségével, valamint többféle forrásmunka
- adattárak, bibliográfiák, biográfiák, monográfiák, szótárak, enciklopédiák, lexikonok
- használatával adtak feleletet azokra a kérdésekre, amelyeket az érdeklődők tettek
fel, így segítve a felmerülő kutatási problémákban.

Ma már a computer dirigál. A „card katalóg” úgy eltűnt, mint a ló húzta szekér, a
katalogizálás tudományára alig van szükség, és a referensz-könyvtáros legfőbb esz-
köze, segítsége, forrása és erőssége a számítógép. Ahogy változnak az idők, úgy vál-
tozik a könyvtáros munkája is. Azt a rengeteg időt, amelyet korábban a
katalógusépítésre szántunk, ma már más munkára fordíthatjuk. Ahogyan a könyvtáros
munkája is gyökeresen megváltozott, úgy a körülöttünk lévő világban a körülmények
is átalakultak. Új kihívásoknak kell megfelelnünk, új utakat kell keresnünk a változó
helyzetekben, amelyeket a technikai újdonságok, korszerű és megváltozott igények
hoztak létre.
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74. Nemzetiségi anyanyelvi irodalom beszerzési lehetőség, Ráckeve 1976. június 23. a járási kolléga levele

Német nemzetiségi gyűjtemény

Német nyelvű könyvgyűjteményt ajándékozott Dunaharaszti Községi Könyv-
tárnak a Pest Megyei Könyvtár 1977-ben a nemzetiségi részleg megalapítása céljá-
ból, hiszen Dunaharaszti nemzetiségi település, amióta a svábok a 18. században
újra benépesítették a török hódoltság után kihalt Kis-Duna vidékét.

Következő feladatként már mi vásároltunk idegen nyelvű könyveket az ÁKV-tól
1976-ban, 1979-ben, 1984-ben, majd a Könyvtárellátótól (az ÁKV jogutódjától).
Ezek a vásárlások nem a Községi Könyvtár költségvetési keretét terhelték, hanem
a Pest Megyei Művelődési Központ és Könyvtár fizette ki: „Felhívom a figyelmét
a nemzetiségi állomány gyűjtésének politikai fontosságára.” – írta Csáki Illésnének
Papp Józsefné, a ráckevei könyvtárigazgató.74

Német nyelvű könyveink vásárlása során nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy
a könyvtár gyűjteményébe kerülő könyvek választékos tartalma mellett a külleme
is vonzó, grafikailag, tipográfiailag is mutatós legyen. Így volt ez akkor is, amikor
a nyolcvanas években már lehetőség nyílott arra, hogy a Könyvtárellátón keresztül
- akkor még - Nyugatnémet Szövetségi Köztársaságtól is szerzeményezhettünk igen
dekoratív kiadványokat, színes fotókkal illusztrált köteteket, amelyek borítójuk alap-
ján is megragadhatták az olvasók figyelmét. A korábban az NDK-tól vásárolt köny-
vek, amelyek a szocialista népköztársaságok közötti testvéri kapcsolatok
megerősödését voltak hivatva szolgálni, igen puritán kötésben kerültek hozzánk. A
gyermekeknek szánt mesékben nem, vagy alig akadt kép, illusztráció. Ez a jelleg-
telen forma minden bizonnyal hozzájárult ahhoz, hogy – bár Dunaharaszti nemze-
tiségi település -, de a német nyelvű könyvek iránt nagyon gyér érdeklődést
tapasztaltunk. Ezért is kerestünk változtatásra lehetőséget a népi szocialista kiadású
könyvek helyett inkább a nyugati, attraktívabb kiadványok megvásárlásával. És
szólni kell az elhivatott dunaharaszti pedagógusokról, német nemzetiségű közössé-
gekről, mert nekik köszönhetően indult meg a német nyelvű könyvek iránti keres-
let, majd ezeknek a kiadványoknak a kölcsönzése.

1997-ben a Münchenben élő Somogyváry Máriától, a Szabad Európa Rádió nyu-
galmazott munkatársától, majd a későbbiek során több személytől, és 2002-ben Alt-
dorftól, német testvérvárosunktól is kaptunk nagyobb számú német nyelvű
könyvajándékot.

Ez a saját vásárlásokból és adományokból származó gyűjtemény alkotja német
nemzetiségi külön gyűjteményünket, amelyet gyűjtőköri szabályzatunknak megfe-
lelően és igény szerint folyamatosan fejlesztünk. Ugyanakkor meg kell állapítanunk
– annak ellenére, hogy Dunaharasztin a svábság identitása megerősödött -, hogy a
német nyelvű könyvek iránti kereslet nem olyan gyakori, mint azt a sajátos helyzet
indokolná, inkább az angol nyelvű könyvek népszerűbbek.
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75 Csáki Illésné: Beszámoló jelentés a könyvtár 1969 évi munkájáról
76 Tőzsér Péter: Ahol a szellem szabad In.: Könyv Könyvtár Könyvtáros 2010. 5 sz.

Olvasószolgálat

1969-ben még az olvasószolgálat legfőbb célja a dolgozó tömegek szocia-
lista nevelése75 volt, ahogyan Csáki Illésné megfogalmazta a fenntartónak cím-
zett levelében. Ez a gondolat ma már teljesen idegen a könyvtári szolgálattól, és
természetesen szó sem lehet efféle szemléletről. Abban az időben a ráckevei já-
rásban a Dunaharaszti Községi Könyvtárban volt a legnagyobb az olvasók
száma, és két függetlenített könyvtáros látta el a munkát. A Wégner kocsma mel-
letti fiókkönyvtárban egy tiszteletdíjas könyvtáros dolgozott, heti 2 x 5 órai
nyitva tartással, aki a takarítást és a tüzelést is elvállalta.

Az olvasószolgálat felelős volt a kötelezően előírt nyilvántartások - olvasói,
kölcsönzési, munkanapló, pénztárkönyv - vezetéséért. Ugyanakkor feladatkö-
rébe tartozott a könyvtárhasználati késedelmi díjak kezelése, elveszett, meg-
rongált könyvek árának megtéríttetése, késedelmes olvasók felszólítása. De
további feladata volt az „olvasók nevelése”, az állomány folyamatos ellenőr-
zése, védelme, tisztítása, gondozása, jelzetekkel, tulajdoni bélyegzővel való le-
pecsételése, a kölcsönzési szabályok megtartása, a népművelés egyéb területén
folyó munkához a könyvtár hathatós eszközeivel nyújtott segítséget. Állandóan
és tervszerűen foglalkozott az olvasókkal, megszervezte a tájékoztató szolgála-
tot. Zárva tartó időben „gyarapító és feldolgozó csoporttá” alakulva gondosko-
dott az állomány fejlesztéséről, a beérkező könyveket állományba vette, vezette
a cím- és csoportos leltárkönyvet. A feldolgozó könyvtáros ezután azonnal hoz-
záfogott a szolgálati (raktári) és olvasói betűrendes: szerző, cím, földrajzi és
egyéb utaló lapokkal ellátott katalógus kiépítéséhez, amelyben sorozati besoro-
lás is szerepelt.

A könyvtárosok személye mindig meghatározó volt a könyvtár életében – el-
sősorban az olvasószolgálatot ellátókra gondolok -, hiszen emberekkel dolgoz-
nak, információt közvetítenek, tájékoztatnak. Az olvasószolgálat nem egyenlő a
kölcsönzéssel. Bizony a könyvtáros munkája, viselkedése, műveltsége, attitűdje
alapján ítélhetik meg a könyvtárat az olvasók. Szakmai ismereteken túl empati-
kus készséget, pszichológiai, pedagógiai, szociológiai, koherens folyamatokat
átlátó ás kezelni tudó embert kíván a dolgozó könyvtáros személye.76

Az igényes olvasószolgálati munkához mindig is elengedhetetlen volt az ál-
lomány tervszerű gyarapítása és feltárása. 1969-től katalógus építését rendelték
el, amely - mint a „Katalógus” fejezetben leírtam -, Dinnyés Lászlóné könyvtá-
ros és az ebben kisegítő, nyugdíjas iskolaigazgató, Szabó bácsi feladata lett, aki
írógépen végezte a lapok bibliográfiai leírását. Azonban a könyvtári szabvány
nemzetközi változása miatt idő közben már át is kellett építeni a fölállított ka-
talógust, ugyanis az új bibliográfiai leírásban a szerkesztő(k) kikerült(ek) a szer-
zői adatcsoportból, tehát a nem sokkal korábban felépített katalógus máris
elavulttá vált. Ismét óriási és sziszifuszi munka várt a szakemberre.
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77. A könyv útja Pest megyében 1970 Bp.: Pest Megyei Könyvtár, 1970. 73 p.
78. Mint szűkölködők, de sokakat gazdagítók. Kuklay Antal körömi plébánossal beszélget Fülöp Zsuzsanna Budapest, Kairosz 2009. 53 p.
79. A könyv útja Pest megyében 1970 Bp.: Pest Megyei Könyvtár, 1970. 73 p.

Az állomány feltárását Dunaharasztin kívül egy időben - Abonyban, Érden és
Budakeszin, akkor ez még Pest megyében újdonság volt -, több dimenziójú kataló-
gusok segítették.77 Ugyanis ebben az időben egyáltalán nem volt általános jelenség,
hogy a közkönyvtárak katalógussal rendelkezzenek. A ráckevei járásban katalógus-
sal elsőként feltárt dunaharaszti könyvtári gyűjtemény nagy tekintélyt szerzett
könyvtárosainknak, ezért a járási könyvtár „katalógusépítő brigádot” szervezett a
dunaharaszti, majd a dömsödi és a kiskunlacházi könyvtárosokkal, akiknek a segít-
ségével megszervezték a járás könyvtári katalógusainak felállítását.

A lelkes dunaharaszti olvasószolgálatos könyvtárosok igyekezték bevonni az ol-
vasókat az újonnan kiépült katalógus használatába, hiszen ez az új szolgáltatás mér-
földkő volt a dunaharaszti könyvtár életében. Az, hogy visszakereshetővé váltak a
gyűjteményben lévő könyvek, az egész gyűjtemény áttekinthetővé vált. Az olvasók
kezdték megszokni és megszeretni az új módszert. A modernizáció azt eredmé-
nyezte, hogy a könyvtárba betérők önállóbbak lettek, kezdeményezők, hiszen az át-
láthatóvá vált állomány - hogy szakmai kifejezéssel éljek - „nyitott könyv” lett a
szakembernek és az olvasónak is. Így nemcsak a választék bősége, de bizony a hi-
ánya is megmutatkozott. Nagy hátrány volt az is, hogy a dunaharaszti könyvtár nem
rendelkezett raktárral, ami a könyvtár forgalmának rugalmasságát, a választék dif-
ferenciáltságát kérdőjelezte meg. A segéd- vagy referenszkönyvtár az olvasószol-
gálaton keresztül nyújtott tájékoztatást, mert az a hátsó folyosón a kutatók számára
megközelíthetetlen polcokon volt elhelyezve. A modern könyvtárban a modern tu-
dományos munka módszereit sajátíthatjuk el, az információs eszközöknek olyan
gazdag használatát, amelyek miatt a könyvtár szellemi otthon, egy sajátos szellemi
műhely tud lenni. Ez a szellemi műhely a legkülönbözőbb igényeknek is meg tud fe-
lelni.78 Amennyiben a körülmények miatt korlátozottabbak a lehetőségek, úgy ez
mindig a szolgáltatás rovására lesz. A mi könyvtárosaink tőlük telhetően, igen pre-
cíz munkával próbálták ellensúlyozni a könyvtári funkciót nélkülöző épület hiá-
nyosságait, de ez néha lehetetlen vállalkozásnak bizonyult.

A központi könyvtárak közül Pest megyében csak néhány: Pilisvörösvár, Duna-
haraszti, Budaörs, Abony és Tápiószecső községekben levők felelnek meg annak a
célnak, ahol már főhivatású (8 órában dolgozó) könyvtáros látta el a szakfeladatot.
Ebben az időben a szakmai középfokú képzés hároméves volt. Akkor még egyik
könyvtárban sem volt középfokú végzettséggel rendelkező könyvtáros. Alapfokú
képzéssel a Megyei Könyvtár azonban már megalapozta a szakmai elkötelezettsé-
get a településeken szolgáló könyvtárosoknál.79
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80. Könyvtárosok kézikönyve 3. szerk.: Horváth Tibor-Papp István, Bp. Osiris, 2001 87 p.

A nagy modernizáció - a szabadpolc

Több év elteltével került sor a szabadpolcos könyvtár kialakítására, ahol az ol-
vasók már valóban könyv közelébe kerülhettek. A szabadpolc a liberális elvek elő-
mozdítására volt hivatott, s „forradalmian” lebontotta a használó és a dokumentum
közötti évezredes falat. Hazai története jól mutatja, hogy nem könyvtárszervezési,
hanem könyvtárpolitikai kérdésről volt szó. Ugyanis csak komoly politikai viták
nyomán, korlátozottan kaphatott zöld utat Magyarországon a szabadpolc.80 A nép-
könyvtárban soha nem alkalmazták.

Néhány szemléletes példa arról, hogy a szabadpolc milyen nagy vitát kavart:
„Meg fogja zavarni az olvasókat, mert mi történik akkor, ha számára olyan ideoló-
giailag új könyvet választ ki és visz majd haza, amelyre nincs felkészülve?” - „Té-
vutakra viheti az olvasót, ha valami nyugati eszmét ismer meg, amihez éretlen!” –
„Megzavarhatja a fiatalokat is valami új eszme!” – „Az embereknek nem tesz jót,
ha burzsoá irodalmat olvasnak!” – ilyen és hasonló érvek próbálták bebizonyítani,
hogy a könyvtárba járók gyermekded lelkek, akik képtelenek felnőni az új kihívás-
hoz, és igyekeztek legyűrni a modernizálódást. Akkoriban - ugyan indirekt módon
- erősen befolyásolták az olvasókat abban, hogy mit vigyenek haza a könyvtárakból.
A dunaharaszti könyvtár esetében nem a könyvtárosok részéről, hanem inkább köz-
vetett módon, a könyvválaszték és a felsőbb szakmai vezetés-ellenőrzés szintjén
történt az ideológiai irányítás.

Több Pest megyei könyvtárban is bevezették az úgynevezett „családi könyvtá-
rat”, amely az ETO-tematika helyett, egy sokkal szabadabb, az olvasók kívánságai
szerint összeállított könyvtárat szervezett. Ez a célkitűzés igen ötletesnek ígérke-
zett, azonban a gyakorlatban káoszt, anarchiát okozott. A katalógus használhatat-
lannak bizonyult a családi könyvtárakban, semmit sem találtak meg az olvasók. A
rövid „családi könyvtár”- korszak után, minden könyvtár visszatért az eredeti - és
tegyük hozzá, jól bevált - rendszerhez. A dunaharaszti könyvtár józan megfonto-
lásból soha sem csatlakozott a „családi könyvtár” változtatásaihoz, hiszen az a cé-
dulakatalógussal lehetetlen vállalkozásnak bizonyult. Ma a számítógépes
adatbázisok korában sem kanyarodunk vissza ehhez a módszerhez, mert megta-
pasztaltuk, hogy olvasóink jobban kedvelik a már megszokott és hagyományos for-
mákat, inkább kisebb kiemelésekkel, gyűjteményekkel (öregbetűs könyvek, ünnepi
könyvválogatás, fantasztikus irodalom, sikerkönyek polca, új könyvek…), éppen
aktuális változtatásokkal, divatos vagy éppen időszerű problémákat felvető témák-
kal próbáljuk felhívni a könyvtárba járók figyelmét egyes kiadványainkra.

A szabadpolc nem változtatott az állomány felállításának a Dewey-féle tizedes
osztályozásán, illetve annak szovjet változatánál, ugyanakkor kialakította azt a kü-
lönleges atmoszférájú helyet, amelyet ez az új könyvtár mutatott.

A szabadpolcok szabad világában az emberek önállóan, felnőtt módjára járhat-
tak-kelhettek a könyvespolcok között, s azt a könyvet emelhették le a polcról, amely-
hez kedvük szottyant. Ugyanakkor a visszahozott könyvek naprakész raktározása
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rászoktatta az olvasókat a polcok közötti tájékoztatásra, könyvkeresgélésre, válo-
gatásra. A polcokon való böngészés a választás szabadságát adta, volt, aki órákig
időzött itt.

A könyvkiadásról az állam gondoskodott, így persze nem igazán lehetett a vá-
lasztékunkkal megzavarni a szabadságukkal élni tudó olvasókat. Az olvasószolgá-
lat, mint a szakmai elhivatottság csúcspontja, nem tudott elnevezéséhez méltóan
működni, hiszen szűk korlátok közé szorította a könyvtárosokat, és ez által a könyv-
tárhasználókat is. 1989-ig létezett az Országos Széchényi Könyvtárban a „tiltott
könyvek zárt osztálya”, ahová csak egészen különleges párthatalmi engedéllyel lép-
hettek be az erre megbízhatónak ítélt kutatók. A nagy könyvtárak 1945 előtti gyűj-
teményeit is a rendszerváltozásig hozzáférhetetlenül, zárt osztályon vagy raktárak
rejtett mélyén helyezték el.

Azonban a szabadpolc előnyei mellett meg kell azért említeni, hogy ezek a két-
ségtelen pozitívumok a zsúfolt könyvtárban nem tudtak maradéktalanul érvénye-
sülni. A Dunaharaszti Községi Könyvtár akkor 131 m2 volt, az előirányzott norma
580 m2 23 %-a. Ehhez a szűkösséghez pedig a lakosság száma 15.628 fő volt. Pest
megye számára igen nagy gondot okozott, hogy a tíz legnagyobb, 15 ezer lakoson
felüli településének – városának és városiasodó nagyközségének – átlagos könyv-
tári ellátottsága mindössze 18%-os. Nagykőrös, Gödöllő, Dunaharaszti, Abony, Vác,
Cegléd, Monor, Érd, Vecsés és Dunakeszi – noha lakosságuk az átlagnál gyorsab-
ban növekedett – társadalmilag csak túl lassan fejlődhettek, ha az új munkalehető-
ségek, a kereskedelmi, igazgatási intézmények mellett nem hozták létre korszerű
kulturális intézményeiket, így könyvtáraikat sem. Egy város életében a könyvtár je-
lenti a szellemi közvilágítást, amelyben ha rövidzárlat keletkezik, zavar támad a tár-
sadalom életében is. A korszerű könyvtár nem divatos és költséges beruházás, hanem
az urbanizáció alapja.81

Könyvtárosok - képzések

1965-66-ban több községi könyvtárhoz hasonlóan – Pilisvörösváron, Budaör-
sön, Abonyban - Pest megyében, Dunaharasztin is, elsősorban a kialakuló kézi-
könyvtár segítségével eredményesen használták fel a helyben olvasási lehetőségeket
az ismeretek terjesztésére.82 A megye könyvtáraiban ekkor 491 könyvtáros dolgo-
zott. Ezek közül főhivatású 87 fő volt. Az előző ötéves terv ideje alatt Cegléden,
Gödöllőn, Nagykőrösön és Dunaharasztin történt létszámemelés.

A megye könyvtáraiban például 1969. év folyamán 1.114.371 látogatót fogadtak
és 3.052.186 kötet könyvet kölcsönöztek ki a számukra. Pest megye lakossága 114.855
fő volt ekkor, a lakosság 13,2 %-a volt olvasója a tanácsi könyvtáraknak. Ez nagy for-
galmat jelentett, és a munkatársak nagy része képzetlen, félműszakos kisegítő volt.
1976. november 15-én a kilépett Marján Mária helyett Keszler Márta kezdte el könyv-
tári szolgálatot, de egyúttal a szombathelyi Tanárképző Főiskola könyvtár szakát is.83
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A főhivatású könyvtárosoknak csak kis része szerezte meg az idevonatkozó ren-
deletben előírt végzettséget, ez valószínű, hogy a csekély bérezés miatt történt, ami
lényegesen elmaradt a hasonló szintű szakképzettségűekéhez képest. Az első 250
órás könyvtárkezelői tanfolyam, amelyet a Pest Megyei Könyvtár szervezett 1978.
szeptember 25-én kezdődött, és záróvizsgával fejeződött be 1979. június 22-23-án.84

A könyvtárosok politikai képzése a megyei könyvtár által szervezett tanfolya-
mokon kívül a helyi pártalapszervezetekben történt. Rendszeresen részt vettek sze-
mináriumokon, pártnapokon. Ebben az időben 20 Pest megyei könyvtáros kapta
meg a „Szocialista Kultúráért” kitüntetést: Barna Eleonóra, Bella Istvánné, Bíró Ist-
ván, Csáki Illésné (a mi könyvtárunk vezetője háromszor kapta meg e kitüntetést:
1967. augusztus 20-án, 1980. augusztus 20-án és 1982. december 28-án85 ), Farkas
Józsefné, Györe Pálné, Kalmár Józsefné, Kováts Sándorné, Lajtos István, Orosz
Mihály, Pál Ernő, Pongor Istvánné, Reisenbüchler Sándor, Salamon Józsefné, Sárfi
Józsefné, Szabó Kálmán, dr. Szinna Ferencné, Torma Pál, Tóth Ferenc, Weisz
Gábor.86

A megyei könyvtár módszertani tevékenységében előtérbe került a politikai iro-
dalom gyűjteményének és olvasatának a problematikája. A rendszeresen megjelenő
megyei módszertani periodikumban több ilyen témájú cikk és ajánló bibliográfia
jelent meg. A főhivatású könyvtárosok szakmai továbbképzésének keretében rend-
szeresen foglalkoztak ideológiai kérdésekkel. Ugyanakkor a községek felé a mód-
szertani irányító tevékenység mindinkább járási szintre került. A tanácsi
közművelődési hálózat kialakításának kezdetén a legfontosabb cél az volt, hogy lét-
rehozzanak minden községben, településen egy olyan könyvtári egységet, amely -
szerves részeként az egész országra kiterjedő hálózatnak – a szocialista könyvtári
elvek szerint működik. Könnyen és gyorsan elérhetővé tették minden lakos számára
a politikai könyveket. A könyvtárak révén segíteni kellett minél szélesebb körben az
emberek politikai világnézeti nevelését, szakmai ismereteinek gyarapodását. Ennek
érdekében a kezdeti – főként szépirodalmi – gyűjteményeket egyre inkább a szak-
könyvek bővítésének irányába növelték.87 A Dunaharaszti Községi Könyvtárban
1965-ben a teljes állomány 10.979 kötet volt, ebből 97 kötet Marx-Engels mű, 717
egyéb társadalomtudományi kötet. A könyvvásárlásra pedig 37.970.-Ft-ot fordítot-
tak ebben az évben.

1972-ben két függetlenített és egy félnapos könyvtáros látta el a Dózsa György
úti könyvtár munkáját. Ekkor az állomány megoszlása: ifjúsági: 4.596 db, szépiro-
dalmi: 6.606 db, szakirodalom: 44.159db, összesen: 55.361 db volt. 2 napilap és 23
folyóirat járt ebben az évben a könyvtárba. Könyvvásárlási keretük 90.000,-Ft volt,
ebből 2.731 db könyvet vásároltak.

A Dózsa György úti könyvtárban heti 29 órát tartottak nyitva, a fiókkönyvtárban
pedig hetente kétszer 5 órát. A fiókkönyvtár a falu szélén, udvari bejárattal közvet-
lenül a Wégner kocsma szomszédságában – ezt a tényt lehetőleg minden alkalom-
mal hangsúlyozza a könyvtárvezető a beszámolóiban -, nyilvánvalóan igen rossz
körülményekkel rendelkező helyiség volt.
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A könyvtárosok ajánló bibliográfiákat juttattak el a község területén működő
üzemekhez. Igyekeztek elérni, hogy a társadalmi szerveknél, továbbá a község te-
rületén működő üzemeknél, tsz-nél, a népboltoknál pártoló tagja legyen a könyv-
tárnak. Felvették a Sütőipar, a MAHART, AUTÓKER KISZ- és pártszervezeteivel
a kapcsolatot, valamint meghívták ezeket a szervezeteket a könyvtárba, hogy így
népszerűsítsék a könyvtár szolgáltatásait. Gyakran helyeztek ki e vállalatoknál, szer-
vezeteknél letéti állományt, amely időnként kicserélődött. Úgynevezett „Szocialista
Szerződést” kötött a községi könyvtár a szocialista brigádok között, amelyben a
szerződő felek megállapodtak egymással: a brigád-tagok ezért valamennyien be-
iratkozott könyvtári olvasók lettek, de arra is elkötelezték magukat, hogy a könyv-
tári rendezvényekre is el fognak járni. E vállalások megtörténtét adminisztrációs
anyaggal is dokumentálták.88 Az Idősek Napközi Otthonát olvasnivalóval a köz-
ségi könyvtár látta el, valamint az őket érdeklő rendezvényekre is személyesen in-
vitáltak a községi könyvtárosok.

Dózsa György születésének 500 éves évfordulóján műsorral készültek, a „Kell
a jó könyv” pályázattal kapcsolatban Bakcsi György irodalomtörténész tartott elő-
adást Szentpál Mónika előadóművész közreműködésével. Az itt történt gyermek-
foglalkozásokon könyvismertetést, irodalmi dominót, fejtörőt és nyelvtani
vetélkedőt szerveztek. A szavaló, fogalmazási és rajzverseny levezetésénél Fazekas
Lajosné és Kiss Lászlóné irodalom szakos tanárok működtek közre.

Dinnyés Lászlóné községi könyvtáros volt a felelős az I.sz. Általános Iskola di-
ákjai között megszervezett vetélkedőknek pl.: „Mesterségem címere” pályaválasz-
tási vetélkedő, rajz-, nyelv, - szavaló versenyeknek.

A „gyermekkönyvtári műfaj”

„Vegyük komolyan a gyermeket. Minden egyéb ebből következik.” - ajánlotta
Kodály Zoltán.

Aki nem csupán a percnek él, az tudatosan keresi élete értelmét. Ez nem hirte-
len következik be egy bizonyos életkorban, hanem fokozatosan, hosszú fejlődés
eredménye. A gyermekekkel való foglalkozás legfontosabb és legnehezebb feladata,
hogy a majdan felnövekvő gyermek megtalálja élete értelmét. Mivel gyakran érzi
életét kuszának, és ezért különösen rá van szorulva arra, hogy megértse, mi a helye
ebben a bonyolult világban, ahol neki boldogulnia kell. A növekvő gyermek foko-
zatosan tanulja meg, hogyan ismerheti meg önmagát. Eközben fejlődik ki az a ké-
pessége, hogy másokat is megértsen. A figyelmét az olyan történet köti le legjobban,
amelyik szórakoztatja és felkelti a kíváncsiságát. Az ilyen kézzelfogható mondani-
valót a gyermek a mesében találja meg. Így egyúttal segítséget kap ahhoz is, hogy
rendet teremtsen belső világában.

1968-ban Dunaharasztin a lakosság 15.600 fő. Ebből 1.500 általános iskolás. A
Dunaharaszti Községi Könyvtárnak 5.400 gyermekeknek szóló és kölcsönözhető

44



89. Csáki Illésné beszámolója az MSZMP Községi Alapszervezete Végrehajtó Bizottságának 1976. január 20.
90. Serge Tisseron: A képek kultúrája In.: Fordulópont 48.Budapest, 2010 5. 12. 13 p.

könyve volt. Ebben az évben 826 gyermek iratkozott be a könyvtárba, a gyermek-
látogatók száma 7.737 fő volt, 21.439 könyvet kölcsönöztek ki ekkor a gyermekek,
és három fiataloknak szóló rendezvényt szerveztek a községi könyvtárban. A Könyv-
héten tartott ünnepi alkalomra Janikovszky Évát hívták meg.

1974-ben a két általános iskola tanulói között beiratkozási versenyt indított a
Községi Könyvtár, amelyet a II. sz. Általános Iskola (ma a II. Rákóczi Ferenc Ál-
talános Iskola) tanulói nyertek. Ebben az évben a gyermekkönyvtárban tartották az
író-olvasó találkozókat, hetente pedig a gyermekfoglalkozásokat. A gyermekfog-
lalkozásokon fejleszteni kívánták a gyerekek öntevékenységét logikai játékkal, hogy
az érdeklődésüket fölkeltsék az ismeretterjesztő művek iránt. A Költészet Napján
szavalóversenyt szerveztek. Az iskolai könyvtár megnyitása alkalmából Simonffy
András író előadásával emelte az ünnep fényét. Az iskolai könyvtár a tanulóknak
versenyt hirdetett a „Legtöbbet Olvasó Osztály” cím elnyeréséért.

A könyvtári gyűjtemény 1975. július 1-én, ifjúsági irodalom: 5.205 db, szépiro-
dalom: 8.236 db, ismeretterjesztő: 5.959 db könyv szerepelt a főkönyvtárban és a
tagkönyvtárakban.89

Az olvasás tanítása az iskolában kezdődik. Azonban téves az a nézet, miszerint
a könyv megszerettetését is az iskolában kell elkezdeni. Az iskoláskor előtti idő-
szak nagyon is motiválja a gyermek kulturális érdeklődését, ugyanis az olvasási
készség és a beszédkészség kölcsönhatását már régen bebizonyította a tudományos
kutatás. Ugyanakkor korunk egyik égető problémája éppen a magyar diákok olva-
sásteljesítésének romlása, az olvasási kedv csökkenése, a funkcionális analfabéták
növekvő száma. Az olvasás-szövegértési teljesítményre vonatkozó hazai és nem-
zetközi felmérések eredményei fokozatos romlást - jobb esetben stagnálást mutat-
nak - különösen a középiskolás korosztály esetében.

A könyvek kultúrája helyét fokozatosan átveszi a képernyők kultúrája, pedig
ha kinyitunk egy könyvet egy adott oldalon, akkor egy olyan keretben gondolko-
dunk, ahol valami létezik, vagy nem, az ellentétek pedig kizárják egymást. A ké-
pernyők világában ezzel szemben egyszerre lehet jelen létező, és nem létező, és az
ellentétek sem zárják ki egymást. A „vagy-vagy” társadalma tehát átadja a helyét
az „is-is” kultúrájának. A mai, képközpontú technológia használata ennél fogva
nemcsak a képekhez, hanem az önmagunkhoz és a valósághoz való viszonyunkat
is felforgatja. A virtuális világok a családokat is érintik. A tizennégy éves amerikai
Rayan például kijelenttette szüleinek: „Ti kevésbé vagytok valóságosak számomra,
mint azok az ismeretlenek, akikkel az Interneten rendszeresen találkozom. Ők az
igazi családom.” Előfordul, hogy ezek a virtuális közösségek valóságosabbak a
benne lévők számára, mint a közvetlen környezet. „Az Internetnek sok mindent
köszönhetek: barátságot, szerelmet, közösségi életet.”- állítja egy internetező. Úgy
is mondhatjuk, hogy eljött a média harmadik korszaka.90 Multimédiás világunkban
a tanulók szabadidős tevékenységei között az olvasás egyre inkább háttérbe szorul.
A számítógépezés, a televíziózás, a barátokkal való együttlét és a sport is sokkal
fontosabb szerepet játszik a fiatalok életében, mint a kedvtelésből történő olvasás.
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Mára a középiskolások attitűdjei a korábbi tapasztalatokhoz, megfigyelésekhez ké-
pest az olvasásra és fogalomkörére vonatkozóan gyökeres változáson mentek ke-
resztül.91

De miért nem olvas a gyerek? Bár gyermekeink nem analfabéták, ismerik a be-
tűket, hosszabb szövegek olvasására mégsem vállalkoznak, mert az olvasás nem
vált rutinszerűvé, ezért megterhelő számukra. Csak akkor olvasnak, ha muszáj, szó-
rakozásból nem vesznek könyvet a kezükbe. Itt persze bezárul a kör, mivel olvasási
rutint csak olvasással lehet szerezni.92 Azoknál a tanulóknál, akik ritkán, keveset ol-
vasnak, az olvasásértés színvonalának csökkenése, a tanulás eredményének rom-
lása várható, aminek következménye a továbbtanulási esélyek gyengülése. Ez a
perifériára szoruló diákok számának gyarapodásával is közvetlen összefüggésben
áll.93 A magyar lakosság egy része nem készült fel arra, hogy önállóan képes legyen
új ismeretek megszerzésére, aminek legfőbb akadálya a nem megfelelő olvasási
készségben keresendő. Komoly kihívás tehát az iskolák és a könyvtárak számára az
olvasási készség fejlesztése, ugyanis a társadalom önmegújító képességét az olva-
sással lehet megvalósítani. Ehhez alapvető fontosságú, hogy az információhoz való
hozzáférés mindenki számára lehetségessé váljék, ugyanis a hátrányok jelentős ré-
szének okai az információhoz való hozzá nem férésben, illetve a megszerzett infor-
mációk nem megfelelő használatában keresendők.

A társadalom megítélésének egyik fokmérője a kulturális színvonal. Nem a vé-
letlen hozta létre a klebelsbergi eszméket a „kultúrfölényről”, hanem nagyon is tu-
datos célkitűzés és stratégia volt ez a 20. század elején. Ebből is látható az, hogy a
nagy Klebelsberg Kuno 80 évvel megelőzte korát. A társadalomnak és a társadalom
tagjainak egyaránt érdeke e szint emelése, aminek első állomása az olvasás. Fontos
tehát, hogy könyvet szerető és értő gyerekeket neveljünk, akiknek nemcsak tudása
gyarapszik, hanem személyisége is gazdagabbá válik ezáltal. Az olvasóvá nevelés
akár már a kisgyermek megszületése előtt, az anyaméhben megkezdődik. Az anyá-
nak a terhesség alatti érzelmi és intellektuális állapota hat a gyermek későbbi ér-
zelmi, intellektuális fejlődésére, iskolai teljesítményére. Kutatások bizonyítják, hogy
a gyermek intelligenciájának 50 %-a négy éves korára kialakul. Ebben az időszak-
ban a legnyitottabb ugyanis a gyermek bárminemű befogadásra.94

Az olvasás igen gazdag lélektani problémakör. Többek között olyan kérdéseket
foglal magába, mint hogy mi az olvasás motivációja, milyen érzelmi és tudati álla-
potot jelent az olvasás, milyen közvetlen lélektani hatások játszanak szerepet benne,
vagy milyen pszichológiai tényezők határozzák meg az olvasmányok jellegét. Ol-
vasás történhet információszerzés (pl. sajtótermék) vagy tanulás (pl. szakirodalom,
tankönyv olvasása) érdekében is, ilyenkor az olvasás racionális tevékenység, a sze-
mélyiség „én-részét,” gondolkodási funkcióit veszi igénybe. Mai pszichológiai is-
mereteink szerint az olvasás komplex pszichológiai teljesítmény, a személyiség-
fejlődés során ki kell alakulniuk az olvasás iránti igényeknek és az olvasás szoká-
sainak.95 Különösen hasznosak a gyermekek számára a könyvtári gyűjtőmunkához
kapcsolódó feladatok. Egy adott témához kell a tanulónak minél több információt
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összegyűjtenie az információhordozók széles skálájának felölelése mellett. Ez rend-
kívül fejlesztő hatású. A tevékenység végzése során a tanulónak szelektálnia kell az
információhalmazban. Mérlegelnie kell, hogy a téma szempontjából értékes, hasz-
nos, ill. friss-e a megtalált információ? Ez értő olvasás nélkül nem megy. Ezt köve-
tően ki kell emelnie a lényeget. Különböző jegyzetelési technikákat tanulhat meg.
Fontos, hogy ne feledkezzen meg a forrás megjelöléséről, ezzel is irányíthatjuk arra,
hogy mások munkáját értékelje. A plagizálás erkölcsileg elítélendő. Ösztönözzük
arra, hogy a megtalált információhalmazt értelmezze újra, alkossa meg saját véle-
ményét! Mindezt támassza alá saját tapasztalataival! Ez nem könnyű, nagyon komp-
lex feladat. A gyereknek egységes rendszerben kell látnia a témáját, észre kell vennie
az összefüggéseket, melyek más területekhez kapcsolják azt. Minél több hasonló
jellegű feladatot old meg a gyerek, annál jobban fejlődik a „világlátása”, a szemlé-
lete, ezáltal magabiztosabbá válik.96 Könyvtárunk tapasztalata szerint a gyermek-
olvasók 90 %-ának a szülei oldják meg az iskolában feladott házi feladatokat. A
gyerekek a könyvtári gyűjtőmunkát nem tudják elvégezni, ugyanis szüleik elkészí-
tik helyettük, vagy – ez bizony összefügg az előzővel -, képtelenek az önálló mun-
kára.

Ezt a fejezetet reményt keltő gondolattal zárom, mégpedig a 2010-ben irodalmi
Nobel-díjjal kitüntetett nagy író-mester, Mario Vargas Llosa szavaival. Ő ugyanis
élete legfontosabb eseményének azt tartja, hogy megtanult olvasni: „Hamar ráérez-
tem, hogy tanulni mágikus tevékenység, a könyvek jóvoltából csodás világokban
kalandozom, barangolhatok térben és időben is távoli helyeken, átélhetek soha nem
tapasztalt helyzeteket.”97

Gyermekolvasók Dunaharasztin a
’60-as, ’70-es években

A dunaharaszti könyvtárosok mindig gondoltak a gyermekolvasókra is, hiszen
„Miként a házat, úgy a kultúrát is alulról kell elkezdeni építeni. A gyermekkultúrá-
nál.” Benedek Elek gondolata mindig időszerű, ugyanakkor mindenki számára meg-
szívlelendő, különösen a gyermekkönyvtáros számára, aki a kultúrával, a könyvvel
– sok esetben Benedek Elek kötetével – és a gyermekekkel is foglalkozik.

Annis Garfield pedig azt írja a „Tanítsd meg a gyermekedet olvasni” (Teach
Your Child to Read) című könyvében: „Ha a gyermek haladni akar az iskolában,
felnőttként pedig sikeres szeretne lenni választott munkájában és általában az élet
különböző területein, akkor jól és folyékonyan kell olvasnia… A jó olvasáskészség
mintegy útlevélként szolgál a legtöbb foglalkozáshoz és a szabadidő tartalmas el-
töltéséhez. Semmi sem szórakoztatóbb, mint egy jó könyv. A szenvedés és gyötre-
lem nélkül elsajátított olvasástudásra az ember egész jövője is ráépíthető. Az
olvasás által szerzett önbizalom minden más tevékenységhez is önbizalmat ad.
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Következésképpen az a gyermek, aki nem tanul meg folyékonyan jól és élvezettel
olvasni, súlyos malomkőként cipeli ezt a hátrányát végig az iskolai évek alatt, s ezt
a lemaradását talán egész életében sem tudja behozni.”98

A Dunaharaszti Községi Könyvtárban a 60-as és 70-es években már kiemelt ál-
lományként, - könyvszekrényben és gyermekkönyvtári polcokon elhelyezve - gon-
doskodtak a gyermekek számára külön ifjúsági gyűjteményről. „Felejthetetlenek az
ott eltöltött délutánok, amikor a könyvtárba - magunk mögött hagyva a külső zajt,
ebbe a titokzatos világba kaphattunk belépőt. Úgy érezhettük, hogy ide csak a ki-
vételesek vannak meghívva.” - számolnak be a régi gyermekkönyvtár varázslatos vi-
lágáról a ma már felnőttek, akik kiskorukban olvasói voltak a Dunaharaszti Községi
Könyvtárak.

„Mennyi, de mennyi, élmény várt bennünket! Olyan csodálatos színes képek vol-
tak a mesekönyvekben, hogy csak ámultam, milyen szép világba csöppentem! Jöt-
tem is gyakran, mert „faltam” a Hétfejű sárkányról, a Tündérszép Ilonáról szóló
könyveket.” – „ Nekem a kedvencem a „Nagy indiánkönyv volt.”- „De a legked-
vesebb a Bőrharisnya, ja és minden Verne könyv!” – „…és a csíkos könyvek, tud-
játok, a Kertész Erzsébet életrajzai!…”- „Azok a pöttyös könyvek voltak, a legjobb
az „Abigél” volt, nem? Máig felejthetetlen!” – „Jó volna újra átélni Vuk kalandjait,
hiszen a szemem előtt pergett le minden, mintha én is a történet része lettem volna.”-
Én Lassie életéért izgultam, és hogy megtalálja a szeretett gazdiját.” – „A Búvár”
zsebkönyvek minden kis kötetét áttanulmányoztam, majd a látottak alapján kezdtem
figyelni a környezetemben az állatokat és a növényeket.”- „Engem Gerald Durell
könyvei vezettek a természettudományos érdeklődés irányába, hű de klassz volt
megbeszélni a barátommal!” - a rögtönzött fórumon elhangzott vélemények valamit
megsejtetnek a gyermekkori élményekből, amelyek máig lelkesítik a már közép-
korú könyvtárba járókat. Vajon a mai gyerekeknek is vannak hasonló élményeik?

A gyermekolvasók számára a községi könyvtárosok mesedélutánokat, szavaló
versenyeket, fejtörőket, rajzpályázatokat rendeztek. Legfontosabb feladatuknak az
olvasás igényének felkeltését, az olvasás megszerettetését tartották.

A gyermekkönyvtári műfaji megjelöléseket úgynevezett „színcsíkokkal” jelez-
ték a könyv gerincén, majd a színcsíkokat a műfaji megjelölésekkel együtt táblákon
kifüggesztve segítették az eligazodást. Ez az egyszerű jelrendszer a mai napig meg-
felelően szemléletes segédlet a gyermekkönyvtári részlegben, mert a mai képi kul-
túrán felnövekvő gyerekek számára is igen kifejezőek ezek a színes karakterek. De
nemcsak a kisebbek, a felnőttek is szívesen tájékozódnak az egyszerű segédeszköz:
a színcsík segítségével (piros-fehér = mese, piros-sárga-fehér = gyermekvers, fehér
= ifjúsági regény, fehér-fekete =l eányregény, zöld-fehér = történelmi regény és
monda, sárga = fantasztikus regény).

A gyermekeknek szóló ismeretterjesztő részleg - vagyis inkább csak polc - a
régi községi könyvtárban a klasszikus tizedes osztályozás szerint tematizált volt,
persze kiegészítve a szovjet jelekkel is, hiszen itt is találhattunk „politikai mű-
veket”.
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Visszalépést jelentett a könyvtár életében az, hogy amikor a jelenlegi épületbe
költözött a könyvtár ( Piac tér 1., majd később Baktay tér 1.), a hely szűkössége
miatt a gyermekrészleget össze kellett csomagolni. A dobozokba került állomány
először az I.-es számú (ma Hunyadi János) Általános Iskolába került. 1998-ban,
amikor felépült az új könyvtárépület, itt, a gyermekkönyvtári részleg polcain találta
meg igazi rendeltetési helyét.
A gyermekkönyvtár a szabadidő hasznos eltöltésének a színtere is. Mi lehetne hasz-
nosabb a mai rohanó világban, mint egy érdekes, „nyomozós játék” a könyvtárban,
amely során új, különleges infokommunikációs eszközök használatával, interaktív
formában jutnak ismeretekhez, és játszva tanulnak a gyerekek. A körülmények, a
kor, a divat változása, fejlődése gyermekkönyvtári részlegünket is változásra, fej-
lődésre ösztönzi. Szívesen dekoráljuk a gyermekkel közösen, hogy a környezet is
vidám, színes legyen, megfeleljen igényeiknek, így jobban is érzik magukat, külö-
nösen, ha a saját kezük munkája díszíti a „gyerekek birodalmát”. Fontosnak tartjuk,
hogy haladjunk a korral, folyamatosan megújulva, tőlünk telhetően jó színvonalon,
igényesen közvetítsük a kultúrát, a régi értékek hangsúlyozása mellett az újnak is
teret adjunk.

Költözködés…

Pest megye városai és nagyközségei mindig is jelentős szerepet töltöttek be az
ország településhálózatában. A nyolcvanas években 18 nagyközség nagy lépéseket
tett a városiasodás felé: Dunakeszi, Érd, Abony, Albertirsa, Aszód, Budakeszi, Bu-
daörs, Dabas, Dunaharaszti, Gyömrő, Kistarcsa, Monor, Nagykáta, Pilisvörösvár,
Pilisszentiván, Ráckeve, Szigetszentmiklós, Vecsés. A nagyobb hatáskör és önálló-
ság jótékony hatást gyakorolt a települések fejlődésére, növelve a testületi szervek
felelősségét, a lakosság kezdeményezőkészségét.

A megye egész életét befolyásolta, hogy a főváros a megyében foglal helyet. Pest
megye népességének növekedése 1960-1965 között az országos növekedés egy-
harmadát tette ki. Ebből az agglomerációs övezetre jut 90 %. Itt a népességnöveke-
dés háromszorosa a fővárosénak. A megyék között Pest megyében a legnagyobb
volt a népsűrűség, 1 km2-re 138 fő jutott, míg az országos átlag 110 fő volt. Az agg-
lomerációs övezet népsűrűsége még ennél is magasabb volt, 290 fő km2-enként. Ez
a megye 45 települését jelentette. Az ország 1000 lakoson felüli községeinek 30 %-a
Pest megyében volt. A mi Dunaharasztink is ezek közé tartozott.

A főváros közelsége alakította megyénk társadalmi összetételét, különösen nagy
hatással volt a bejáró dolgozókra, ráadásul az ingázók száma állandóan emelkedett,
ebben az időszakban, a hatvanas évek végén 15,4%-kal. A BUVÁTI szociológiai
csoportjának felmérése ekkor mutatta ki azt a – mai napig tartó – jelenséget, hogy
egyre több fiatal házaspár költözött ki Pestről az agglomerációs övezetbe, mert ott
könnyebben kaptak az igényeiknek megfelelő lakást, ha borsos áron is. A fenti
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felmérés mutatta ki azt is, hogy a családok befelé forduló életet éltek. Nem jártak
színházba, moziba, de sokan néztek tv-t esténként és tagjai voltak az üzemi vagy a
területi könyvtárnak. Sok mindent megmagyaráz az, hogy naponta átlag két órát
utaztak – és utaznak hajnalban és késő este - zsúfolt vonaton, autóbuszon, HÉV-
en.99

Az 1970-es években három helyen - a főkönyvtár a Dózsa György úton, majd a
Baktay tér 1-ben, az ifjúsági könyvtár az I.sz. Általános Iskolában (a mai Hunyadi
János Általános Iskolában) és a fiókkönyvtár a Petőfi utca és a Mindszenty út ke-
reszteződésében (régen a Mező Imre utca) Meszerits-házban - működött a Dunaha-
raszti Községi Könyvtár.

Az I.sz. Általános Iskolában 1975. szeptember 1-jén nyitott ki a gyermek-fiók-
könyvtár. Addig tanteremben, szekrényből történt a kölcsönzés. Azt jegyezte le a
könyvtárvezető Csáki Illésné, hogy „az érdeklődés a gyermekek részéről óriási, igaz
egy év óta várják már ők, hogy elkészüljön a könyvtáruk. Míg tanteremben kölcsö-
nöztünk, az összes beiratkozott gyermekolvasó 222 fő volt. Viszont az első köl-
csönzési napon a beiratkozottak száma 68-al emelkedett, és a látogatók száma egy
nap 90 gyermek volt. Az első meghirdetett gyermekfoglalkozáson is 36 tanuló je-
lent meg. Ez bizonyítja legjobban, hogy mit jelent a megfelelő helyiség, a jó be-
rendezés, a könyvtár közelsége a gyerekekhez.”100

A Meszerits-házban (Petőfi Sándor utcai fiókkönyvtárnak is nevezték) szolgáló
fiókkönyvtári részleg különösen kellemes volt. A hely sugárzása bizonyára Tóth
Mária néni kedvességének, vidámságának volt köszönhető. Mindenkihez volt egy
mosolya, vonzó, személyes megnyilvánulása, ezért jó volt a társaságában tartóz-
kodni. - „Egyszerűen csak jól éreztük ott magunkat, mert olyan, mintha csak értünk
lett volna. Annyi érdekeset tudott nekünk mutatni, hogy kedvet kaptunk még többet
tudni.” – emlékeznek vissza a hajdani könyvtárlátogatók. 1974. június 1-jén nyitott
ez a gyűjtemény, így 3.500 könyvből válaszhatott például 1977-ben 302 fő beirat-
kozott olvasó: ebből 88 gyermek volt könyvtári tag.101

Mindhárom helyen működő könyvtár otthonos, kellemes, sugárzó atmoszférájú
hely volt, köszönhetően nyilván az ott dolgozó könyvtárosoknak, akik személyisé-
gük varázsával érték el, hogy a komforttalan helyiségekből mai napig emlékezetes
könyvtárakat álmodtak, szerveztek, gondoztak.

Amikor az akkori Dózsa György úti főkönyvtár-épület a hetvenes évek elején
életveszélyessé vált, és 1974 decemberében ki kellett költözni, ideiglenesen a ta-
nácsháza (ma Polgármesteri Hivatal, Dunaharaszti, Fő út 152.) dísztermében he-
lyezték el a könyvállományt. Azt írja Csáki Illésné 1976. január 20-án keltezett
levelében, hogy „a művelődési házban szintén nyitottunk fiókot, a legmostohább
körülmények között folyt itt a kölcsönzés, zárt szekrényben és ládákban, egy átjáró
helyiségben. De azt is be kellett zárni a művelődési ház tatarozása miatt, addig a
beiratkozott olvasók száma 380 fő lett, melyből 14 éven aluli 217 fő. A beiratkozott
felnőttek közül a fele kimaradt éppen a lehetetlen helyzetre, kevés könyvre hivat-
kozva. Az olvasók többsége a ligeti részről adódott.”102
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Fiókkönyvtár továbbra is működött a Dáninger-vendéglő egyik helyiségében. A
főkönyvtár épületének tatarozása után a könyvtár munkatársai 1977-ben költözhet-
tek vissza az állománnyal a Dózsa György út 34-be (korábban Lajtai-, ma a Fradi-
vendéglő), majd a Piac tér 1-be, amely a Dózsa György út sarka, a mai könyvtár
régi épületszárnya. Ekkor a főkönyvtárban 2.420 fő volt regisztrált olvasó, ebből
503 gyermek.103 Három főállású könyvtáros Csáki Illésné, Dinnyés Lászlóné, Ko-
vács Istvánné (Dinnyés Lászlóné a Hunyadi János Általános Iskola Könyvtárában
is dolgozott,) és egy takarítónő - aki telente fűtött és kályhát is tisztított - mellett
Frankovics Eta néni volt még tiszteletdíjas kisegítő munkatárs. 1980-tól Tóth Ma-
rianna reggel 9-től 11-ig, délután 14-től 19-ig fogadta a könyvtárban az olvasókat.
Az állományában gazdagodó könyvtár hamarosan kinőtte épületét. A forgalom na-
gyon nagy volt, a könyvtárban igazi nyüzsgés, varázslatos hangulat fogadta a belé-
pőt. Nem zaj, mert arra mindenki - gyermek, felnőtt egyaránt nagyon vigyázott-, de
mégis a látogatottság miatt, a halkan feltett kérdések nyomán halk neszezés hallat-
szott, ami kellemesen zsongított, és kikapcsolt a hétköznapok rohanásából.

Az olvasói létszám 1977-ben 2.400 fő volt, az állomány pedig 28.000 kötet, amit
gazdag dia- és hanglemezgyűjtemény is kiegészített. Ez a könyvtár már irodalmi
esteknek, író-olvasó találkozóknak is helyet adott. Ismeretterjesztő gyűjteményünk
jelentős részét alkották a mezőgazdasági ismeretterjesztő- vagy szakkönyvek, mert
a lakosság egy része mezőgazdasági munkával kereste a kenyerét.

Új korszak a könyvtár életében

1983-tól Csáki Illésné nyugdíjaztatása után Táborosi Zoltánné Purczel Ágota lett
a könyvtárvezető, aki 1989-től a József Attila Művelődési Ház és Könyvtár címen
összevont helyi közművelődési intézményt is igazgatja. A fiatal igazgatónő nagy
lelkesedéssel kezdett könyvtári feladatainak, pedig nem volt könnyű dolga, ahogyan
egy új vezetőnek sohasem könnyű folytatni a korábbi vezető által megkezdett mun-
kát.

Táborosi Zoltánné fölfrissítette a társadalmi szervezettekkel kiépített kapcsola-
tok ápolását, ami fontos dolog a könyvtár intézményének népszerűsítése szem-
pontjából. Újított, mert ezen túl könyvtári marketing projektet tervezett-szervezett.
Könyvtárunkat bemutató információs brosúrákat szerkesztett, hogy a könyvtárról
tájékoztatást keresők megtalálják a szükséges információkat. Az akkori tanáccsal,
később az önkormányzat hivatalával, a képviselő-testület tagjaival, a többi intéz-
ményvezetővel rendszeres kapcsolatot épített ki, hogy a legkisebb intézmény, a mi
kis személyzettel szolgáló könyvtárunk integrálódjon, és szerepet vállalhasson a kö-
zösség, község életében. A személyes kapcsolatok, barátságok kialakítása és ápolása
a szakmai fejlődést és előrelépést is segítette. Az információ is gyorsabban terjedt
így, élénkebben reagálhattunk a felmerült problémákra. Ez a lendület pedig a könyv-
tár jó hírét öregbítette, és szakmailag is bizonyíthattunk, hogy a könyvtár kollektívája
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felkészült, és képes az együttműködésre. Ez egy igen fontos társadalmi tőke, a bi-
zalom kialakulását, megerősödését segítette. Már akkor megtanultuk, hogy a sze-
mélyesség, az interperszonális kapcsolatépítés elengedhetetlen követelmény egy
modern intézmény működésében. A könyvtár, mint a demokrácia alapintézménye
fontos az egész társadalom számára.

1996-ban Táborosi Zoltánné létrehozta a település vezetőségével (Dunaharaszti
Nagyközség 198/1996.(XI.26.) sz. határozata) a „Dunaharaszti Könyvtárért” Köz-
alapítványt. E kiemelkedően közhasznú besorolás kivételes adókedvezményeket
biztosít a közalapítvány adományozói részére. A jogszabályok mind magánszemé-
lyek, mind egyéni vállalkozók és gazdasági társaságok esetében is jelentősen pre-
ferálja a közcélra adott juttatások és tartós adományok adójóváírási lehetőségeit. A
közalapítvány célja a könyvtári dokumentumállomány minőségi és mennyiségi fej-
lesztése, a különféle dokumentumegységek választékának bővítése. Új könyvtári
szolgáltatások bevezetésének biztosítása, közérdekű és közhasznú információs adat-
bázis kiépítésének elősegítése, honismereti és helytörténeti anyagok beszerzésének,
gyűjtésének és feldolgozásának támogatása, a könyvtár tárgyi-műszaki eszközbe-
szerzésének segítése, egyéb könyvtári információs anyagok beszerzésének elősegí-
tése, számítógépesítés fejlesztése. A „Dunaharaszti Könyvtárért” Közalapítvány
számlaszáma:11641003-04135000-41000008 Adószáma:18675768-1-13

Fontos lépés történt a fejlődésben, amikor Táborosi Zoltánné mosdót építtetve,
komfortossá bővítette a főkönyvtárat. A könyvtáros kollektíva számára ez – gon-
dolhatjuk – óriási változást hozott, hiszen már mi is fontosak lettünk. Sokat számí-
tott az, hogy egy kicsivel is könnyebben szervezzük az életünket. Ez sajnos a ligeti
fiókkönyvtárnál nem történhetett meg, ugyanis a bérleményben nem engedélyezte
a tulajdonos a változtatást, míg ezzel szemben a főkönyvtár a település tulajdona volt.

A legdöntőbb újdonság

A külföldi folyóiratok könyvtári megjelenése és kölcsönzése, valamint az elekt-
ronikus szolgáltatások bevezetése abszolút újszerű volt. Visszatekintve: ezek az újí-
tások az olvasók, könyvtárba járók körében igen nagy népszerűségre tettek szert,
mégpedig egészen rövid idő alatt. Ekkor a módszertani központunk a Ráckevei Vá-
rosi Könyvtár volt, és összehasonlítva a járási könyvtárral a mi periodikatárunkat,
bizony mi előbbre léptünk azzal, hogy az egyik legnépszerűbb külföldi lapot a (sza-
básvarrás-mellékletű) Burdát nemcsak szabadon lapozhatták, de a korábbi számo-
kat ki is kölcsönözhették az olvasók. (Ráckevén ugyanis üveges, zárt vitrinben
tartották ekkor, és a könyvtárosok csak külön kérésre emelték ki a szekrényből.) A
nagy sikert követően idegen nyelvű lakáskultúra folyóiratokat is vásároltunk, hogy
így szélesebb választékot kínáljunk az egyre növekvő igényű olvasóknak. A régebbi
számokat ki is kölcsönözhették könyvtári tagjaink.

52



Elektronikus szolgáltatásunk először egy kis irodai Canon fénymásoló volt. Ez
a fénymásoló-gép kezdetben a könyvtárban szükséges adminisztrációt könnyítette
meg. Azonban ahogy ez a technikai berendezés megjelent a könyvtári térben, szinte
azonnal igény támadt erre a szolgáltatásra, ugyanis efféle másolási lehetőség egész
Dunaharasztin nem volt, Budapestre kellett utazni egy fénymásolásért.

1989 egybeesett a rendszerváltozás időszakával, amely az intézményi strukturá-
lis változáson túl is rengeteg újdonságot hozott a könyvtár életében is.

Számtalan új kiadó szerveződött az új eszmék és pártok körül, megkezdődött a
múltfeltárás, így a könyvbeszerzés is reformokon ment keresztül, hiszen nem te-
hettük meg, hogy egy-egy aktualitásról későn szerezzünk be információkat, doku-
mentumokat, amikor az már nem újdonság. A gyorsuló politikai mozgások, az
állandóan növekvő könyvpiac gyors döntést, majd dinamikus változtatásokat is meg-
kívánt könyvtárunktól, ezért az Állami Könyvterjesztő Vállalaton kívül megszapo-
rodtak a magánkiadóktól frissen vásárolt könyvek, a könyvtárosok által Budapestről
megvásárolt és „hazacipelt” kötetek, folyóiratok. A megszokott napi és hetilapokon
kívül az újonnan indulók: „Hitel, Reform, Kis Újság” lettek a legnépszerűbb orgá-
numok. Az emberek rongyosra olvasták ezeket, és sokan lettek könyvtárba járók
azok közül is, akik korábban – idő és érdeklődés hiányában - messziről elkerülték
intézményünket.

Ettől az időtől kezdve beszélhetünk igazi gyűjteményszervezésről is, mert a ko-
rábban pártállami utasításra beszerzett irdatlan mennyiségű politikai könyv nagy
része leselejtezésre került a pluralista politikai szemléleti változás után főként me-
gyei módszertani utasításra. Mi könyvtárosok törvényi szabályozás híján több, ál-
talunk alapvetőnek tartott politikai-filozófiai kézikönyvet elrejtettünk a szigorú ítélet
elől, mint később a Könyvtári Törvény megszületése után kiderült - előrelátóan. A
könyvtár objektív állományalakításra kell, hogy törekedjen, nem minősít, soha sem
szubjektív, és pártpolitikát sem követhet, hiszen az olvasói-tanulói igényekre kell,
hogy figyeljen. A későbbi években – a környékbeli és fővárosi könyvtárak hiányos
gyűjteményei miatt – számos egyetemi, főiskolai hallgató kereste és találta meg a
haraszti könyvtárban a filozófia órákon például kötelezően föladott szocialista idő-
szakbeli történelmi könyveket. Az elégedett olvasók lelkendező dicsérete és hálája
még inkább megerősítette „könyvtárosi elkötelezettségünket” az objektív gyűjte-
ményszervezés mellett. Éreztük, hogy - bár egyáltalán nem volt könnyű - helyes
irányba fordítottuk a könyvtár „kormányát”.

A következő elektronikus szolgáltatás újításunk a videó részlegünk megszerve-
zése, majd - térítési díj ellenében - a VHS-filmek kölcsönzése lett. Csak ezután nyíl-
tak meg településünkön a különböző videótékák, ám a mi választékunkkal egyik
sem vehette fel a versenyt. Már a kölcsönzés kezdeti időszakában felmerült - majd
konkrétan meg is fogalmazódott a rendkívüli forgalomra tekintettel -, hogy a könyv-
tárat bővíteni szükséges, hiszen erre lakossági igény mutatkozott. A kis főkönyvtár
igen nagy erőfeszítéssel sem tudott eleget tenni a legszükségesebb, legelemibb sza-
bályoknak, olyan nagy nyomás nehezedett mind a személyzetre, mind a könyvtári
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tárgyi körülményekre a forgalom miatt: naponta 200-250 videó kölcsönző kereste
fel Tékánkat, jóllehet a könyvkölcsönzők már be sem fértek a könyvtári 70 m²-es he-
lyiségbe. Elkerülhetetlenné vált a könyvtár bővítése, amire 1998-ban került sor cím-
zett állami pályázati támogatás és önkormányzati önrész segítségével.

Közhasznú információ

Akkoriban rengeteg volt a referenszkérdés - egészen az internet megjelenéséig -,
hihetetlen mennyiségű „közhasznú információs” forgalmat bonyolítottunk le, mind
telefonon, mind a közhasznú információs anyagok gyűjteményével. Ezen a tájé-
koztató ponton a helyi telefonkönyvektől kezdve, az országos- és helyi menetren-
deken át, az „Elfelejtett versek”-ig, fontos telefonszámoktól a nagy könyvtárak
elérhetőségein át, kisiparosok névjegyzékén keresztül a legkülönbözőbb kiadvá-
nyok találtak helyet, mint a legkeresettebb vagy a legkorszerűbb tájékoztatási esz-
közök. Érdekességképpen említem meg, hogy ebben az időben jutottak legtöbben
Dunaharasztin vezetékes telefonhoz, ami korábban még bizony kuriózum volt.
Kónya Sándor, aki a vezetékes „telefonügyeket intézte”, s a közelben lakott, az ál-
landóan változó helyzetről itt a könyvtárban tartott naponként beszámolót az ér-
deklődőeknek. A „Kérdezd meg a könyvtárat!”- tanáccsal egymást küldték ide a
dunaharasztiak. Nekünk is „napra-késznek” kellett lenni, mert a gyorsaság fél si-
kert és sok dicséretet hozott: valóban prezentáltuk a keresett információt. Telefon-
vonalunk is „forró drótként” üzemelt egész nap, főként a Fővárosi Központi Szabó
Ervin Könyvtárral tartottunk kapcsolatot az információs kérdések megválaszolha-
tósága érdekében.

A „Net” mindent elsöprő megjelenése után ez a „közhasznú polc” egyre inkább
zsugorodott, szakosodott, irányt keresve, majd az „Európai Unió” külön gyűjtemé-
nyéig fejlődött. Az „Európai Unió” külön gyűjteménye a használók által keresett és
igényelt kiadványok kiválogatását és önálló gyűjteménybe rendezését jelentette. Ez
az igény Magyarországnak a 2004-es Európai Unióhoz való csatlakozásakor külö-
nösen megnövekedett.

A mai Magyarország polgárai már kevésbé kíváncsiak az Európai Unióra, mint
a kezdeti időkben. Talán az EU-ba beilleszkedett ország szemével már másként te-
kint önmeghatározására, nemzeti önazonosságára a magyar ember, mint a korábbi
években. Ennek a gyűjteménynek a szerepe most a diákok között jelentősebb. 2010
áprilisában a Hunyadi János Általános Iskolával közösen egy gyermekeknek szóló
„Európa-projectet” szerveztünk, amelyben a fő cél az volt, hogy a könyvtár modern
és hagyományos információs rendszereit megismertesse az Európai Uniós kiadvá-
nyok segítségével. Ötödiktől nyolcadikig minden tanuló eljött könyvtárunkba osz-
tályfőnökével vagy szaktanárával, hogy csapatokat alkotva, közösen megoldják az
Európai Unióról szóló feladatlapokat. Az „Unióról való nyomozás” kitűnően sikerült.
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Történelmi, gazdasági, ökológiai, néprajzi, etnikai, stb. adatokon keresztül megis-
merkedtek az alapítókkal és célkitűzéseikkel, az unió tagjaival, Magyarország hely-
zetével, valamint e társulás várható távlataival. A diákok a már megszerzett tudással
felvértezve az általános iskolában közös „uniós tagország-bemutatóval” készülve
egymásnak reprezentatív előadást mutattak be, interaktív módszerrel tájékoztatva
az iskola nevelőit és diákjait.

A Liget könyvtár részlege

Régóta megfogalmazott igényekre válaszolt a Ligeten, a Némedi út (volt Lenin
út) 27-ben a nyolcvanas években kialakított fiókkönyvtár, mely igen mostoha kö-
rülmények között működött. Régóta megfogalmazott igényekre, mert Dunaharaszti
nagy kiterjedésű település, a központi részen kialakított főkönyvtár távol esett a köz-
ség egyes részeitől, másrészt Rákóczi-ligeten korábban élénkebb szellemi élet volt,
ezért úgy érezte a lakosság, hogy könyvtár híján elszigetelődik a község többi ré-
szétől.

Ebben a szobányi helyiségben Hégely Ferencné és Bíró Jenőné 1995-ig szol-
gáltatták az állandóan frissített, a központi könyvtárban beszerzett és katalógussal
ellátott könyvtári dokumentumokat, amikor a helyiség bérleményét a tulajdonos fel-
mondta. Az „áldatlan állapot” és a részleg is így megszűnt, ezért ideiglenesen a li-
geti fiókkönyvtár gyűjteménye a Táncsics utcai művelődési házba került. A szépen
felújított épületszárny a könyvtárral együtt kedvelt találkozóhelye lett a ligeti la-
kosságnak. Ide került 1997-ben a későbbi főkönyvtári bővítési építkezések miatt a
központi könyvtárból kiszorult kézikönyvtári és zenei gyűjtemény is. Az akkor siker
éllovas videó állományunk az építkezés miatt lezárt épületrész raktárában maradt.
Az érdeklődők igénye szerint a katalógusból kiválasztott filmeket átszállítottuk a
Művelődési Házba, ahol a kölcsönzőknek átadtuk a kiválasztott filmeket.

A József Attila Művelődési Házban lévő fiókkönyvtár kétségtelenül otthonosabb,
igényesebb és nem utolsósorban tágasabb és kellemesebb körülményeket nyújtott a
könyvtári tagoknak, mint a Dózsa György úton lévő főkönyvtár. Kényelmes tár-
salgó, „zenekuckó”, az olvasó által hozzáférhető és kutatható kézikönyvtár nyújtott
könyvtári szolgáltatást, szemben a főkönyvtár három székével és a „folyosójára be-
zsuppolt kézikönyvtárával.” Az új útra már ráléptünk, ezután az előrelépés után már
nem lehetett visszakozni. Azonban még néhány évet kellett várni a főkönyvtárat
megújító építkezésre, és az új, bővített könyvtár átadására.

55



104. ’A hely szelleme’ (latin)

Videó gyűjtemény

1986. július 1-jétől kezdtük a rendkívül sikeres videó gyűjteményünk kialakítá-
sát. Új külön- gyűjteményünket is raktári katalógussal tártunk fel. Megjelent az in-
gyenes könyvtári szolgáltatások mellett az első térítéses szolgáltatás - a fénymásolás
mellet -, és ezzel együtt a nyugtaadás és a számlázás újdonsága. A piacra frissen be-
tört új elektronikus hordozó kezdetben a környéken csak könyvtárunkban volt meg-
található. Már abban az időben több ezres, országosan ritkaságszámba menő
filmállományunk volt, ami - komoly és mértékadó vélemények szerint – behozha-
tatlan konkurenciája lett a videó tékáknak.

A felhasználók számára kötetkatalógussal biztosítottuk a tájékozódást. Az igé-
nyeknek megfelelően a kötetkatalógust tematikus fejezetekre osztottuk, a gyer-
mekfilmektől az ismeretközlőkön és az irodalmi adaptációkon keresztül a
kommerszfilmekig, premierfilmekig igen széles skálán mozgott kínálatunk. Ezt a
kötetkatalógust is állandóan frissítettük, akárcsak a „könyves” leíró katalógust,
annak megfelelően, ahogy bővült a választékunk. 2009-ig igen fontos állományunk
volt a videó részleg, ám az újabb, korszerűbb technológia megjelenése fokozatosan
visszaszorította a jelentőségét. Olyannyira, hogy a kereslet teljességgel megszűnt a
videó kazetták iránt. A DVD lemezek megjelenése (2002. november 21. óta gyűjt-
jük) egy igen kitűnő minőségű technika felhasználását tette lehetővé, a házimozi a
nagyközönség hétköznapjainak részévé vált. Könyvtárunk azonnal válaszolt a meg-
újult igényekre, hiszen a kereslet már a DVD filmekről szólt, úgyszólván senki sem
kölcsönzött videót, ezért ezt a gyűjteményünket egyre inkább apasztottuk. Ekkori-
ban már - szó szerint - kiszorította a kazettát és a bakelit lemezt a zenei CD, amely
1990. május 16. óta megtalálható Tékánkban. Még örültünk is, hiszen sokkal keve-
sebb helyre volt szükség. Az ismeretterjesztő CD ROM és multimédiás lemezek
kezdetben igen keresett elektronikus hordozók voltak., 1996. január 30-án szerze-
ményeztük az elsőket. A fénymásolás, a számítógép-, internethasználat mellett a
szkennelés és a nyomtatás is bekerült könyvtárunk elektronikus szolgáltatásainak so-
rába.

Helytörténet-helyismeret - „genius loci”104

„Az egész hazát csak eszmében foghatjuk fel, s így azon szeretet, mellyel az
egyes falujához vagy környékéhez ragaszkodik, tulajdonképpen azon kapocs, mely
őt a hazához köti.” (Eötvös József)

A helyi információkkal kapcsolatos társadalmi igények rendkívül sokrétűek.
Hagyományaink óvását, gyűjtését, rendszerezését, majd archiválását jelenti könyv-
tárunk helytörténeti tevékenysége. A helyismereti gyűjtemény rendezése, feltárása
az új könyvtárépület átadása után, 1998-ban kezdődhetett meg, hiszen korábban -
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egyszerűen a helyhiány miatt - e gyűjtemény kialakítására még csak gondolni sem
mertünk. Vagy ha gondoltunk is, de lehetetlenre vállalkozott az a dunaharaszti
könyvtáros, aki „méltó helyet” keresett ennek az állományrészlegnek. A könyvtár-
bővítés után azonban a könyvtár végre megszervezhette e különgyűjteményét.

A spontán érdeklődőktől a tudományos kutatóig terjedhet a használói kör, akik
egyre több és többféle kérdéssel fordulnak a könyvtárakhoz. Ezek az igények túl-
nőttek a puszta érdeklődés szintjén, fontos társadalmi, gazdasági, politikai, kulturá-
lis érdekek, problémák mentén keletkeznek. Ahhoz, hogy a könyvtárakat érintő
igényeket ki tudjuk elégíteni, szükség van a differenciált helyismereti gyűjteményre.
Ennek a munkának nincsenek abszolút érvényes módszerei és elvei. Sajátossága,
hogy viszonylag szerény anyagi ráfordítással és annál nagyobb lelkesedéssel, oda-
figyeléssel, következetességgel és főként folyamatossággal szép eredmények érhe-
tők el. E tevékenység alapja a gyűjtemény, a saját helytörténeti állomány, amely
Dunaharasztira - ezután a kicsit tágabb tájegységre: Pest megyére fókuszál - vala-
mint a Dunaharaszti nevezetes szülötteiről szóló irodalomra és az ő műveikre.

A könyvtári szakirodalomban és gyakorlatban meghonosodott „helyismeret” és
a történettudományban használt „helytörténet” fogalma szoros rokonságban állnak,
az információtartalmat tekintve nagy az átfedés. A két tevékenységi ág még kiegé-
szíti, feltételezi egymást. A hazai helyismereti szolgáltatás több csatornás. Ilyen
vagy olyan mértékben, formában valamennyi könyvtártípusban gyűjtenek és köz-
vetítenek lokális dokumentumokat, információkat. Az 1997. évi CXL. törvény 65.
és 66. paragrafusa azonban egy könyvtártípus: az önkormányzati nyilvános könyv-
tárak számára kötelezően előírja ezt a feladatot. Ez a törvény megerősítette az IFLA
(International Federation of Library Association and Institutions = Könyvtáros Egye-
sületek Nemzetközi Szövetsége) 1985-ös közművelődési irányelveinek azt a pasz-
szusát, amely minden közkönyvtárnak - a legkisebbnek is - tudományos funkciót
tulajdonít a saját településre vonatkozó témákban. Ez a tudományos funkció első-
sorban a helytörténeti kutatás segítését, információs megalapozását jelenti. A he-
lyismereti gyűjtemények történeti forrásokat derítenek fel, mentenek meg,
bocsátanak a kutatók, érdeklődők rendelkezésére. A könyvtár az előzetes tájékozó-
dás megkönnyebbítésére segédleteket állít össze, illetve tesz hozzáférhetővé. Szá-
mottevő részt vállal a helytörténeti kutatások eredményeinek közvetítésében, hiszen
a publikációs termékek jórészt a helyismereti tevékenység révén kerülnek a fel-
használókhoz, a közönséghez.

A helyismereti állomány nélkülözhetetlen, elsőrendű forrástár egyenértékű a
másik két közgyűjteménnyel: a levéltárral és a múzeummal, továbbá a frissebb ke-
letű médiatárakkal, amelyben kimondottan sok, nem hagyományos könyvtári do-
kumentum található. Ilyen könyvtári egységek: a meghívó, a gyászbeszéd, ritka
periodikum, unikális nyomtatvány, a fotó, fénykép, a kézirat, stb. Minden lokális
dokumentum a rögzítés pillanatában azonnal történeti forrássá, helytörténeti kuta-
tás tárgyává válik. Bármilyen rögzítési forma, adathordozó vagy információhordozó
a könyvtári állomány része lehet. Kivéve – a törvényi szabályozás folytán –

57



105. Helyismereti törzsjavaslat Pest megye könyvtárai részére Szentendre Pest megyei Művelődési Központ és Könyvtár, 1986. 8 p.
106. Makkai László: Pest megye története 1848-ig Bp., Akadémia Kiadó, 1958 (Különlenyomat Pest megye műemlékei c. kiadványból) 59 p.

a levéltári irat és a múzeumi tárgy. Lokális dokumentumról lévén szó, a meghatá-
rozó kritérium a helyi vonatkozottság. Ám egy részük jelentőségében, információ-
tartalmában túllép az adott hely határain, országos érdeklődésre is számot tarthat. A
lokális dokumentumok bizonyos hányada természetesen unikális jellegű, így gaz-
dagítják a nemzeti kulturális örökséget, és ezek a féltve őrzött kincsek biztosítanak
igazán egyedi arculatot, tartalmat a helyismereti szolgáltatásnak. A legkorszerűbb
felfogásban a helytörténet átfogó, komplex diszciplína: kronológiailag, tartalmilag
és metodikailag. Időben totális, az adott hely múltjának teljes feltárására vállalko-
zik, a kezdetektől (vagyis az első források keletkezésétől napjainkig; a mindennapi
gyakorlatban rendszerint időbeli tagolásban (korszakok, időszakok, stb.) szerint. A
társadalmi mozgás, az emberi tevékenység mindenoldalú rekonstruálására törek-
szik. Az utóbbi időben igen jól érzékelhető a tematikai bővülés: például a hétköz-
napi (vagy mindennapi) élet, a háztartás, a viseletek, a hitvilág, a társadalmi
mikroszerkezet, az erkölcs, a művelődés különféle ágazatai (iskola, sajtó, nyomda,
könyv) jelenségeit igyekszik megragadni. Újabban a természeti körülmények, föld-
rajzi környezet, az időjárás stb. változásait is megpróbálják felderíteni.

Külön is kiemelendő a helyi könyvtár(ak) története. A metodikai komplexitás
két elemét érdemes kiemelni. Az egyik: a helytörténet a történettudomány határo-
zott kutatási irányaként integrálja a különféle társadalomtudományok, sőt a termé-
szet- és alkalmazott tudományok történeti vizsgálódásainak eredményeit,
felhasználható módszereit. A másik: a használható, felhasznált források köre lénye-
gesen kitágult. A helytörténetírás művelői a hagyományosnak nevezhető levéltári,
múzeumi (tárgyi) kútfők mellett, olykor azok előtt egyéb egyidejű forráscsoporto-
kat is tanulmányoznak: iskolai értesítők, sajtóközlemények, aprónyomtatványok,
térképek, hangrögzítések, állóképek, videó felvételek, pergőfilmek, elektronikus
adathordozók stb.; ezek nélkül a 19-20. század helytörténetének rekonstrukciója
nem lehet hiteles.

A könyvtár azonban csak akkor tud igazán jó helytörténeti munkát végezni, ha a
megyéről, a megye más helységeiről szóló alapvető, a tájékoztatásban nélkülözhetet-
len segéd- és kézikönyvek, összefoglaló művek, helységtörténeti monográfiák is meg-
vannak. Az állomány gyűjtőköre földrajzilag, kronológiailag, tartalmilag –
tematikailag és formailag - dokumentumtípusok szerint határozható meg.105 Ezen
belül már van választási lehetőség. A formai határok, vagyis a dokumentumtípusok is-
mertetésénél elsőként a könyvekről kell szólni, mert ezek alkotják gyűjteményünk ge-
rincét. A földrajzi határ az adott hely, Dunaharaszti és Pest megye. Látszólag ez nagyon
egyszerű kérdés, valójában a gyakorlatban igen nehéz. Gyakori volt a történelmi vál-
tozás, közigazgatási határok módosulnak (időközben megszűnt a Ráckevei-járás), a
természetföldrajzi tájegységek és a közigazgatási határok nem esnek egybe, a gazda-
sági egységek átnyúlnak a településhatárokon stb. További nehézséget jelent az, hogy
a mai Pest megye nem azonos azzal a területtel, amely ezen a néven évszázadok során
történeti egységgé forrott össze. A középkori Pilis megyén és a régi Pest megye északi
felén kívül magába foglalja Hont megyének az Ipoly és Börzsöny közé eső részét is.106
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A kronológiai határok kijelölésénél is adódnak problémák. Elsősorban az, hogy
mit vegyünk figyelembe. Helytelen a múlt-centrikusság, hiszen a jelen dokumentu-
mai is történeti források. Elsődlegesen a hézagmentes kurrens gyarapításra törek-
szünk. Vagyis a jelenkor dokumentumait, a könyvtár működésével egyidejűleg
keletkezett anyagot igyekszünk teljességre törekvően beszerezni. Ami egyáltalán
nem könnyű feladat.

A helytörténeti gyűjtemény, állomány tartalmilag átfogó, komplex információ-
tár, azaz tematikai határokat nem állíthatunk. Nem szükséges minden ismeretágban
a teljesség igényével gyűjteni, de azt egyszerűen nem engedheti meg magának a
könyvtár, hogy legalább a tájékoztatás szintjén ne tudjon mindenről felvilágosítást
adni. Ráadásul Dunaharasztiról igen kevés kutatás, dokumentum áll a rendelkezé-
sünkre. A legteljesebb gyűjtés Dr. Helméczy Mátyás tanár úr (társszerzőkkel) három
kötetes monográfiája.

A dokumentum feldolgozásának színvonala, módja sem mérvadó, a tudományos
alkotásoknak, ismeretterjesztő műveknek, szépirodalmi termékeknek, művészi és
nem művészi alkotásoknál nem az esztétikai mérce a lényeges, mert ezek a művek
a képző-, ipar-, zeneművészet helyismereti állományba tartozó dokumentációi.
Kiemelten kezelendő a megye, a település könyvtárügyének történetére, helyzetére
vonatkozó dokumentumok. Ehhez szervesen hozzátartoznak az egykori olvasókö-
rök, népkönyvtárak, híresebb magángyűjtemények is. Éppen ezért, ha ilyen előke-
rül, az nagy érték, és indokolt megőrizni, akár külön egységként is.

A helyi személyekkel kapcsolatos információk, dokumentumok okvetlenül a he-
lyismereti állományhoz tartoznak.

Feltétlenül különbséget kell tenni a helyi kiadvány és a helyi nyomtatvány kö-
zött. Képtelenség, hogy azokon a helyeken, ahol a nyomda bérmunkát vállalt vagy
vállal, ezeket a nyomtatványokat gyűjteni lehessen.

A következő csoport a helyi szerzők munkái: azok a művek, amelyek nem he-
lyismereti tartalmúak. Ezek a helyi szerző kötődése révén kerülnek a gyűjteménybe.
Mivel Dunaharaszti viszonylag kevés helyi alkotóval dicsekedhet, ezért mi a mű-
veiket teljességre törekvően gyűjtjük.

A periodikum, vagyis a helyi újság, hetilap, folyóirat stb. gyűjtésénél a közigaz-
gatási határok szerint alakítjuk az állományt, a Dunaharasztin megjelenteket gyűjt-
jük. Gyakorlati követelmény minden könyvtárnak, – még akkor is, ha egyébként
nem létesít helytörténeti gyűjteményt – hogy az adott településen megjelenő isko-
lai és egyéb újságok (civil és városi kiadványok) hozzáférhetőségét a biztosítania
kell. Ugyancsak foglalkozunk lapkivágatok gyűjtésével. De megtalálhatók e kü-
löngyűjteményünkben a városi folyóiratok digitalizált formái is.

Acikkek feldolgozásánál legelőnyösebb a faktográfiai feltárás.Akkor beszélünk erről,
ha nem címleírások szintjén történik, hanem tényadatokat, szemelvényeket stb., írunk, má-
solunk ki.Afaktográfiai feltárás speciális változata az eseménynaptár, amelynek három for-
mája ismert: a retrospektív kronológiai (időrendi táblázat), az évfordulónaptár és a kurrens
eseménynapló. Ez utóbbi részben helyettesíti a hírlapközlemények bibliográfiai leírását is.
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A helyismeretben fontos helye van a térképeknek, atlaszoknak. A képdokumen-
tumok közül elsősorban gyűjtendők a képes levelezőlapok de az egyedi fényképek
is, amelyek Dunaharasztival kapcsolatosak. Ide tartoznak a meghívók, kiállítási ka-
talógusok, plakátok.

Kéziratok közül főként a Dunaharasztiról szóló szakdolgozatokat, írásokat gyűjt-
jük, őrizzük meg. Kivételt képeznek a német nemzetiségről írtak, ez esetben nem a
földrajzi határ a domináns.

Az audiovizuális dokumentumok kategóriájába sorolhatók a CD-k, videó-doku-
mentumok, DVD-k.

Sajátos dokumentumtípusként említendő a másolat, amelyeket az eredeti doku-
mentumtípushoz osztunk be. A nyilvántartásban is ezt a megoldást követjük, ter-
mészetesen jelezve a másolat tényét.

A helytörténeti-helyismereti gyarapítás módszerei általában megegyeznek a
könyvtári állománygyarapítás általános módszereivel: kötelespéldány, vásárlás, elő-
fizetés, fényképek és másolatok készítése, csere, ajándékozás. Sajnálatos, és a
könyvtárak körében általános tapasztalat a kötelespéldány-rendelet előírásait nem
követik, nem küldenek meg minden helyi terméket a könyvtárnak, ezért a helyis-
mereti kiadványok beszerzése sok utánajárást igényel, gyakori az esetlegesség. A
vásárlásnál fontos szerepük van az antikváriumoknak. Ezért rendszeres kapcsolatot
kell tartanunk az antikváriumokkal, mégpedig (a földrajzi távolság miatt) elsősor-
ban az interneten. Akciókat, aukciókat is figyelemmel kísérnünk, lehetőséget kell te-
remtenünk a magánosoktól való vásárlásra is.

Speciális teendőnk és kötelezettségünk a német nemzetiségről szóló irodalom
korlátozás nélküli gyűjtése.

Tapasztalataink szerint a helytörténeti gyűjtő és feltáró munka között szoros kap-
csolat, összefüggés van. A feltárás során derülnek ki az állomány hiányosságai, ha
valamilyen bibliográfiát készítünk, vagy valamilyen más feltáró munkára vállalko-
zunk, akkor könnyen előbukkannak azok a hézagok, amiket pótolni kell.

A lapkivágatokat, újságcikkeket földrajzi, tárgyi, időrendi tagolásban csoporto-
sítjuk.

A fotópapíron készült fényképeket és a képes levelezőlapokat eredeti formában
gyűjtjük, illetve tároljuk. Elengedhetetlen, hogy valamilyen formában feltüntessük
a kép tárgyát (mit ábrázol), a készítés időpontját és a készítő nevét (ha ismert), sze-
mélyek képeinél a születési és halálozási évet, a foglalkozást. A képek csoportosí-
tására sokféle lehetőség van, sajátos tematikai rendet kialakítva: az általánostól
kezdve haladunk az egyes felé, tehát a látképet, tájképet, városrészleteket vesszük
előre, majd az épületet, társadalmi eseményeket; a sor pedig a személyekkel záródik.
Valamennyi mű céduláján, illetve számítógépes rekordján utalunk a helytörténeti
jellegre, amelyekben valamilyen helyismereti információ van. A helyismereti feltáró
munkának megbízhatónak, pontosnak és egységesnek kell lennie. A megbízhatóság
nélkülözhetetlen eleme a gyűjtemény vagy a dokumentumok teljes feltárása, a lé-
nyeges, fontos információk kiemelése, valamint az ellenőrizhetőség és a visszake-
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reshetőség. A feltárás akkor pontos, ha a közölt információk helyesek. Egy-egy fel-
tárási módon, eszközön (pl.: katalóguson, eseménytáron) belül egységességre tö-
rekszünk, ez viszont csak úgy lehetséges, ha a következetesség elve is érvényesül.
A feldolgozás módszere szem előtt tartja, hogy a lehető legtöbb információt nyújtsa,
a legfontosabb történeti forrásokat kiemelje, a visszakereséshez a megfelelő fogód-
zókat biztosítva nevek, dátumok, földrajzi elnevezések, tárgyfogalmak, dokumen-
tum- és kiadványcímek megadásával.

A helytörténeti gyűjteményben rejtőző hatalmas információkincs feltárásának,
közzétételének egyik módja, eszköze a publikáció, amely formailag lehet önálló ki-
advány, folyóiratcikk, tanulmánykötet résztanulmánya, könyvtári híradó, újságcikk,
más helyi kiadvány kronológiai vagy bibliográfiai függeléke és még sok más egyéb.

A helyismereti publikációk három nagyobb csoportba sorolhatók: bibliográfiák,
repertóriumok (ide számítva a lelőhely-katalógusokat és az állománygyarapító ta-
nácsadó jegyzékeket is), adattárak, szemelvénygyűjtemények (vagyis a faktográfiai
feltárás műfajai), forráskiadványok (azaz a tudományos kutatás produktumai, bele-
értve a hasonmás kiadásokat is).

A könyvtárak publikációs tevékenységénél egyes kiadványfajták tudományos
szintű felkészültséget igényelnek. Ezért szükséges, hogy a többi közgyűjtemény, a
nagyobb könyvtárak helyismereti anyagaira is támaszkodjunk egy-egy kiadvány
összeállításakor.

A könyvtári helytörténeti tevékenység nem választható el a többi közgyűjte-
ményben (múzeumban, levéltárban, stb.) folyó hasonló jellegű munka egészétől.
Ugyanakkor szoros együttműködésre kell törekednünk a helyi intézményekkel, csa-
kis így teremthetjük meg azt a társadalmi bázist, a kohézió alap feltételeit. Az együtt-
működés megbecsülést hoz a könyvtárnak és segíti a teljesebb ellátását a város és a
kistérség közösségének.107

A helyismereti munka fő mozgatói Dunaharasztin a szakdolgozatukat e témában
író diákok, másodsorban helytörténeti, vagy civil egyesületek. Ezek az érdeklődők
– helyben lakva – össze tudják gyűjteni azokat az információkat, anyagokat, me-
lyek egyébként kikerülhetnek könyvtárunk látóköréből. Az egyesületi kiadványok
a könyvtárban is hozzáférhetők. Ám az együttműködés nem mindig könnyű. Nél-
külözhetetlen a megfelelő hozzáállás, szándék. Az együttműködés hiányát sok eset-
ben személyi problémákra lehet visszavezetni. Előfordul, hogy hiába erős az
adminisztratív kapcsolat, hiányzik az egyes szervezetek, egyének és a könyvtár kö-
zötti kommunikáció. Vagy ahol él a szándék, nincs idő annak megvalósítására. Szo-
morú, gyakori és elkeserítő tapasztalatunk, hogy könyvtárunk segítsége mellett (a
könyvtári tájékoztatásában, kutatásában, témafigyelésben, könyvtárközi kölcsön-
zésben) a szakdolgozatot írók közül többen az akkor megígért és a közben elkészült
szakdolgozatot végül „elfelejtik” átadni könyvtárunknak. Pedig az elmúlt években
többszörösére nőtt a helyismereti szolgáltatásokat igénybe vevők száma, a Duna-
harasztiról szóló források száma viszont nem nőtt ennek arányában. A továbblépés
lehetőségei bizony igen korlátozottak, a lehetőségeket figyelembe véve, tehetünk
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a személyes kapcsolatok erősítésén keresztül. Ebben a helyi lakosok figyelme, pat-
riotizmusa nélkülözhetetlen. Számítunk rájuk, a jövő generációja számít rájuk! Mert
„Emlékekből él az ember, s múltból él az emlékezet. Kinek nincs múltja, nem lehet
jelene, s jövője sem.”(báró Eötvös József)

Állományalakítás – korszerű gyűjteményszervezés

A francia Eugen Morel írta több mint száz éve, 1910-ben: „Minden évben elé-
getnek egy nagy adag könyvet, amely bepiszkolódott a használattól – higiéniai in-
tézkedés -, és kivonják a ritkán használt könyveket: régi évkönyveket, avítt
kiadásokat, a tízéves újságokat és átadják ezeket a tiszteletreméltó relikviákat meg-
őrzésre egy könyvtár könyvőrének. Így működik ugyanis a közkönyvtár, melyet
még nevében is szembeállítanak ellentétével, a könyv-tárral. Két különböző szerep:
használni – megőrizni.”108

Ez a két funkció az idők folyamán még jobban elvált egymástól. A modern köz-
könyvtár semmiképpen nem gyűjtő-, vagy még kevésbé raktárkönyvtár. A Könyv-
tári Törvényen kívül a józan megtapasztalás is azt erősíti, hogy az olvasói igények
kielégítésére kell törekedni, ami pedig nem a régi, érdeklődésen kívül került köny-
vek megőrzését jelenti. A könyvégetés mindnyájunkban rossz érzést kelt, pedig a mi
könyvtárunkban is e „szükséges-rossz” lépésre kényszerültünk, amikor a központi
könyvtár (Baktay tér 1.) új épületének építésekor (1998) a régi épületrész faraktá-
rát lebontották. Ebben a pici helyiségben - hozzáférhetetlenül - az aljzattól a tetőig
föltornyozva szorosan álltak papírdobozok. Az ebben tárolt könyvek olyan erősen
szennyezettek, „egér-rágtak” voltak, hogy – bár nagyon fájt a könyvtárosok szíve -
higiéniai okból a leselejtezés után el kellett égetni ezeket a piszkos köteteket. (Abban
az időben Dunaharasztin nem működött MÉH-telep, az elszállítási költséget nem
tudtuk megfizetni akkor a könyvtárépítkezés költségessége miatt, és tárolási hely
sem állt rendelkezésre.)

Az elhasználódás, elavulás, piszkolódás, rongálódás „veszélye” miatt rendsze-
resen átvizsgáljuk könyvtári állományunkat, élve az állományból való kivonás, a
selejtezés lehetőségével. Amennyiben olyan művet vonunk ki a forgalomból, amely
komoly figyelemre számíthat (de többkötetes-hiányos, elpiszkolódott…)azt antik-
váriumból vagy könyvesboltból megpróbáljuk újra beszerezni, és az érdeklődők
számára folyamatosan biztosítani. Nyomós indok a könyvtári gyűjteményből való
selejtezésre az is, ha a kiadvány témája, tartalma elavul, és a könyvkereskedelem
színvonalasabbat, aktuálisabbat tud helyette biztosítani. Így a korszerűtlen példányt
kiemeljük a gyűjteményből, és újabb kiadásúval pótoljuk. Vannak „sikerszériák” a
könyvek világában is, azonban ezeknek az aktualitása igen rövid ideig tarthat, a fö-
löslegessé vált példányokat először raktározzuk, majd leselejtezzük, hiszen a siker-
könyvekből - néha- több példány áll (még) a közönség rendelkezésére.
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Itt szeretnék egy kis kitérőt tenni, mégpedig a - könyvtári lopások, és a kiköl-
csönzött művek vissza nem szolgáltatásának igencsak ingoványos és szomorú – irá-
nyába, mert „a bibliokleptománia története – írja Lawrence S. Thompson – a
nyugat-európai könyvtárak kezdeteinek idejére nyúlik vissza, s biztosan nyomon
követhetők visszafelé egészen a görög és keleti könyvtárakig.”109

A dunaharaszti könyvtárban - a kezdetektől fogva – előfordultak könyvtári lo-
pások, vagy a kikölcsönzött könyvek vissza nem szolgáltatása. Ez utóbbiról fel-
jegyzéseket is találtam a régi akták között. 1954-ben is hat alkalommal történt idézés
a Ráckevei Járásbíróság részéről „kihágás” jogcímen dunaharaszti olvasókhoz, akik
a többszöri könyvtári felszólítás ellenére sem szolgáltatták vissza könyvtárunknak
az általuk kikölcsönzött könyveket. A peres eljárás végeredményéről nem maradt
fenn dokumentum.

Igen sajnálatosan ma sem idegen a könyvtárlátogatók egyes személyeitől ez a
fajta „szenvedély”. Nem egyszer számunkra pótolhatatlan, ritka könyvek tűnnek el
a polcokról, éspedig észrevehetetlenül. A hiányt sokszor csak akkor érzékeljük, ami-
kor igény támad a hiányzó dokumentumra. (Ez a „felfedezés” természetesen állo-
mányellenőrzés során is bekövetkezik.) Minden lehetséges módon megpróbáljuk
pótolni a keresett művet; ha a kereskedelemben beszerezhetetlen, akkor könyvtár-
közi kölcsönzéssel biztosítjuk a kérő olvasónak. Az különösen elkeserítő, ha több-
kötetes mű részei hiányoznak, mert ha nem tudjuk pótolni a hiányzó részeket, az
egész sorozatot le kell selejtezni. Kivételt csak a kézikönyvtár gyűjteménye képez.
Ha hiányos is a több kötetes sorozat, innen nem tudjuk kiemelni ezt a kiadványt. Ha-
sonlóan elszomorító, amikor a kölcsönzők „elfejtik” – többszöri kérés ellenére -
visszahozni a kikölcsönzött, hazavitt dokumentumegységet.

Így a korszerű gyűjteményszervezés fontos része – amely a Gyűjtőköri Sza-
bályzat szerint történik -, a „szerzeményezés” mellett a rendszeresen ellenőrzött „ál-
lományapasztás” is. Ez a művelet tehát az elpiszkolódott, elhasználódott, régi, már
nem keresett, megrongálódott, hiányos könyvek, újságok, folyóiratok, audiók, vi-
deók, DVD-k könyvtári gyűjteményből való, szakember által, és igen átgondolt ki-
vonását jelenti.

Nagyon fontos, hogy a „helytörténeti állományból” semmilyen okból nem se-
lejtezhetünk dokumentumokat, ez a részleg a Gyűjtőköri Szabályzat miatt védelem
- tehát más fajsúlyú kritérium - alá esik. Hangsúlyozzuk, a korszerű közbibliotéka
nem törekszik – mert lehetetlenség is lenne – gyűjteménye teljességére. Az igé-
nyekre többféle és igen rugalmasan fejlődő szolgáltatásokkal válaszolunk, különös
tekintettel az elektromos könyvtárakra, az Internet villámgyors lehetőségeire és le-
ginkább a könyvtárközi kölcsönzésre.

A könyvtári gyűjteményből kivont könyveket és egyéb információhordozókat
újrahasznosítjuk, ennek egyik módja az, hogy MÉH-be visszük azokat, így a bezú-
zott papírból újra könyv készülhet, a másik módja pedig az, hogy – csekély összeg
ellenében - kiárusítjuk az érdeklődőknek. Általános irányelvünk a közkönyvtár ki-
egyensúlyozottsága. Gyűjteménye tartalmi összetételében és az információhordozók
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változatosságában a helyi igényekhez igazodik, s folyamatosan megújul a rendsze-
res gyarapodás és apasztás által.

A közkönyvtár minden állampolgáré, ezért köteles igényeiket kielégíteni. Érzel-
meink, motivációink több ezer éves kulturális örökségünkkel együttesen képezik
belső világunkat, amelynek gazdagítása alapvető jelentőségű kognitív képessége-
ink, kreativitásunk fejlesztése szempontjából. A törvény és a jó értelemben vett köz-
ízlés határain belül ideológiai, politikai, tudományos, iskolai és művészeti irányzat
szerinti diszkriminációt nem alkalmazhatunk, sem a gyűjteményszervezést, sem
szolgáltatásainkat nem rendelhetjük egyik alá sem. Ugyanakkor tudomásul kell ven-
nünk, hogy a könyvtár olyan mértékig legitimizál, hogy amit innen visz el az ember,
arról azt hiszi, hogy az csak jó, színvonalas irodalom lehet. Orientáló-nevelő funk-
ciója is a közösség által preferált célokhoz kapcsoltan, az általa közvetített ismere-
tek, tudás, információ révén érvényesül. Nem a könyvtáros „nevel”, hanem a
könyvtár által rendelkezésre bocsátott ismeretek, tények és vélemények hatnak.
A közösség szükségleteihez, műveltségéhez való igazodás a gyűjtés, a feltárás terén,
a közérthető és könnyen kezelhető technológiák alkalmazásában, a gyűjtemény sza-
badpolcos prezentálásában, és a szolgáltatások megszervezésében egyaránt meg-
mutatkozik, és ez a közkönyvtár lényegi jellegzetessége.

Már az előfutárok (körök, egyletek) is, még inkább a kifejlett „public library” vál-
lalkozott bizonyos előadásos, élőszavas, klubszerű, közösségépítő ún. kulturális te-
vékenységre.110 E téren bőven vannak versenytársak, erős a konkurencia. Mégis
kihagyhatatlan, egyre inkább fontos feladattá válik könyvtárunk számára is megke-
resve a korosztályokat, az érdeklődőket, mindazokat, akik fogódzót keresnek az
életminőség pozitív irányba való változtatásának lehetőségére. Ugyanis – mértékadó
vélemények szerint – egy társadalom sem képes előbbre lépni az alapvető társa-
dalmi tőke nélkül. Skrabski Árpád szociológus megállapította, hogy a társadalmi
tőke legfontosabb összetevői: a szoros társadalmi háló és a közösségi azonosságtu-
dat, mérőszámai pedig: a bizalom, a kölcsönösség és a civil szerveződések.

A közkönyvtár nem abban különbözik a többi könyvtártípustól, hogy egy adott
ismerethordozót befogad-e gyűjteményébe vagy sem. Ugyanaz a dokumentum lehet
egyben szórakoztató, nevelő, a tudás felfrissítője vagy kiegészítője, a tudományos
kutatás tárgya és így tovább. Retrográd az a nézet, mely szerint a századforduló nép-
könyvtárához vagy éppen a „központosított tudatformálásra berendezkedett társa-
dalom könyvtárához” hasonlóan az ún. „lepárolt”, a legalsó igényszinthez nevelő
célzattal összeválogatott szép- és ismeretterjesztő irodalom a lényege. A használó
igényeit kiszolgáló nyilvános könyvtár egészen más. A tömeges érdeklődésre szá-
mot tartó szolgáltatásokat minél közelebb kell a használóhoz vinni. Ugyanakkor a
közkönyvtár helyben levő gyűjteményét és szolgáltatásait csak a háttérben lévő
rendszerrel együtt lehet értékelni. Tehát éppen az új technológia teszi lehetővé, hogy
a közkönyvtár kiteljesítse és valóra is váltsa, amit eredendően ígért.111

A Nyilvános könyvtári ellátásról szóló 1997. évi CXL törvényt szakmai körök-
ben a hazai könyvtárügy stratégiai fejlesztési tervének tekintjük. A törvény ponto-
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san meghatározza a hazai könyvtárügy küldetését és meghatározó fejlesztési irá-
nyait. A könyvtári törvény megszületése, különösen az a tény, hogy a törvény szabta
feladatokhoz központi forrásokat is rendeltek, lehetőségek sorát nyitotta meg előt-
tünk, s ami ennél még fontosabb, hogy ezekkel a lehetőségekkel a könyvtárosok
élnek is. A könyvtárügy, a Dunaharaszti Városi Könyvtár küldetése: mindenki szá-
mára lehetővé tenni az információhoz és dokumentumhoz való szabad hozzáférést
a könyvtári rendszeren keresztül.112

A könyvtár új épülete

1998. október 12-én a 404 m² alapterületű Dunaharaszti Nagyközségi Könyvtár
új épületének felavatása113 ünnepélyes ceremónia során megtörtént. A részben pá-
lyázati finanszírozásból felépült új Dunaharaszti Nagyközségi Könyvtár a község
szívében, a Dózsa György út 12/b. (a korábbi Baktay tér 1.) szám alatt a település
új dísze és a lakosság közkedvelt találkozási pontja lett, a hányatott sorsú dunaha-
raszti könyvtár végleges otthonra lelt, mégpedig igényes, szép környezetben, amely
immár városunk egyik büszkesége. Több évtizedes hányattatás, sok-sok nehézség
után, ebben a modern épületben kapott helyet a könyvtár törzsanyagának és fiókja-
inak együttes állománya.114 Itt nyert elhelyezést a főkönyvtár (művelődési házból
visszahelyezett gyűjteménye), a Hunyadi János Általános Iskolától visszakért ifjú-
sági- és gyermekkönyvek részlege, és ideköltözött a „ligeti könyvtár” is. A helyi
buszjárat egyik megállója közvetlenül a könyvtár előtt található, a távolabb lakók is
könnyen megközelíthetik közgyűjteményünket: így a „ligeti” és az „alsó falusi”
lakos is eljuthat könnyűszerrel - akár tömegközlekedési eszközzel is - a város szí-
vében álló könyvtárba.

Valóban a korábbi tárgyi feltételekhez képest óriási minőségi javulást jelentett ez
az új fejezet, (majd 2000 óta) a Városi Könyvtár életében. 404 m²-en, két szinten
(amely 198 fő befogadóképességű a tervező szerint), több mint 255 polcfolyóméte-
ren tárolt gyűjteményünkkel várjuk a kedves érdeklődőket, hogy korszerű szolgál-
tatásaink találkozhassanak a hozzánk látogatók sokrétű igényeivel. Mintegy 70.000
kötetnyi könyv, több száz folyóirat mellett, videó filmek, CD-k, DVD-k, CD ROM-
ok és hangoskönyvek is megjelentek könyvtárunk kínálatában. A magyar folyóira-
tok száma erősen bővült a külföldiek mellett. A földszintet az emeleti galériával
összekötő lépcsőház „Mini Galériaként” számtalan dunaharaszti (és környéke) al-
kotó közkedvelt bemutatkozó kiállítóhelyévé vált. A könyvtár állományának hono-
sítása, „retrospektív katalóguskonverzió”-ja 2008. december 31-én fejeződött be.
Azóta számítógépes adatbázison keresztül, igen egyszerűen kereshetők vissza a do-
kumentumegységek. Az internet kapcsolat segítségével ma már információ-szol-
gáltatásunk szinte korlátlan, a WiFi kiépítése okán ez a kifejezés 2009-től igazán
helytálló. Felkészült könyvtárosaink a hagyományos, meghitt könyvtár színvona-
lát, a kulturált modernséggel egyesítik.
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A használói igényekhez alkalmazkodva megváltozott az új könyvtár képe és ar-
culata. Ebben az igazán szép miliőben valóban öröm az olvasás, és ez a megállapí-
tás nem elsősorban az itt dolgozó könyvtáros gondolata, hanem inkább a használóé.
A kellemes architektúra kialakítása az új könyvtárban már a kezdetektől döntő szem-
pont, ugyanakkor nem volt könnyű a könyvtáros szakember – a majdani könyvtár-
használói – igényének érvényre juttatása sem. Ezeknek a funkcionális jogosságát
később az idő és a használat igazolta. Az építész Barabás László harmonikus épü-
letet álmodott meg Tomana Mária rajztanár finom, nyugalmat, derűt sugárzó színe-
ivel a belső terekben. A párizsi kék és a cseresznyeszín mára a jelképünkké vált, és
bátran mondhatom, hogy kitűnően érzik magukat az emberek ebben a környezetben,
a város korszerű könyvtárában.

A „jól olvasás” legdöntőbb mozzanata annak rendszeres gyakorlata, mely csak
könyves környezetben válhat jellemzővé - összegzi a szakma. De ez a tényszerű és
egyszerű megállapítás egyben célkitűzés is, ismerve a magyar lakosság olvasási
színvonalának és kedvének nagymértékű csökkenését. Tehát könnyen elérhető, bő-
séges választékú gyűjteményekre: családi-, iskolai és közművelődési könyvtárakra
van mindenekelőtt szükség. Mi - az olvasás ügyét szívünkön viselő, tenni akaró és
tenni tudó szakemberek, szervezetek, média - egyre nagyobb erőfeszítéseket teszünk
annak érdekében, hogy Magyarországon és természetesen Dunaharasztin a funkci-
onális analfabéták számát visszaszorítsuk, hogy az olvasást ismét az örömteli, ked-
velt időtöltések sorába emeljük, s ezáltal az elsivárosodó, elszürkülő életvitel helyett
az élet apró örömeit is észrevevő, boldog pillanatokkal ajándékozzák meg magukat
azok, akik könyvet vesznek a kezükbe. Fülöp Géza pesszimista megállapítása sze-
rint ugyanis: „új embertípus van kialakulóban, olyan embertípus, amely tudását a há-
lózaton, a multimédia-alapú globális programok révén szerzi, kiválóan ért a
számítógéphez, tökéletesen eligazodik az Internet-dzsungelben, minden informá-
ciót meg tud szerezni, amire szüksége van, pragmatikus, nem olvas, nem elvont fo-
galmakban gondolkodik, szókincse minimális, érzelmi élete – ha van – nagyon
redukált.” Pedig az olvasás az információszerzésen túl, a kommunikáció, a társa-
dalmi kapcsolatok készségének, és az értelmi és érzelmi intelligencia fejlesztésé-
nek legfőbb eszköze. Hihetetlenül nagy erő, amely a személy egész valójára és
pozitív jövőképére, életminőségére, a boldogságára képes hatni. Ezt a megállapí-
tást fejezi ki Nagy Attila olvasáskutató szociológus számtalan publikációja, tanul-
mánya, kutatása, többek között „Keresik életük értelmét?” című könyve is. Az
olvasási készség, az értő olvasás fejlesztése hazánkban különösen sok feladatot ró
ránk - könyvtárakra. Ezért kiemelten hangsúlyos szerepet kap a mi könyvtárunkban
is az olvasás megszerettetése. Ismét hangsúlyozom, az olvasás megszerettetése a
könyves környezet feladata. Ez az alapvető feltétel megvalósult könyvtárunk ese-
tében, hiszen a méltó, kulturált környezet vonzó a gyermek és a felnőtt számára
egyaránt.

Az olvasás vágyának felébresztése, ápolása, fejlesztése nincs életkorhoz, hely-
zethez, alkalomhoz kötve. Sohasem késő elkezdeni. Azonban, minél kisebb a gyermek,
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annál könnyebb dolga van a szülőnek, a pedagógusnak és nem utolsósorban a
könyvtárosnak. Ezért a gyerekek olvasásának megszerettetésére, fejlesztésére kü-
lönösen odafigyelünk, ez a terület a legfontosabbak közé tartozik stratégiánkban.
Az iskolák irodalom-szakos tanáraival jó a kapcsolatunk, sokszor hozzák el az osz-
tályaikat könyvtárlátogatásra, nem egy esetben a szakórát is a könyvtárban tartjuk
meg, mivel különböző olvasásszociológiai vizsgálatok és statisztikai adatok tanú-
sítják, hogy az olvasás iránti igény legintenzívebben a serdülőkorú fiataloknál ta-
pasztalható.

Az olvasás – mint alapvető iskolai követelmény, a műveltség megszerzésének
forrása, az életre való felkészülés eszköze, a boldogabb élet egyik hatékony eszköze
– a gyermekkorban és az ifjúkor elején gyorsan emelkedő tendenciát mutat. Nagy
Attila olvasáskutató a következő tapasztalatokról számol be: „Azok a gyerekek tud-
nak jól olvasni, akik sokat olvasnak, azok olvasnak sokat, akik szeretnek olvasni, s
azok szeretnek olvasni, akikben valamikor egyszer felizzott az élmény, hogy ahá (!)
– ez rólam szól.”

Tehát az olvasás - egy bizonyos rendszeres tevékenység, vagy ha úgy tetszik,
életforma - gyakorlása azon múlik, hogy szeretünk olvasni, és ezért sokat olvasunk.
Az olvasáshoz kapcsolódó készségek az egyéni ismeretszint, a kommunikációs kész-
ség és az önkifejezés. Ezek a közösségi beilleszkedésben, kommunikációban és ér-
vényesülésben meghatározó túlélési stratégiák. Leggyorsabban ez a készség egy
egészséges embernél körülbelül többnyire héttől tizenhét éves korig fejlődik, de
ebben lehetnek kisebb-nagyobb eltérések is. A befogadott információk – értéktar-
talmuktól elvonatkoztatva – a kódfejtés, az értelmezés és az esetleges közös meg-
beszélés mechanizmusával akár észrevétlenül is beépülnek maguknak az egyéni
készségeknek, jártasságoknak a mindennapi alkalmazásába.115 Ide kívánkozik Szabó
Lőrinc gondolata: „Rengeteget olvastam és valószínűleg rengeteget fogok olvasni
ezután is. Pár évvel ezelőtt testvéri örömmel fedeztem fel John Donne (1572-1631)
a legkülönösebb költői egyéniségek egyikének mondását: Olvasva fogok meghalni.
Olvasva alszom el mindennap, bármilyen későn fekszem le.”

Új könyvtár – új kommunikáció

Napjainkban a könyvtár a város kultúrájának meghatározó tényezője lett. A Kul-
turális törvényben megfogalmazott feladatokon túl aktív és jelentős szerepet válla-
lunk a város kulturális életében, egyik fő szervezői vagyunk a város állandó
kiállításainak, rendezvényeinek.

Könyvtárunk fejlődésében is óriási változást hozott a computer megjelenése, ez
a legnagyobb esemény a könyvnyomtatás feltalálása óta. A digitalizáció új korsza-
kának eljövetele ugyanis korántsem csak jelek és jelrendszerek rögzítésének az ed-
digieknél hasznosabb, hatékonyabb és célszerűbb módját jelenti, hanem sokkal
inkább másfajta gondolkodásmódot, a világhoz való jóval szabadabb és kreatívabb
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viszonyrendszer létrejöttét biztosíthatja. Az individuum önmegismerő, önérvénye-
sítő szándékainak és akaratainak soha nem látott intenzitású érvényre juttatását.
Mert a digitalizáció egyértelműen nem mennyiségi – mint a könyvnyomtatás -,
hanem minőségi ugrás az emberiség fejlődéstörténetében.116

Megjelent a „Gutenberg-galaxis” mellett az „Internet-galaxis”. Olyan kiemel-
kedő jelentőségű ez az változás, hogy 1994-ben az amerikai elnökválasztási kam-
pány után Al Gore alelnök székfoglaló beszédét az Internet, mint információs sztráda
megemlítésével kezdte: „Ahogy önök közül többen tudják, alapvető szerepem volt
az Internet megalapításában...” Ezzel azt kívánta hangsúlyozni az alelnök-jelölt,
hogy napjainkban elengedhetetlen a digitális tudás elsajátítása, s ő ennek az elen-
gedhetetlen tudásnak a birtokában van, sőt, ő volt a szellemi atyja, kampánybeszé-
dében ezáltal azt hangsúlyozta, hogy ez a modern szellemiség alapja. Később Al
Gore személyesen felügyelte, és támogatta az információtechnológia és a hozzá kap-
csolódó infrastruktúra-projekt kiépítésének a végrehajtását. Szakmai hagyományok
szerint az ő nevéhez fűződik a „digitális könyvtár” fogalmának a köztudatba való át-
ültetése is.117

Manapság mi éppen annyira vagyunk benne az elektronikus korban, mint ameny-
nyire annak idején a török-kori Magyarország a nyomdászat és a mechanika kor-
szakában. Ugyanazt a zavartságot és bizonytalanságot tapasztaljuk magunkban és
környezetünkben, amelyet az akkoriak érezhettek, amikor egyidejűleg két egymás-
sal ellentétes társadalmi formációban és élményvilágban éltek. Míg a 16. századiak
a középkori rendiség és a modern individualizmus életérzése között találták magu-
kat, mi éppen az ő mintáikat váltjuk fel, amikor az elektronikus technológiával ke-
rülünk szembe, mely az individualizmust avulttá, a közösségi egymásrautaltságot
pedig kényszeríthetővé teheti.118 Az emberiség kollektív emlékezetének hordozóit –
a történelemben először – a rögzíthetőség, tehát az átadhatóság olyan fokára fej-
lesztettük, amely gyakorlatilag az emberi kreativitás minden eredményének meg-
maradását és hozzáférhetőségét ígéri. E hallatlanul érdekes és talányos átmeneti
korszak kezdetét éljük. Az írás-olvasás dimenziói tágulnak, funkciói változnak. 1999
év végétől részt vett könyvtárunk is abban az országos olvasói felmérésben, amelyet
a holland ELISA, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete, Az Informatikai és Könyv-
tári Szövetség szervezett a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma támogatásá-
val. A reprezentatív felmérés célja a könyvtári szolgáltatás színvonalának
véleményezése és folyamatos emelése volt az új digitális korban.

A minap mesélte egy kedves olvasónk, hogy: „Milyen csuda-jó dolog ez a han-
gos-könyv! Kezembe sem kellett venni a regényt, közben kifestettem a szobám, és
eközben a legérdekesebb történetek sodrába kerültem, még csak el sem fáradtam, és
milyen jól éreztem magam!” - lelkesítette a körülötte állókat, ezzel kéretlenül is rek-
lámozta ezt az elektronikus hanghordozót. Könyvtárunk kezdetben a csökkentlátá-
súaknak kezdte gyűjteni hangoskönyveit, ám a közönségigény másik irányt is
hozott. A legnépszerűbb információhordozóink egyike ma már a hangoskönyv, mivel
szórakoztatva tanít, és tanítva szórakoztat. Annak azonban nagyon örülünk, hogy
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ez az elektronikus eszköz az olvasás élményét adja - szemben a számítógép, a tele-
vízió képi világával – az érdeklőnek. Egy hátránya kétségtelen: tízórányi film-, vagy
hanganyagot csak tíz óra alatt tud felfogni az agy. De ha a tízórás hanganyagot le-
gépelik, vagy az eredeti könyvet vesszük kézbe, az félóra alatt elolvasható.
A kultúra minden területe egyre szorosabban kötődik az Internethez és a digitális
közvetítő eszközökhöz. Így ezek az újdonságok a kultúra területén is változásokat
hoztak, de a fogyasztókra is bizonyos szempontból szintén nehéz feladat hárul, hi-
szen ha nem akarnak eltévedni a világháló kavalkádjában, meg kell tanulniuk sze-
lektálni.

A mai gyermekek beleszületnek ebbe a digitális kultúrába, szívesen és rátermet-
ten használják ezeket az eszközöket, a többség járatos az Internet világában, mo-
biltelefonnal is rendelkezik, mégis digitálisan is írástudóvá kell válniuk. Ez nem
pusztán annyit tesz, hogy el kell sajátítaniuk bizonyos technikai eszközök (főként a
számítógép-, Internethasználatát) hanem azt is jelenti, hogy meg kell tanulniuk tá-
jékozódni a Net rengetegében, s mivel itt – szemben az archívumok klasszikus in-
tézményeivel – hiányzik a rendszer és a hierarchia jól körülhatárolható fogalma,
maguknak a felhasználóknak kell a rendszert megteremteniük az információk hal-
mazában.119 A probléma összetettségét illusztrálja a következő esettanulmány: brit
diákok körében kutatást végeztek a könyvolvasás és a Net gyakori használatának
összefüggésével kapcsolatban. Kiderült, hogy a sokat netező diákok képtelenek
összpontosítani a könyvek, tankönyvek olvasására, mert az Internet valósággal „új-
rahuzagolja” az agyat. A háttérben az áll, hogy a Net arra ösztönzi a felhasználót,
hogy ugráljon egyik honlapról a másikra. Ez az új asszociatív gondolkodás a diákok
többségét képtelenné teszi arra, hogy elmélyüljenek az egyik vonalon futó dolgok-
ban, mivel agyuk közben alkalmazkodott, átformálódott a felszínes ugráláshoz. Az
olvasás elsajátításának nehézségei az egész világon ismertek, és a könyvek háttérbe
szorulása általánosnak mondható tendencia.

A PISA 2006-os adatai szerint az évtizedek óta legjobb európai olvasóként jegy-
zett finnek szövegértési pontszámaitól a hazai 15 évesek teljesítményének átlaga 65
pontnyi hátrányban van, tehát erősen lemaradtunk. Ezzel az OECD országok átla-
gos szintje alatt teljesítünk. Ráadásul fiaink 40 ponttal gyengébben olvasnak, mint
lányaink! Közgazdászok hosszú évek óta különféle módszerekkel kimutatják, hogy
a népesség szövegértési szintje és az ország gazdasági versenyképessége között köz-
vetlen összefüggés van. A legújabb számítások szerint, ha Magyarország a követ-
kező két évtizedben ledolgozná az előbb említett 65 pontos hátrányát, akkor ez a
hazai GDP 584 %-os emelkedéséhez vezetne! A napnál világosabb az összefüggés:
a szülők, a nagyszülők munkavégzésének pontossága, megbízhatósága, innovatív
ereje, tanulékonysága közvetlen kapcsolatban van a 15 éves gyerekek, unokák ol-
vasási, szövegértési készségeivel.120

69



121. Kührner Éva: Az orvosi könyvtárak helyzete napjainkban In. Könyv Könyvtár Könyvtáros 2010. 2. sz.
122. Varga A. Tamás - Vercseg Ilona: Közösségfejlesztés, Közösségfejlesztők Egyesülete Bp., 56 p.

A könyvtár, mint közösségi színtér - erőtér

Ugyanekkor probléma az is, hogy kihalóban van a társadalomból a közösségi
szellem, ami a könyvtárügyet súlyosan érinti.121 A fejlett könyvtári rendszerrel mű-
ködő országok, amelyek ugyancsak nagy hangsúlyt fektetnek a szociális háló ki-
építésére, a prevencióra, végül a lakosság, a közösség már kialakult problémáinak
megoldására, sajátos megoldásokat találtak ennek visszaszorítására. Könyvtáros
szakmánk mindig előszeretettel tekintett a svéd, angol, finn, német kollégák újítá-
saira, amelyekkel reagáltak a kor sajátos kihívásaira, és ezek után korszerűsítették
a könyvtári munkát, megoldva ezzel számtalan problémát, amellyel nap mint nap
szembesülhetünk. Például Svédországban is keresik azokat a módszereket, ame-
lyekkel visszaszoríthatnák az olvasás elsajátításának nehézségeit és a közösségek
szétesését, az egyének izolációját. Újabban itt a népoktatás egyik általánosan elter-
jedt formája a tanulóköri mozgalom, amelynek célja az oktatás mellett a társadalmi
kommunikáció, amely szélesebb körű és mélyebb demokráciához vezet. Így okta-
tási szervezetek és könyvtárak segítségével mindenki részt vehet ebben a közös stú-
diumban.122

A helyi önszerveződő mozgalmak bármelyike komoly impulzust adhat a helyi-
eknek az egymással való rendszeres kommunikációra, az egymástól tanulásra, az
egymáson segítésen. Ez pedig kialakíthatja a bizalom, a kölcsönösség és az együtt-
működés légkörét, amely minden demokrácia alapfeltétele: a társadalmi tőke, amely
nélkül nincs valódi demokrácia. S ha már egyszer e megújító módszerek bárme-
lyike alkalmazásra került, - s tegyük fel, sikerrel - nem dőlhetünk elégedetten hátra,
mert a közösségi munka életben tartására, megújítására mindig szükség van, már
csak azért is, mert minden nemzedéknek újra kell tanulni. Tehát a várható hatások
közül a legfontosabb a társadalmi kohézió erősítése, mivel a szolgáltatásokat nyújtó
könyvtárak használóinak – különösen a hátrányos helyzetű vidékeken - csökken a
társadalmi esélyegyenlősége. Ugyanis a könyvtár az a közösség számára, mint ami
az ember számára a család. Erőtér. A közösség kultúrájának, a kultúra megerősíté-
sének, megújításának helyszíne. A könyvtár nem eszköz, hanem a fenntartó közös-
ség tudás transzferpontja. Olyan színtér, mint amilyen színtér a gyermek számára a
család. A család nem eszköz a gyermek nevelésében, hanem az emberré válás fel-
tétele. A család erőtere, szellemisége formálja emberré a benne felnövekvőt, tartja
meg méltóságában a felnőttet és övezi megtartó szeretetével az eltávozni kénysze-
rülőt. Család híján elvész az ember lába alól a talaj, sőt maga az ember is elvesz-
het, járjon bár életútja akármely szakaszában is. Mert a könyv nem eszköz a
közösség életében, hanem teremtett érték, kulturális entitás. A könyvtár pedig olyan
ereklyék tára, amelyek erővel bírnak, amelyek az ősgyökerekig vezetik vissza az
adott közösség létét, amelyek múltat, tudást, örökséget, jussot adnak a közösség-
nek. Olyan járandóságot, amely minden új közösségi tagnak, minden éppen ma szü-
letettnek jár!
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Ennek az érzékeltetésére következzék egy példa: a könyvtár és a könyvesbolt
egymástól eltérő funkcióval rendelkezik. A könyvtárak sajátos funkciót töltenek be,
ezzel a küldetéssel szemben a könyvesboltok nem törekednek semlegességre. A fa-
vorizált könyvekből hatalmas kupacokat építenek, s ezek eladása – a profitszerzés
- létkérdés számukra. A könyvtár viszont olyan terep, ahol lehet és kell is semle-
gességre törekedni, hiszen a Könyvtári törvény körültekintően szabályozza az állo-
mányalakítás ezen irányultságát. E gyűjtemény világa egy végeláthatatlan óceán,
csak mintákat vehetünk belőle, csupán cseppeket. Nem mindegy hát, mit, mikor és
milyen formában veszünk a kezünkbe. A könyvtár soha meg nem szűnő küldetése,
hogy segíti ezt az építkező folyamatot. Életünk végéig. Ahogyan a család is segíti
az egyént egész életútján, sőt nemzedékeken át.

Hogyan illeszkedik a könyvtár a környék, a megye jövőképéhez, hogyan illesz-
kedik könyvtárunk Dunaharaszti jövőképéhez? Amikor a könyvtárról gondolko-
dunk, amikor arra keressük a választ, hogy mi a könyvtár, bár egyénekkel foglalkozó
intézmény, ahol interperszonális kapcsolatokat alakítunk ki, alapvetően mégiscsak
közösségi küldetésű. Minden esetben valamely közösség számára nyújt szolgálta-
tást. Ezért az illeszkedés tartalmán támogatást, menedzselést és iránymutatást kell
értenünk, méghozzá a fenntartó közösség támogatását, menedzselését, a neki szóló
iránymutatást. Például adatokkal, trendekkel, trendelemzésekkel, dokumentumok-
kal, szolgáltatásokkal, rendezvényekkel, más könyvtárak, intézmények, szervezetek,
önkormányzatok szolgáltatásának közvetítésével. Ezt a küldetését a könyvtár azért
tudja teljesíteni, mert mindenkihez eljut, mert éppen a legfontosabbat: a tudást és a
hozzá kapcsolódó elvárásokat, igényeket, szokásokat, szabályokat, hagyományokat
közvetíti. Ráadásul, ha megfelelően működik, akkor a közösségi folyamatok ala-
kulásának folyamatos és nyilvános jelzőjévé is válhat. A könyvtár ezen túlmenően
identitásműhely, valamint olyan közösségi tér, ahol az ember „olvasó” és nem „fo-
gyasztó”, ahol maga határozza meg, hogy milyen mértékben és mit vesz igénybe
azokból a szolgáltatásokból, amelyet neki kínálnak. A könyvtár egyike – ha nem az
egyetlen - azon kötetlen találkozóhelyeknek, ahol az eltérő kultúrájú, eltérő nem-
zetiségű, nemű és különböző szociális helyzetű emberek összejöhetnek, és ahol
mindannyiuknak ugyanolyan joga van ott tartózkodni és a szolgáltatásokat igénybe
venni.123

És mi a könyvtáros? Sokszerepű ember, ahogy a könyvtár maga is sokszerepű.
Ahogy a közösség könyvtárlátogató tagjai is sokszerepűek. (Szerintem) a legszebb
meghatározás Czine Mihály tollából származik, és egy kedves keszthelyi kollégá-
tól, Pappné Beke Judittól halottam: „A könyvtáros munkájának ez ad értelmet: a
szellem kincseinek közvetítésével másokat is gazdaggá tehet.”

A könyvtárosnak mindenkivel szót kell értenie. Óriási szerep! Hiszen a könyv-
táros: „tudástáros”. Mintha egy óriási kertészet gazdája lenne, amiben számtalan vi-
rágcsoda bontja szirmait, s az ő dolga lenne, hogy a betérő vásárló részére, a róla
hirtelen beszerezhető információk alapján, megtudva a vásárlás célját - a virág kül-
detését -, válogasson össze a tengernyi virágból egy megfelelő csokorra valót.124
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Szívesen választottam ezt a „virágos példát”, ugyanis a mi könyvtárunk - lévén
mindannyian természet-, virágbarátok és lokálpatrióták vagyunk - mindig élen járt
a „virágos Dunaharasztiért” közösségi célért. Úgy gondoljuk, hogy egy település
csak akkor szép igazán, sőt csak akkor „lakható”, ha sok-sok fa, virág díszíti. E cél
vezérelt bennünket, már kezdetektől fogva, ahogy megépült az új könyvtári szárny,
s ezáltal elég mennyiségű ablakpárkány és a járda melletti növénysziget állt a ren-
delkezésünkre. Teleültettük futómuskátlival, egynyáriakkal, örökzöldekkel és gon-
doztuk, öntöztük. A város virágszerető közössége csendesen szurkolt nekünk, akkor
is, amikor ellopták, ki- és megtépték virágainkat. Nem is adtuk fel az álmainkat,
mindig újra- és újra ültettünk, és az elvitt növényeket rendszeresen pótoltuk. A kez-
deti siker, az ablakpárkányok, az ágyások „virágosítása” után a könyvtár mellet álló
elhanyagolt és kihasználatlan parkolót 2003 októberében, a megfelelő engedélyek
megszerzése után parkrózsákkal ültettük tele, csodás piros virágszőnyeget vará-
zsolva szeretett könyvtárunk mellé. Örömünkben nem maradtunk magunkra, mert
példánk ragadós lett, követték célkitűzésünket, és bátrabban ültettek virágot, deko-
ratív bokrot, fát portájuk elé a dunaharasztiak. Nem vagyunk szerénytelenek, ha ki-
mondjuk: a mi évekig kitartó, sok kudarcot is elviselt virágültetésünk hatására
Dunaharaszti színesedett, és egyre virágosabb és szebb lett. Mi ennek igazán örü-
lünk, ugyanakkor le is jegyeztem, mert rengeteg fáradságos és sokszor hiábavaló
munka és bizony idegeskedés gyümölcse ez az eredmény. A cél a könyvtár megis-
mertetése és megszerettetése volt. Ezzel is hangsúlyozzuk, hogy a könyvtár kelle-
mes hely, ezzel is vonzóbbá szerettük volna tenni.

A könyvtáros szakirodalomban gyakorta jelenik meg a „küszöbfélelem” fogalma.
Ez azt a gátat jelenti, amely megakadályozza az emberek eljutását a könyvtárig, a
könyvekig. Szimbolikus kép, mely hűen fejezi ki azt a szorongást, melyet egy is-
meretlen dolog válthat ki belőlünk. Vagyis, amikor nem merjük megtenni azt a lé-
pést, mely esetünkben bevezetne minket a könyvtárba. Különböző vizsgálatok
kimutatták, hogy a könyvtár és a könyvek világa egyre kevésbé ismert és vonzó az
„átlagember” körében.125 Pedig itt van ez a kellemes épület a város központjában a
csillogó, csalogató üvegportáljával, virágos környezetével. Be is lehet tekinteni eze-
ken a hívogató ablakokon és ajtókon keresztül a könyvtári miliőbe, ahol többen he-
lyet foglalva olvasnak, böngésznek, nézelődnek, láthatóan jól érezve magukat.
Kutatások kimutatták: az okozza az emberek félelmét, hogy sokan nem ismerik a
szabályokat, nincsenek viselkedési mintáik, nincsenek forgatókönyvek a fejükben
arról, hogy mit, és hogyan kell tenniük egy ilyen helyzetben, egy ilyen közösségi tér-
ben. Még azok is, akik mégis megteszik ezt a lépést leküzdve a félelmüket, gyak-
ran könyv nélkül távoznak. Pedig megvolt bennük a szándék és a kíváncsiság, de
esetleg mégis pánik, menekülési vágy alakult ki a sok könyv látványától, a „veszé-
lyeket rejtő” könyvtári tértől.

A tágas könyvtár olyan rendezvények felé is megnyithatja kapuit, amelyeket ko-
rábban a szűkössége miatt nem tehetett. Rendszeresen rendhagyó (könyvtári) órák-
nak, író-olvasó találkozóknak, könyvbemutatóknak, kiállításoknak, ismeretterjesztő
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előadásoknak, csoportos kézműves foglalkozásoknak adunk otthont az érdeklődő
dunaharasztiak és szomszédaink örömére. Híres vendégek, művészek, költők, írók
voltak az író-olvasó találkozókon korábban: Janikovszky Éva, Simonffy András
(majd az új könyvtár életében): Kányádi Sándor, Jókai Anna, Czigány György, Tor-
nai József, Kinizsi Ottó, Papp János, Rigó Béla, Nógrádi Gábor, Simándy Péter, V.
Kulcsár Ildikó, Peller Károly, Szendy Szilvia, Háló Gyula, Dér András, Dér Denise,
D. Tóth Kriszta, Gróf Nádasdy Borbála, Olach Zoltán dr., vagy éppen könyvtá-
runkba járó olvasónk Kaminszki Ildikó, aki kínai úti élményeiről tartott interaktív
beszámolót; de itt említhetjük meg Gonda Margit és Kettererné Bauer Mónika ol-
vasóink emlékezetes könyvbemutatóit is.

Mi könyvtárosok természetesen mindig arra törekszünk, hogy természetes ked-
vességgel, megpróbáljuk segítőkészségünkről biztosítani a könyvtárba betérőket,
akikből később könyvtári „olvasók” is válhatnak. Ugyanakkor könyv-, film-, zene-
ajánlásainkkal felhívjuk az emberek figyelmét arra, hogy az olvasással, zenehall-
gatással, filmnézéssel kiszakadhatnak a napi rutin tevékenységeikből, amihez
biztosíték választékos, korszerű könyvtári gyűjteményünk. A mi városunkban, a Du-
naharasztin élők közül sokan kénytelenek naponta hosszú időt tölteni utazással a la-
kóhelyük és a munkahelyük közti távolság miatt. Az utazás unalommal és stresszel
jár. E sajátos helyzetű emberek szórakoztató, könnyed tartalmú könyveket keres-
nek leginkább. Ők a leggyakoribb könyvtári kölcsönzők. Olvasóink, könyvtártag-
jaink igényeit igyekszünk mindig szem előtt tartani, és lehetőségeink szerint
kielégíteni.

A könyvtárba érkezők felét azok teszik ki, akik egy konkrét műért jönnek. A lá-
togatók másik felének azonban nincs pontosan megfogalmazott igénye. Az első cso-
portba tartozóknak mindössze a fele találja meg a keresett könyvet, vagyis a
könyvtárba betérőknek mindössze a negyedéről mondható el, hogy azzal a könyv-
vel távozik, amiért odament. 75%-ot tesznek ki a böngészők, ők vagy eleve ilyen cél-
lal érkeznek, vagy azzá váltak. Ez a 75% is fog kölcsönözni, de csak abban az
esetben, ha ajánlanak neki, ha megkönnyítjük a dolgát azalatt, míg ő ott jól érzi
magát.

Az „első csoportba tartozókat” segíti az „előjegyzés” nevű szolgáltatásunk. A le-
gelső „Kívánság füzet” 1955-ből maradt fenn. Egyszerű, vonalas füzetke a kérő ol-
vasó nevével, valamint az, hogy mely könyvhöz szeretne hozzájutni szerző és cím
szerint. Sigl Jánosné Tolsztoj: Karenina Annáját igényelte és az Aranyembert. A kö-
vetkező kérés Hanbe Józsié, aki Keller: Falusi Rómeo és Júliáját kérte. Józsa Imre
Vernétől a Sándor Mátyást szerette volna elolvasni, valószínű, hogy sikerült haza-
vinnie a könyvet, mert a nyilvántartásban át van húzva ez a tétel. Egyéb adatok, ké-
rések sora követi ezeket. A kérés gyorsaságát nem tudjuk megállapítani, mert további
dátumot nem rögzítettek.

Amióta gyűjteményünk hosszú évek munkájának gyümölcseként - a retrospek-
tív konverzió eredményeként – számítógépes katalóguson keresztül visszakereshető
és nyomon követhető, gyorsabban szolgáltathatjuk az „előjegyzés” által megjelölt
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és keresett könyvet, filmet, hangoskönyvet. Amint visszakerül a könyvtárba a kere-
sett mű, telefonon, e-mailen azonnal értesítjük a félretett műre várakozó személyt.
Ez különösen jó szolgálatot tesz a sikerszériák esetében, amikor szinte „percre pon-
tosan” meg tudjuk mondani, azt, hogy mikor hozzáférhető a várva várt regény, film,
hangoskönyv, vagy zenei CD. Fontos számunkra, hogy olvasóink tudják, és meg is
tapasztalhatják, hogy milyen fontosak a könyvtárnak, mert itt odafigyelnek rájuk, és
fontosak a kéréseik, fontos az igényük. Tudniuk kell, hogy olyan helyen töltik el az
idejüket, ahol ezt az érzést megkapják, itt ahol kellemes a környezet, és ahol a
könyvtárosok tapasztalata, hozzáértése valóban a segítségükre van.

Itt említhetjük meg a közös kulturális élményt, amelyben külön-külön, de ugyan-
azzal a könyvvel kapcsolatban, más-más érzéseket átélve részesülünk. Ez is közös-
ségépítő, összetartozást segítő. A kulturális élmény - közösségi élmény: azt éli át az
egyik ember, hogy a másik is részesült az ő érzéseiből, valamint azt, hogy az élmé-
nyek megoszthatók a másikkal. Gondoljuk csak el, hogy mennyire izgalmas dolog
megbeszélni olvasmányélményeinket egymással. Ha kimondjuk egy könyv címét,
melyet már mindketten olvastunk: például a „Büszkeség és balítélet”-et , közös kul-
turális élményben részesítjük egymást, vagy ahogyan akkor is, amikor egy író-ol-
vasó találkozó alkalmával magával az alkotóval találjuk meg a „közös kulturális
élményt”. Amit régebben különbözőképpen átéltünk, éppen a megbeszélés helyze-
tében, idejében a közös megosztás révén élményközösséget teremt. A lehetőségek
terét mi hozzuk létre, a könyvtárra nem mint házként, épületként gondolva, hanem
sokkal inkább mint lelki építményre, amelyben belső élményeink, attitűdjeink fűz-
nek-kapcsolnak össze bennünket olvasótársainkkal.

Különgyűjteményeink

Tékánk, valamint kézi-, gyermek-, helytörténeti, német nemzetiségi könyveink
nagy választékban állnak a könyvtárat látogatók és az olvasók rendelkezésére. A
könyvek 80%-a kölcsönözhető, ugyanakkor kézikönyvtárunk állandó, csak helyben
használható segédkönyvtár, amely az érdeklődőknek mindig biztosítja a keresett in-
formációt. Nagy gondot fordítunk ennek az állományrésznek a gyarapítására, mert
az utóbbi 10-12 évben megnőtt a helyben olvasók, kutatók száma. Ebben nagy sze-
repet játszik az a tény, hogy kitűnő kézikönyvtárunk végre méltó helyére került az
új Dunaharaszti Városi Könyvtárban, ellentétben azzal az áldatlan állapottal, ami-
kor még egy szűk közlekedő folyosó jelentette a kézikönyvtárat. A régi könyvtárban
ez a folyosó sűrűn bepolcozva és könyvekkel zsúfoltan pótolta a minden könyvtár
számára nélkülözhetetlen prezensz gyűjteményt. Az olvasói kérésre kiemelt példá-
nyokat használat után igyekeztünk visszatuszkolni a még föllelhető legkisebb helyre
- a raktári rend szem előtt tartásával – akár a plafon és a könyvek közötti réseket is
kihasználva. A mutatósabbnál mutatósabb, gyönyörű kiadványok könnyen sérültek
a nehezen hozzáférhető és igen méltatlan raktározás miatt. Mai kézikönyvtárunk
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tágas, világos, rengeteg könyvvel gyönyörködtető igazi kutatóhely az állomány gaz-
dagságát tekintve. A második szinten, a gyermekkönyvtár mögött immár bőséges
hely áll a kutatók rendelkezésére.

Meggyőződésünk – ahogyan Szabó Sándor126 egyetemi tanárnak is -, hogy az
elektronikus források térhódítása ellenére a hagyományos eszközöknek is megvan,
és a jövőben is meg lesz a szerepük. Elismerve a számítógépes rendszerek vitatha-
tatlan előnyeit, a nyomtatott segédletek, ha sokkal korlátozottabb mértékben, de a
jövőben is a tájékoztatás nélkülözhetetlen eszközei lesznek, elsősorban a társada-
lomtudományok, kiemelten a történeti aspektusú stúdiumok területén, valamint az
adattájékoztatás esetén, amikor egyszerűbb a hagyományos lexikont, adattárat fe-
lütni, mint egy adatbázisban keresni.

A hagyományos tájékoztatás használata mellett szól még, hogy a tájékoztatás se-
gédleteinek rendszere, tipológiája jobban megismerhető, alaposabban tanulmá-
nyozható a hagyományos eszközökön keresztül, a források célszerű
felhasználásához ismerni kell azok gyűjtőkörét, rendszerét, megbízhatóságát, s ez a
nyomtatott változatokon könnyebben megoldható. Az információs-tájékoztatási te-
vékenység során használt terminológia elsajátítása egyszerűbb, a nyomtatott válto-
zatok tanulmányozása-, a tájékoztatás során alkalmazandó stratégiák, keresési
módszerek jobban gyakorolhatók és könnyebben elsajátíthatók a nyomtatott művek
kézhezvétele révén.

Könyvtárközi kölcsönzés

1958. augusztus 1-től kötelező érvényű könyvtárközi kölcsönzési szabályzatot
dolgozott ki és adott ki az Országos Könyvtárügyi Tanács.127 A dunaharaszti könyv-
tár e szolgáltatást igénybe véve élt a könyvtárak közötti együttműködés legrégibb
formájával a könyvtárközi kölcsönzéssel, amelynek célja, hogy bármely könyvtár ol-
vasója számára az adott könyvtárból hiányzó dokumentumot más könyvtárból való
átkéréssel hozzáférhetővé tegye. Az érdeklődők számára a szükséges szakirodalmat
– könyvtárunk saját állományán túl – az országos könyvtárközi hálózat igénybevé-
telével biztosítja. A Könyvtári törvény szerint a mindenkit megillető könyvtárhasz-
nálati jog gyakorlását a könyvtári ellátás rendszere biztosítja. Ez az információ
meggyorsítását és a decentralizálást elősegítő jogi szabályozás az 19/1981.(XII.8.)
MM sz. rendelet. Ma már ezt a szolgáltatást is az 1997-es törvény szabályozza.

A kezdeti időkben 5 oldalas, indigóval sokszorosított ügyviteli nyomtatvány ki-
töltésével igényelhettünk másik könyvtártól kölcsönkönyvet, vagy xerox-ot. Nap-
jainkban már a MOKKA-ODR-online-rendszer segítségével. A könyvtárhasználati
jog gyakorlását ma már csak a gyorsan, korszerű eszközökkel szolgáltató könyvtá-
rak rendszere teszi lehetővé. A gyorsaság különösen nagy igény a szolgáltató felé a
könyvtárhasználók részéről. Sok esetben az igények csak akkor valódiak, ha a szol-
gáltatás gyorsan reagál, ha késik, már nincs is szükség rá, ezért lehetőség és kényszer
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egyszerre, hogy a könyvtári szolgáltatások korszerű eszközökkel valósuljanak meg.
Az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer (az ODR-rendszer) működésének a
célja a könyvtári információk és dokumentumok gyors hozzáférhetővé tétele bárki
számára korszerű eszközök használata révén, mert minden könyvtáros alapvető kö-
telessége, hogy a könyvtárhasználó, törvényben biztosított jogainak érvényesülését
a dokumentumokhoz és információkhoz való hozzájutásban minél sokoldalúbb
módon elősegítse. Az ODR-rendszerben minden országos szak-, felsőoktatási-, me-
gyei és nemzeti könyvtár kölcsönözhető és prezensz gyűjteménye megtalálható.

A könyvtárközi szolgáltatást a könyvtárhasználó és a könyvtáros egyaránt kez-
deményezheti, erre abban az esetben kerül sor, ha a keresett dokumentum hiányzik
a könyvtár állományából, vagy pedig éppen használatban van. A keresett doku-
mentum lelőhelyének megismerése után a kérést elküldjük. Számít a teljesítésben az
is, hogy a teljesítő könyvtár milyen földrajzi távolságban van tőlünk. A kérés akkor
teljesül, ha a küldemény megérkezett, és a könyvtárhasználó hozzájutott a keresett
dokumentumhoz. Korábban az eredeti művek átkölcsönzése (országosan is) ingye-
nes volt a könyvtárhasználó számára, mert egy központi pályázati támogatás lehe-
tővé tette ezt. 2008 óta ez a központi támogatás megszűnt, így e könyvtári
szolgáltatásunk térítéses lett (ez a visszaküldés postaköltsége). A szolgáltatást igény-
bevevő könyvtárnak kell gondoskodnia arról, hogy a szolgáltató könyvtár feltételeit
érvényesítse a használóval szemben. Felelőssége a könyvtári dokumentumért az át-
vételtől a visszaérkezésig terjed.

A mi korszerű könyvtárunk sokkal gyakrabban él a könyvtárközi kölcsönzéssel,
mint korábban, nemcsak az információ, a kultúra gyorsabb áramoltatása, a diffe-
renciáltabb szolgáltatás miatt, hanem mert a könyvtárak működtetésére folyamato-
san csökkenő források állnak rendelkezésre, szemben a könyvek állandóan
emelkedő árával és persze számával. Erre alátámasztásul néhány összehasonlító
adat: 1980-ban 13, 1981-ben 7, 1983-ban 8, 1987-ben 8, 2002-ben 36, 2003-ban 49,
2004-ben 90, 2005-ben 82, 2006-ban 135, 2007-ben 66, 2008-ban 39, 2009-ben 61,
2010-ben 124 könyvtárközi kérést bonyolított le könyvtárunk. 2008-ban a könyv-
tárközi kölcsönzés térítéses szolgáltatássá vált, ezért egy ideig visszaesett a könyv-
tárközi kölcsönzést igénylők száma. A dokumentum beszerzésre fordítható összegek
esetében új kormányzati forrásokat vagyunk kénytelenek bevonni, ilyen például az
érdekeltségnövelő támogatás. Ellentmondásnak tűnik, hogy bár a most álló könyv-
tárunk jóval nagyobb, mint a régi volt, ezért természetesen sokkal bőségesebb és
differenciáltabb a választéka, mert nagyobb hely áll a dokumentumok rendelkezé-
sére, mégis többször bonyolít le könyvtárközi kölcsönzést. Egy korszerű könyvtár
azonban pontosan azért az, mert az információ gyors áramoltatását képes biztosítani,
anélkül, hogy a fenntartó közösségtől túlzott anyagi megterhelést kényszerítene ki.
Ez nemcsak a könyvvásárlásra értendő, hanem a megnövekedett könyvmennyiség
miatt szükségessé váló állandó épületbővítésre is.

A könyvek elhelyezésével kapcsolatban is vannak visszatérő problémák, ame-
lyeket könyvtárunknak - mint a hasonló olvasói igényeket kielégítő közművelődési
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könyvtáraknak -, rendszeresen orvosolnunk kell. Ilyen gond például, ha túl sok
könyv van a könyvtárban. Régi igazság és tapasztalat, hogy egy kisebb, de friss, jól
válogatott állománnyal rendelkező közművelődési könyvtár vonzóbb az olvasók
számára, mint egy nagy, de kevéssé használt gyűjtemény. A Dunaharaszti Városi
Könyvtár igyekszik rugalmasan alkalmazkodni az olvasói, filmnézői, zenehallgatói
igényekhez, dokumentumvásárlásait főként a könyvtárba járók kéréseihez, a könyv-
áruházak és az internetes oldalak könyv-, film-, CD-sikereihez igazítja. „A könyvre
adott pénz látszólag eldobott pénz. Mint a vetőmag.”- írta Gárdonyi Géza, s mi tel-
jesen egyetértünk ezzel a véleménnyel.

Könyvtárunk, könyvtárosaink – ma és holnap…

Mindig visszatérő kérdés, hogy tudjuk-e, mi könyvtárosok, hogy mit szeretne
olvasni a könyvtárba betérő? S vajon mire is van szüksége az olvasónak? S ezzel ő
tisztában van-e, vagy a szakembernek kell rávezetnie a szükséges olvasnivalóra.
Befolyásolhatjuk-e a bizonytalan olvasó ízlését, választását? Léteznek-e technikák,
melyekkel rábírhatjuk a tétova olvasót a választásra? Ösztönözhetjük-e a számára
idegen, nem ismert témák, technológiák, területek felfedezésére? Bizony, gyakorló
könyvtárosok előtt nem ismeretlenek az ilyen dilemmák. Mit jelent ez? Elsősorban
aktív könyvtárosi szerepvállalást, melynek hármas célja van: egyrészt az olvasó ön-
bizalmának erősítését az olvasás örömére való ráébresztéssel; másrészt az olvasó
eligazítását a könyvtár által kínált olvasási lehetőségek között; harmadrészt pedig az
olvasók számára olyan beszélgetések, alkalmak megteremtését, melyek során meg-
oszthatják egymással és velünk, könyvtárosokkal a tapasztalataikat. Így program-
jaink erre a hármas célkitűzésre támaszkodnak.

A szakirodalom szerint nem elegendő csak olvasni, az olvasottakat meg is kell
beszélni, értelmezni. Különösen, ha gyermek az olvasó. A megbeszélés alkalmával
például fejlődik a gyermek szókincse, erkölcsi ítélete, ilyenkor tudjuk nevelni őt,
észrevétlenül is.

Aki a könyvet szereti, sohasem lehet egészen boldogtalan, mert sohasem lesz
egészen magányos. Mindig körülveszik az „örök barátok”. Talán azért is olyan pesz-
szimisták, búval béleltek hazánk mai fiai és lányai, mert keveset olvasnak?128 Igen,
barátaink a könyvek. A következő történettel is szeretném ezt alátámasztani: Vikár
György írja, hogy amikor „Laci fiam éppen a Pál utcai fiúkat olvasta, mikor egy
reggel könnyes szemmel jött ágyamhoz. „Meghalt Nemecsek.” – mondta szomo-
rúan. Úgy megsiratta, mintha egy kedves barátja lett volna. És így vált barátjává a
könyv többi alakja is: Boka, Ács Feri, a gittegylet tagjai, stb. Világa benépesedett.129

A könyvtárosság egy olyan szakma, amely nem azonos az informatikussággal, a
titkárnőséggel, a raktárossággal. A könyvtár munkatársai 2011-ben, amikor „A du-
naharaszti közkönyvtár története” című könyv elkészült : Bajnok Éva, Balogh
Artúrné, Bánréviné Bujdosó Erika, Hosszú Zoltánné, Krujbert Jánosné, Márton
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Levente, Táborosi Zoltánné, Tóth Marianna, Török Attiláné és Weinberné Márton
Melinda.

Egy mai könyvtáros nem csak kölcsönöz, feldolgoz, rendezvényt szervez, fény-
másolatot készít, könyvtárközi kölcsönzést bonyolít, terjeszti a digitális írástudást,
gyerekeket, vagy nyugdíjasokat tanít a világhálón hasznos oldalakat keresni, hogy
ezáltal növeljük a könyvtárhasználók és a látogatók számát, mi terjesztjük az olva-
sáskultúrát. Ugyanakkor egyéb szolgáltatásainkkal is próbáljuk a könyvtárlátoga-
tók sokrétű igényeit kielégíteni: Dunaharaszti térképet, Dunaharasztival kapcsolatos
könyveket és képeslapokat, valamint használt könyveket árusítunk. A telekommu-
nikációt, az Internet mellett kiegészíti a faxküldés- és fogadás; spirálos iratfűzéssel
és laminálással; zene-, film-, könyvelőjegyzéssel reflektálunk a lakosság szükség-
leteire. Így közvetítjük a kultúrát, a „szellemi kincseket” amely másokat gazdaggá
tehet. Mert, ha a gyermek az iskolában nem tanult meg olvasni, ha nem szerette meg
a könyveket, hogyan szoktathatjuk be a könyvtárba? Carlos Ruíz Zafón szerint:
„…az embert semmi sem jellemzi olyan jól, mint a könyv, amely először ejti rabul
a lelkét. Az a korai képi világ, az első szavak csengése örökre az emlékezetünkbe
vésődik, és egész életünkben elkísér, akkor is, ha azt hisszük, már elfeledkeztünk
róla, aztán előbb vagy utóbb – nem számít, hány könyvet olvastunk közben, hány
világot fedeztünk fel, mennyit tanultunk és mennyit felejtettünk – visszatérünk
hozzá... Ráébresztett, hogy az olvasás segítségével élményekben gazdagabb, tartal-
masabb életet lehet élni.” („A szél árnyéka” című nagy sikerű könyvből.)

Többféle módszerrel próbálkozunk és kísérletezünk, hogy egyáltalán beszok-
tassuk, visszaszoktassuk a gyerekeket a könyvtárba. Tisztában vagyunk azzal, hogy
a nagyon keveset vagy egyáltalán nem olvasó gyerekek egyaránt hátrányba kerül-
nek a tanulás, a társakkal való kapcsolat, a beilleszkedés terén, az érzelmi érés, a sze-
mélyiségfejlődés és az erkölcsi fejlődés terén. A gyermekkönyvtári állomány remek
könyveire támaszkodik a csalogató kézműves foglalkozás a kisebbeknek. A na-
gyobbakra ezzel a programmal már nem igazán tudunk vonzást gyakorolni, kivételt
talán az adventi koszorúkészítés programja képez. De mindennek kiindulópontja a
könyv, és a végállomás is a könyv.

Problémáink - programjaink

A legkisebbeknek (0-5 éves korig) szervezzük a picik és a szülők között is nép-
szerű „Dühöngőt”, hogy beszokjanak a könyvtárba. Már egészen pici gyermek is át
tudja élni a „könyvtári hangulatot”, ha megfelelők a keretek, és egyéb szükségletei
nem szenvednek hiányt, nem fázik, fáradt, vagy éhes, és nincs szorongatóan sok
ember körülötte. Sőt, azt mondhatjuk, hogy már az anyaméhben levő magzat is
képes valamilyen módon átélni ezt, hiszen az édesanya mélyen megélt élményei
közvetítődnek felé. Természetesen nem lehet elvárni, hogy ilyen kicsi korban a gyer-
mekek értelmileg felfogják a „könyvtárat”, de részt kaphatnak a közösségi légkörből.
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A játék, a zenehallgatás, a mászás vagy éppen a könyvtári könyvből készült dra-
maturgia szerinti bábozás „beavatottá” teszi az egészen kicsiket is, amíg szüleik kis-
mamatársaikkal csevegnek, vagy könyveket válogatnak, magazint böngésznek,
kölcsönöznek. Ezek a kicsik még nem tudnak olvasni, tehát azon a tevékenység-
formán keresztül kell rájuk hatni, amely az ő életkorukra jellemző. Ez pedig nem
más, mint a játék. Gyermekkorban tehát a tanulás legfőbb közege a játék. Otthonos
légkört teremtve várjuk a kicsiket és szüleiket: frissítő inni,-ennivaló van az aszta-
lokon, pelenkázó biztosítja a komfortosságot számukra.

Bonyolultabb kérdés, hogy mikortól tud egy gyermek odafigyelni a „könyvtári
szabályokra”. Az óvodáskorú gyermekek csak öt-tíz percig tudnak egyhuzamban
koncentrálni. Bizonyos mozzanatokra nagyon odafigyelnek, aztán elkalandoznak,
majd megint odafigyelnek egy-egy kiemelkedő részletre, talán minden alkalommal
másra. Fokozatosan tanulják meg kontrollálni viselkedésüket, összpontosítani a fi-
gyelmüket. Az átlagos óvodáskorú, vagy kisebb gyermekektől irreális elvárás, hogy
passzívan, csendben ücsörögjön a könyvtárban. Az állandó fegyelmezés viszont át-
vészelendő, rosszabb esetben kerülendő helyzetté teszi számukra a könyvtárban el-
töltött időt. A megoldás a figyelmük lekötésében, koruknak megfelelő
bevonásukban, és végső soron bölcs türelemmel való elfogadásukban rejlik. Fontos,
hogy valóban az ő nyelvükön, szemléletesen, közvetlen hangon szólaljon meg a
„könyvtár”, a könyvtáros. Ezek a kicsi emberek valószínű (és mi ezért dolgozunk),
hogy könyv-, könyvtári olvasókká „szoknak”, mert életük részévé válik a könyvtár.
Puskás Gyöngyi már több mint egy évtizede megfogalmazta: „Az olvasóvá nevelés
már a születés előtt kilenc hónappal megkezdődik. A gyermek az anyaméhben hallja
a hangokat, éppen ezért fontos, hogy milyen hangokkal vesszük körül a születendő
gyermeket.”

Kutatások szerint a gyermek intelligenciájának ötven százaléka négyéves korára
alakul ki. ebben az időszakban utánoz a gyermek a legintenzívebben. Az első mo-
dellek a szülők, ha ők olvasnak, a gyerek utánozni fogja őket. Boldizsár Ildikó azt
tapasztalta, hogy a szülő elsősorban azzal segíthet a gyermekének, ha mesél neki.
Ugyanis a meséléssel észrevétlenül megtanítja őt arra, hogy képes legyen koncent-
rálni, figyelni mindarra, amit hall. Ez később az olvasásnál és a szövegértésnél is
alapkövetelmény lesz, hiszen ha például egy meg nem értett szó miatt kihagy a fi-
gyelmünk, elveszítjük a történet fonalát. A mesélés másik áldásos hatása, hogy me-
sehallgatás közben folyamatosan működik a gyermek fantáziája. Mindazt látja,
elképzeli, amit hall. A későbbiekben a fantázia működése nélkül az olvasás nem
öröm lesz, hanem gyötrelem, ugyanis a gyerek, ha nem tudja elképzelni, amit olvas,
nem tud hozzá sem érzelmeket, sem gondolatokat társítani. Üres halmazok kelet-
keznek a fejében a szöveg láttán, és mivel nem kíséri öröm az olvasást, egyre inkább
hárítani fogja ezt a tevékenységet. Sajnos a mai szülők többsége nincs tisztában
azzal, hogy a meséknek milyen fontos szerepük van a gyerekek személyiségfejlő-
désében, ugyanis „mesén” általában a televízión sugárzott, vagy a DVD-n lejátszott
meséket értik, és sokszor akár órákra is a képernyő elé ültetik a gyerekeket.
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Csakhogy a látott és halott mese hatásai között óriási különbségek vannak. Az a
gyermek, aki édesanyja vagy édesapja ölében hallgatja a szülő felolvasását, miköz-
ben képeket nézeget, az alapvető biztonságon túl átéli az együttmesélés élményét:
hallja a szöveget, és hozzárendeli a képet, miközben megtanul a különféle érzék-
szervi csatornáin közlekedni. Egészen más csatornákon közlekedik az a gyerek, aki
a tévécsatornák gombjait nyomogatva magányosan kóborol a látványos, akcióele-
mekkel dúsított rajzfilmek között. Ezekben ugyanis olyan sűrűn követik egymást a
képek, hogy nem hagynak időt az esetlegesen megjelenő pozitív élmények befoga-
dására és elmélyítésére, viszont növelik az agressziót. A mesékben éppen az a jó,
hogy mindenki csak annyit ért meg belőlük, amennyit a tudata „megenged”. Ugyan-
ezen okból nem kell félni a például a Grimm-mesék horrorisztikus motívumaitól,
mert ezek nem károsak a gyermekek fejlődésére.130

Bartos Éva egyik tanulmányában utal rá: „Súlyos gondok nehezítik az említett
családi előkészítést, hiszen a felnőttek szokásrendszerében, értékrendjében is jóval
hátrább került az olvasás, a szülői példamutatás tehát nem ösztönöz….Az olvasási
szakemberek mellett a gyermekorvosok is aggasztónak tartják, hogy a családok ösz-
szetartó-védő ereje egyre csökken, s hogy a válogatás nélküli, mértéktelen és kriti-
kátlan tévénézés következtében a gyermekek leszoknak az olvasásról,
beszédkészségük beszűkül, emocionális érzékenységüket elvesztik.” Jól tudjuk, lát-
juk mindennapi életünkben, hogy a „modern” mesefilmek, rajzfilmek által közve-
tített erőszaknak, igénytelen beszédnek, durvaságnak milyen következményei
vannak.

A következő korcsoportot a nagyobb óvodások, a „nagycsoportosok” alkotják, az
ő számukra rendhagyó „irodalomórákat”, interaktív könyvtári órákat, mint például,
mesekönyv-ajánlókat, bábjátékokat, a KRESZ-szabályokat bemutató könyvismer-
tetőket szervezünk. Azt írja Vekerdy Tamás: „A mese gyermekeink mindennapi táp-
láléka. Azok a gyerekek, akik mindennap hallanak mesét, az iskolába lépés idejére
egy-másfél évvel előzhetik meg anyanyelvi fejlettségben azokat, akiknek ez nem
jutott osztályrészül. De rosszul mondom. Nem ezért kell mesélni. Azért kell me-
sélni, mert a kisgyerek lelki és testi egészsége követeli ezt meg. Igen, testi egészsége
is! És nemcsak a kisgyermeké. Klinikai tapasztalatok szerint a gyermekkorban hal-
lott mesék olyan mintákat adnak, melyek a kamaszkoron túl is elkísérik a gyereke-
ket, és segítenek a válságos élethelyzetek meg- és feloldásában.”

Vekerdy szerint azok a gyerekek, akik a nagyobbakat utánozva már akkor is „ol-
vastak”, amikor még nem tudtak olvasni, már hét-nyolc éves koruk körül rákaphat-
nak az önálló olvasásra is,131 bár először még olyan mesekönyvet olvasnak, amiben
sok kép, illusztráció van és kevés szöveg. Bettelheim mondja: „A mese az az ábé-
céskönyv, amelyből a gyermek megtanul a saját lelkében olvasni.”132 Boldizsár Il-
dikó szerint a mese a lélekfrissítés és a jobb agyfélteke működésbe hozása mellett
konkrét megoldásokat is kínál, például megtanít arra, hogyan lehet ellentétes érzel-
mekkel megbirkózni, azaz hogyan lehet az egymást morzsoló kősziklák fogságából
kikerülni: csupán néhány másodperc áll rendelkezésére, hogy felismerve a megfelelő
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pillanatot (a mozgás amplitúdóját), valaki átjusson a sziklák között. Más mesék arra
tanítanak, hogyan lehet leválni, elválni, elszakadni valamitől vagy valakitől, ha
annak eljön az ideje, vagy éppen hogyan lehet tartós kapcsolódásokat létrehozni.
De a mesék nemcsak a hétköznapi, praktikus kérdésekre szolgálnak válasszal. Se-
gítségükkel rálátunk a lét mélyebb összefüggéseire, szembenézhetünk és foglal-
kozhatunk életünk problematikusabb oldalával, és mintákat kaphatunk arra nézve,
hogy szokásaink meghaladhatók, és más utak is léteznek, mint amelyeket rutinból,
praktikusságból vagy kényelmességből választunk. A mesék, történetek legerősebb
hatása a tudatmódosító erő, amely egy váratlan felismerés kísérőjeként először be-
látásokra, majd ezt követően változásra hívja meg a mesehallgatót. Történik mindez
a legkövetlenebb módon, a mese hősein keresztül.133

Korábban a tudósok az agyat statikusnak, megváltoztathatatlannak tartották. Ma
már tudjuk, hogy a gyermek agya fejlődik, növekszik, különleges emberi képessé-
geket fejleszt ki. Ez többnyire az őt érő ingereken és tapasztalatokon keresztül tör-
ténik. Agyunk összetett anatómiájával és határtalan lehetőségeivel egész életünk
során változik, halálunkig képes a megújulásra. Azokon a tapasztalatokon keresztül
formálódik, amelyeket gyermekkorunkban és a későbbiekben szerzünk.

A nemzetközileg ismert Dr. Marion Diamond, vagy a magyar Csépe Valéria agy-
kutatók és Freund Tamás akadémikus, neurobiológus is arra az eredményre jutott,
hogy cselekedeteink, észlelésünk és emlékeink formálják agyunk anatómiáját és
működőképességét. Kutatási eredményeik igazolják, hogy az agy változni tud, és
meg is változik. Mind javulni, mind romlani képes.

Néhány olyan tény, amelyet bizony a szülőknek és más gyermekekkel foglal-
kozó embereknek is tudatosítani kell: az agyszövet az egyik legbonyolultabb dolog
a világegyetemben, és korra való tekintet nélkül megváltozhat. Az agynak 18 év
szükséges ahhoz, hogy növekedjen, fejlődjön, és az egész emberi élet folyamán to-
vább érik. A pozitív élmények abban segítenek, hogy az agysejtek kitáguljanak, a ne-
gatív tapasztalatok pedig a sejtek zsugorodását és elhalását okozzák. A gyermekkor
különleges időszak, melyben a tanulás-olvasás örömöt okoz, és fáradság nélkül tör-
ténik. Egy normális, egészséges agy minden korban új képességeket tud elsajátí-
tani. Az agy nem „telik meg”. Befogadóképessége határtalan.

A tizenegy és tizennégy év közötti fiatalok jellegzetesen bizonytalanok, feszé-
lyezetten viselkednek, de még azért gyermekek, akiket érdekfeszítő olvasmányok-
kal még meg lehet közelíteni.

A tizenöt-tizenhat évesek egyre inkább megtalálják saját énképüket, gondolati-
lag függetlenebbé válnak, önálló döntéseket hoznak és kialakíthatják erkölcsi ér-
tékrendszerüket. Az orvostudomány vizsgálatai kimutatták, hogy a tinédzserek még
nem képesek folyamatosan bölcs döntéseket hozni, mert agyuk elsősorban érzelmi
szinten észleli, és dolgozza fel, ami éri őket. Ezért döntéseiket többé-kevésbé ösz-
tönszerűen hozzák. Még nem térnek át teljes mértékben arra, hogy döntéshelyze-
tekben a frontális kortex zónát használják, amely a felelős, érett gondolkodás helye
az agyban. A szülők eredményesen segíthetik át gyermeküket ezen az időszakon,
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ha már jóval korábban bizalmas viszonyt alakítanak ki velük. Erre, ezekre az emlé-
kekre ugyanis a tinédzser támaszkodni tud. Ez persze nem azt jelenti, hogy a gye-
rekeknek nincs szükségük fegyelemre. Épp ellenkezőleg: a fegyelem hiánya a
gyerekek számára ugyanúgy stresszt jelent, mintha túlzottan korlátozzák. A kor e
káros szelleme nyilvánul meg a fegyelem és figyelem problémájában is: a dyslexiás
gyermekek nagyon magas százalékában van figyelemzavar.

Kokas Klára: Öröm, bűvös égi szikra című könyvéből idézek: „Húsz fejezet sem
tudná leírni azt a szennyet, amit a félfigyelem kever körénk mindennapjainkban.
Átok ez, amely ellen minden erőmmel küzdök, mindenütt. Teljes figyelem nélkül
nincs alkotás, nincs művészet, nincs érték. Csak silányság van, vacak silányság.”
Viszont a gyermekek szinte szárnyakat kapnak, ha kialakult napirend, biztos szülői
vezetés veszi őket körül mindennapjaikban.

A gyermek életében a stressz csökkentésének egyik legjobb módja az, ha több
időt szervezünk neki játékra, olvasásra.134 És itt a világért sem a videó- és számító-
gépes játékokra vagy a tévére gondoljunk! Ugyanis a tévé nem ad, csak elvesz: ma
már bizonyítottan káros a három évnél fiatalabb gyermekek számára, még a háttér-
televíziózás is. Annál is inkább így van ez, mert George Gerbner – a Pennsylvaniai
Egyetem nyugalmazott dékánja és a Kulturális Környezet Mozgalom alapítója - úgy
véli, hogy a rendszeres tévénézőkben egyfajta képzet alakul ki a „zord és félelme-
tes világról”. A képernyőn látott erőszak egy olyan szociális paranoiát generál ben-
nük, amely szemben áll a szavahihető emberek véleményével csakúgy, mint a
biztonságos környezettel. A legtöbben, akik elítélik a televízióban látható erősza-
kot, elsősorban amiatt aggódnak, hogy a túlságosan fogékony fiatalok utánozni fog-
ják a képernyőn látott agressziót. Gerbnert azonban egy sokkal szélesebb és
potenciálisan ártalmasabb hatás érdekli: nevezetesen, hogy a televízióban látható
erőszak képes meggyőzni a nézőket arról, hogy odakint valóban a „dzsungel törvé-
nyei” uralkodnak. Vizsgálatai bebizonyították, hogy a főműsoridőben sugárzott
programoknak több mint a fele tartalmaz konkrét testi sértést vagy erőszakos cse-
lekedetet. Az erőszakot tartalmazó sorozatok átlagosan öt tragikus esetet mutatnak
be óránként. Csaknem valamennyi hétvégi gyerekműsor a verekedésre épül. Ezek-
ben óránként átlagosan húsz ilyen eset történik. Mire az átlag tévénéző leérettségi-
zik, már több mint tizenháromezer erőszakos halálesetet látott.

Gerbner kutatásai szerint, aki gyakran tévézik, megnő annak esélye, hogy erő-
szakos cselekedetbe keveredik. Például azok a gyerekek, akik rendszeresen néznek
tévét, egybehangzóan állítják, hogy „szinte minden esetben jogos megütni valakit,
ha okkal dühös vagy az illetőre”. A „megszállott tévénézők” gyanakodva figyelik
mások motivációit és olyan kijelentéseket tesznek, melyekkel arra figyelmeztetik
az embereket, hogy a legrosszabbra számítsanak: „Sosem lehetsz elég óvatos.” vagy
„Inkább te menj neki másoknak, mint mások jöjjenek neked.” Gerbner ezt a cinikus
és pesszimista beállítottságot nevezi a „zord világ szindrómának”. Szerinte „ A te-
levízió világa és a valós körülmények olyannyira egybevágnak, hogy rezonanciát
keltve jelentősen felerősödött kultivációs mintákhoz vezetnek. Így például, azok a
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tévénézők, akik már átéltek fizikai erőszakot, dupla dózist kapnak.” Kutatásai be-
bizonyították, hogy akik túl sokat néznek televíziót, azok számára a világ egy ijesztő
hely, és e nyomasztó beállítottság, világnézet miatt könnyen manipulálhatóvá vál-
nak, ugyanis a televízióban látható erőszak nem pusztán jelenetek sora, hanem „a ha-
talom és az áldozattá tétel, a félelemkeltés bonyolult társadalmi forgatókönyve.”

Dolf Zillmann szerint az izgalomátvitelnek tudható be a tévézést közvetlenül kö-
vető erőszakos cselekedetek megnyilvánulása. Albert Bandura pszichológus még
tovább megy megállapításával, meggyőződése szerint a televízió által közvetített
erőszak évekkel később fejti ki hatását, ami antiszociális magatartásformákhoz
vezet.135 Virtuális valóság: a tévéműsorokban nem a dolgok természetes menetével
találkozunk, hanem egy felpörgetett, irreális életritmussal. A teljes figyelemleköté-
sével járó gyors változások órákra képesek a fotelhez láncolni a kiszolgáltatott nézőt.
Környezetétől elszigetelődve, a külvilágot kikapcsolva passzívan figyeli a dobozból
áradó képözönt, annak beszűkült perspektívájában él és mozog. A képek remanen-
ciája - akarjuk vagy sem - a látott képek megmaradnak és tovább dolgoznak. Sok-
kal tartósabb ingerek, benyomások érnek vizuálisan, mint újságok, könyvek
olvasása, vagy rádióhallgatás révén. A legveszélyeztetettebb réteget a gyermekek, il-
letve serdülők alkotják.136 Íme (csak) a külföldi tudósok véleménye a tévé negatív
hatásáról.

Ugyanakkor idézem Vekerdy Tamás megállapítását: „Aki tehát sok mesét hallott,
– és nem pedig nézett a televízión, videón, DVD-n vagy akár diafilmen, azaz a belső
képteremtő tevékenységet megbénító külső képeken - az feltehetően jó olvasóvá
lesz. Ki a jó olvasó? Az a jó olvasó, akinek az olvasás örömöt, élvezetet okoz, mert
át tudja élni a hősök sorsát, azonosulni tud velük, ez megmozgatja, felidézi érzel-
meit, és ebben az érzelmileg megragadott állapotban tágul a világról való tudása és
önmagáról való tudása is. Ha a jó olvasó egy jól leírt futásról olvas, akkor lábikrá-
jába több vér áramlik, és a testi állapotok ilyen és ehhez hasonló változásai tovább
mélyítik az érzelmi azonosulás lehetőségét. Tudjuk, hogy azok a felnőttek, ifjak,
kamaszok, akik jó olvasók, sikeresebben dolgozzák fel konfliktusaikat, bajaikat,
sokkal kevésbé vannak kiszolgáltatva lelki (és testi) megbetegedéseknek, vagy netán
személyiségüket roncsoló ön- és közveszélyes sodródásoknak. Az olvasás – ha él-
vezetet okoz – segít élni. Átélni és túlélni is.” Ezután Csépe Valéria agykutató föl-
teszi a kérdést: „Hol egyenlíthető ki a „jó” és a „nem jó olvasó”, vagyis az otthoni
környezet hiányossága?”- a válasz szerinte: - „Ott, ahol ők is megkapják a hagyo-
mányos és a digitális írástudás kialakulásának minden feltételét. Az iskolában és
(csupán) a könyvek kölcsönzésénél sokkal többet nyújtó könyvtárakban.”137

Az iskoláskorúak az egyik legnehezebben megközelíthető korosztály. Egyre
többször merül fel, hogy mennyire nem megy a gyerekeknek az a fajta feladattűrés,
ami még tíz évvel ezelőtt természetes elvárás volt az iskolás korosztállyal szemben.
Ezt az elvárási igényt nyugodtan lejjebb szállíthatjuk, mert ma már egy felnőtt ember
sem képes 15 percnél tovább figyelni, mert erre szocializálta a tévé. A filmeket is
megszakítják 12-13 percenként a reklámok. Itt a könyvtárban olyan kiskamaszok
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„szaladgálnak”, akik már erre szocializálódtak. Nekik az természetes, hogy nincs
egyben másfél óra, esetleg csak a moziban. És különben is, inkább divat filmet le-
tölteni a Netről. Egy tízéves is simán le tud szedni egy filmet. Gyakorlatilag ők már
tökéletes felhasználók, ami a számítógépet és a különböző programnyelveket il-
leti.138 Számukra az Internet, a számítógép teljesen megszokott használati, vagy
még inkább információs eszköz. Például, jobban ismerik az információs sztrádát,
mint a könyv szerkezetét, felépítését.

Éppen ezért itt a könyvtárhasználati órákon a leggyakoribb „tananyag” egy szép-
irodalmi és egy ismeretközlő könyv felfedezése. Legfontosabb szempontok e talál-
kozások során: olvasás- és könyvközpontúság könyves környezetben, az adott
témához kapcsolódó könyvek kézbevétele, egyes részletek felolvasása, a figyelem-
felkeltés. Ugyancsak fontos az ifjúságnak a kézikönyvtári állomány: a kéziköny-
vek, lexikonok, szótárak, almanachok, enciklopédiák, lexikonok, a segédkönyvek
használatának bemutatása, hogy elsajátíthassák a legalapvetőbb ismereteket a pre-
zensz–gyűjteményekkel kapcsolatban. A kézikönyvtár bemutatásakor mindig kie-
meljük, hogy a (méltán) népszerű Internet nem pótolhatja a kézikönyvek, szótárak,
enciklopédiák, monográfiák által nyújtott irodalom hierarchikus struktúráját, gaz-
dagságát és hitelességét. A szóbeli ismertetést gyakorlati feladatmegoldásokkal, in-
formációkereséssel, játékos versenyeztetéssel egészítjük ki, hogy az elhangzottakat
megjegyezzék, illetve megismerjék és ki is próbálhassák a gyerekek. A foglalkozá-
sok interaktívak: minden foglalkozás közös cselekvésen és nem csupán direkt is-
meretközlésen alapul. A gyerekek aktív tevékenysége révén alakult ki a találkozók
szellemi és tárgyi eredménye. A kezdeti nehézségeket általában az „információ-nyo-
mozás” izgalma követi, amely a legtöbb tanulót eredményes kutatásra, tehát sikerre
vezeti (természetesen mi felnőttek, könyvtárosok, pedagógusok segítséget nyújtunk
ehhez, amennyiben ez szükséges, lehetőleg nem korlátozva őket önállóságuk ki-
bontakoztatásában). Ettől kezdve, már motiválja a gyermeket a könyvtárhasználati-
órán elért eredmény; ha nem is mindenki, de többen rendszeres könyvtári olvasóvá
válnak.

Az különösen serkentően hat a gyerekekre, ha az osztálytársak, a kortársak be-
jönnek a könyvtárba, mert ez a legnagyobb vonzerő. Ez az a korcsoport, amely a kor-
társakkal érzi magát a legjobban, hiszen most a legerősebb a felnőttektől, szülőktől
való függetlenedés vágya. Eközben alakítják ki saját identitásukat, helyüket, erejü-
ket az őket körülvevő világban, ekkor születnek az igazi, életre szóló barátságok,
szerelmek, sokszor éppen itt. Ahhoz, hogy a gyerekek rendszeresen megforduljanak
könyvtárunkban nélkülözhetetlen az iskolákkal való kapcsolattartás. 2008 a „Rene-
szánsz Éve” kitűnő lehetőséget teremtett számunkra, hogy népszerűsíthessük gyűj-
teményünk művelődéstörténeti, művészeti, történeti kiadványait, különös tekintettel
kézikönyvtárunk választékos és - a fiatalok által - kissé hanyagolt állományára. A
„Mátyás király pályázat” a 10-14 éves fiúk részvételét, könyvtári kutatását ered-
ményezte, ezt mi külön sikerként éltük meg. 2008. szeptember 18-án történt a pá-
lyázat értékelése, amelyen a pályázókon kívül szülők is megjelentek. Minden
résztvevő könyvjutalomban részesült.
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De mi legyen azokkal, akiket a szülők, tanárok még nem tudtak eljuttatni az ol-
vasáshoz? Azokkal, akik valóban hosszú órákat töltenek el a televízió előtt, és aki-
ket nem lehet elkergetni a számítógép mellől, amelynek használatával sokszor
jobban tisztában vannak, mint a szüleik? Mi legyen azokkal, akiket „meg kell
fogni”? Talán paradoxon, de épp a számítógép, az Internet segíthet ezen, már ameny-
nyiben a könyvtárnak megfelelően vonzó honlapja van.139 Honlapunkon mi is igyek-
szünk figyelemfelkeltő módon felhívni az érdeklődők figyelmét a Dunaharaszti
Városi Könyvtárra, programjainkra, gyűjteményeinkre. Honlap címünk: http://
www.dhbiblio.hu

Szakmai felmérésekből kimutatható, hogy a tizennyolc éven felüli felnőttek kö-
zött éppen azok, akik könyvtárba járnak, azok a legjobban ellátottak az ún. kulturá-
lis javakkal. Ők azok, akik olvasnak különböző lapokat, folyóiratokat, akik
használják a számítógépet, az Internetet, s rendelkezésükre áll otthonukban a családi
könyvtár.

A felnőtteket megemlítve ugyanakkor a legszembetűnőbb az, hogy ennek a kor-
osztálynak a nagyobbik része – egészen a nyugdíjasokig – a legritkábban olvasó- és
könyvkölcsönző réteg.140

S ahogy a felnőttek esetében is létezik olvasói elit, a gyermekeknél is ugyanezt ta-
pasztaljuk: ők azok, az intenzív könyvtárhasználó gyermekek, akik hozzászoktak a
rendszeres könyvolvasáshoz, akik számára először a szülők, majd később már saját
maguk vásárolnak lapokat, akiknek a szülei is rendszeresen olvasnak, s jó esetben
a környezetükben is található olyan felnőtt: szülő, pedagógus, nagyszülő, könyvtá-
ros, akivel meg is oszthatják olvasmányélményeiket.

Az időskorúakat mindig megkülönböztetett szeretettel várja könyvtárunk - más
közművelődési könyvtárakhoz hasonlóan -, hiszen ők adják a „derékhadat”. A meg-
változott kor miatt, az információs eszközök használatában, hátrányban álló társa-
dalmi csoportoknak – így az időskorúaknak is – sajátos érdekük, hogy felzárkóz-
hassanak a társadalom többi rétegéhez, és megtanulják az információs eszközök
használatát. Ezzel új világ nyílik ki számukra az ügyintézés, munkavállalás, kap-
csolatépítés és kommunikáció terén. Az e-ügyintézés változatos formái segítséget
nyújthatnak ennek a korosztálynak, hogy rugalmasabban alkalmazkodjanak a kor ki-
hívásainak: ebben segít a könyvtár a felhasználó-képzés és további szolgáltatások
hatékony fejlesztésével.141 Erre kínálkozik kitűnő alkalom az Ügyfélkapu haszná-
latának megtanítása az adóbevallás időszakában. Nem csak az adóbevallást készít-
jük el, hanem az ingyenes használatot és a hozzáférés lehetőségét is megteremtjük
a számukra. Többen élnek a lehetőséggel, és igénybe veszik ezt a könyvtári szol-
gáltatásunkat. Az idősek korosztálya a leghűségesebb könyvtári olvasóink csoportja.
Sajátos élethelyzetükből adódóan talán már több idejük van az olvasásra, rugalma-
sabban osztják be a napjaikat, gyakrabban tudnak időt szakítani arra, hogy elidőz-
zenek itt a könyvtárban, olvasgatnak, keresgélnek, elhozzák az unokát is kedvenc
szórakozási helyükre, hogy együtt keressenek olvasnivalót, ezáltal ők hidat képez-
nek a generációk között. Csukás István így nyilatkozott Vadas Zsuzsának egy
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interjúban: - ”Nincs annál nagyobb csoda, mint fehér papíron a fekete betű, amely
beindítja agyunkban a képzelet-mozit. A betű nem fog kiveszni. S ha már betű van,
akkor olvasni is fogunk.

Hagyományosan kiállítjuk az „Új könyvek” és a „Premier filmek polcára” legú-
jabb szerzeményeinket a könyvek, filmek népszerűsítésére, amelyből a kölcsönzők
tetszésük szerint válogatnak, kölcsönöznek. Az olvasószolgálatos munkatárs köz-
vetlen közelében is rendezünk „könyvkínálókat” egyszer a „Könyvtárosok kedven-
cei”, máskor az „Öregbetűs könyvek gyűjteménye”, az „Eseménynaptár” aktualitása
egy-egy történelmi, irodalmi nagyság évfordulós ünneplésekor, vagy az éppen ese-
dékes verseny-pályázat-évforduló válogatásunk (például: Mátyás király pályázat
2008, Könyvtárosok kedvencei 2009, Erkel Ferenc-évforduló 2010, Család Éve,
Benedek Elek meséi 2011…) talál itt helyet magának. Így az érdeklődők akár a
könyvtárossal is szóba elegyedhetnek a kiállított könyvek, sorozatok kapcsán. Elő-
fordul az helyzet is, hogy a könyvtáros kezdeményez beszélgetést a válogatásokon
keresztül. Az információszolgáltatásnak sokféle formái gazdagítják az érdeklődők
és a könyvtárosok lehetőségeit. E személyes kapcsolatok kiépítése, ápolása során a
könyvtáros is tájékozódik, informálódik, választ kap arra, hogy az olvasókat, könyv-
tárba járókat mi érdekli, mire van szükségük, hogy mi a „trendi”. Ebben segítsé-
günkre van a „Látogatók könyve” is, amelyben 1998 óta a könyvtárlátogatók
megfogalmazhatják, és leírhatják észrevételüket, véleményüket a könyvtárról, szol-
gáltatásainkról. Ez a „könyv” nagyon fontos a számunkra, mert igen sok üzenetet tar-
talmaz.

A legkülönbözőbb korosztályok, a gyerekek, a fiatalok, a családalapítók, a kö-
zépkorúak és a nyugdíjasok ugyancsak ráhagyatkoznak a könyvtárosok tudására,
sokévi tapasztalatára, praktikáira. Mindegyik korcsoporthoz mi könyvtárosok annak
egyedi sajátosságain, speciális igényein, érdeklődésén keresztül közelítünk.

A hagyományos szemléleten próbálunk változtatni és megpróbálkoztunk a köz-
vetlen interperszonális kapcsolatokon túl, a médiákon keresztül is megismertetni
könyvtári gyűjteményünket. Először - folyamatosan - a városi orgánumokban je-
lentkeztünk, majd a helyi tv-csatornán keresztül jelentünk meg a város lakosainak
otthonában. Könyv-, újság-, zene- és filmajánlóink igen változatosak: a szórakoz-
tató művektől kezdve a szakkönyveken keresztül a premier zenékig, filmekig terjed
kínálatunk, ahogyan gyarapodó könyvtári gyűjteményünk mutatja. 2003 októberé-
től hétről-hétre a helyi KiSDuNa Tv csatornáján keresztül jutott el a dunaharaszti-
akhoz könyvtárosaink ajánlója. Úgy gondoljuk a visszajelzésekből, hogy érdek-
lődéssel tekintették meg ezeket a rövid felvételeket városunk és a környék lakói.
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Könyvtár - esélyegyenlőség

Könyvtárunk szolgáltatásait és gyűjteményét befolyásolja egyre nagyobb teret
nyerő szociális funkciója, hiszen nem vitatható el a szociális érzékenység kötele-
zettsége egy közkönyvtártól sem. Mindenekelőtt: a szociális nem keverhető össze a
népjólétivel, a könyvtári feladatok más intézmények és szervezetek funkcióival.
Nem a könyvtár feladata (s nem is ő fogja) megszüntetni a társadalmi különbsége-
ket, felszámolni a szegénységet, a különböző devianciákat.142 De igenis feladata a
maga eszközeivel az egyént hozzásegíteni a boldoguláshoz, s esélyt adni számára,
hogy hátrányát ledolgozza.

Fel kell a könyvtárnak figyelnie a társadalom rétegződéseire s az ebből fakadó
differenciált igényekre. A szociális funkcióból következik az, hogy az átlagostól el-
térő adottságú állampolgár számára megkülönböztetett szolgáltatásokat nyújtsunk,
így például a mozgás-, hallás-, látáskorlátozottaknak, értelmileg elmaradottnak, ágy-
hoz vagy házhoz kötöttnek, nemzeti és etnikai kisebbségnek. Mi, a könyvtár adta le-
hetőségekkel hivatottak vagyunk az ún. Máté-effektust („akinek van, annak adatik,
akinek nincs, attól az is elvetetik, amije van”) csökkenteni. Komplex szolgáltatás-
fejlesztési, olvasásnépszerűsítő kampányok, olvasásfejlesztő tréningek, a digitális
írástudás terjesztését elősegítő könyvtári foglalkozások, az életkornak megfelelő
differenciált programok szervezése próbálja az esélyegyenlőség nehéz – de életbe-
vágóan szükséges – célját szolgálni. Legnépszerűbbnek - a „KÖNYVTÁROSOK
VILÁGNAPJA” április 14-én, és a „Dunaharaszti Városi Könyvtár születésnapja”
október 12-én – bizonyult. Ezeken az ünnepeken változatos és izgalmas meglepe-
tésekkel csalogatjuk be a könyvtárba a városiakat, s ha már itt vannak sokféle
„könyvbarát program” az éppen aktuális országos célkitűzéshez és a helyi igé-
nyekhez alkalmazkodva gazdagítja a megjelentek könyvtárral kapcsolatos élmé-
nyeit. Átlagolvasó nincs, s nem is volt. Minden használónak egyénileg sajátos és
valóságos igényeit kell kielégíteni a lehető legteljesebb esélyegyenlőség biztosítása
mellett. Egyéni igények pedig a következők, amelyekre differenciált választ tudunk
adni könyvtárunkban: a látássérültek számára a hangoskönyvek beszerzése, a német
nemzeti kisebbség nyelvi fejlesztéseinek lehetősége német nyelvű dokumentumok
széleskörű választékénak biztosítása. A romák számára is szükséges kulturális hát-
teret teremtünk, amelyek sajátos identitásuk fejlesztéséhez alkalmasak. Felejthetet-
len és felemelő élmény számunkra, amikor évekkel ezelőtt igen pozitív reakciót
váltott ki roma olvasókból (gyermekekből és felnőttekből egyaránt) az, hogy meg-
találták kézikönyvtárunkban és kölcsönkönyvtári részlegünkben is a cigány-magyar,
magyar-cigány szótárat. Ugyancsak fellelhetnek az érdeklődők gyermekkönyvtá-
runkban cigány népmesét, mondát, vagy a felnőttek történeti szakkönyvet és más,
a roma identitást erősítő dokumentumot is gyűjteményünkben. Azt a megállapítást
bizonyítja ez, hogy a könyvtárak csak addig létez(het)nek, amíg nélkülözhetetlenné
tudják tenni magukat.
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143. Balogh András: Közkönyvtár-használati trendek, kihívások itthon és a nagyvilágban In: Könyv Könyvtár Könyvtáros 2010. 2. sz.

Az új technológiák kitágították a távlatokat, a világ megismerése leegyszerűsödött.
Új kihívások, új lehetőségek, új problémák jelentkeztek, amelyekre a könyvtárban
is szükséges megoldást találni. Amely nehézséget okoz, az egyben lehetőség is: az
információs sztráda megújítja a könyvtár erőforrásainak lehetőségét, módszereit. A
már máshol bevált módszereket könyvtári területen is kamatoztathatjuk. Digitális
korunk amennyire sok kényelmi szolgáltatást nyújt, annyira alá is ásta (elidegení-
tette) bizonyos hagyományos és megkerülhetetlen profilok fontosságát, létét.

Elmondhatjuk, hogy az esélyegyenlőség elve - kezdve az akadálymentesített fő-
bejárattal, majd az olvasás szintjén nagy erőfeszítéssel, összefogással - kezd meg-
valósulni. A technika fejlődésének következtében egyre kevesebb dolog van, amiről
a fogyatékos embereknek ki kell maradniuk. Az is realitás viszont, hogy a szemé-
lyes könyvtárhasználatot, a könyvtáros-olvasó fizikai találkozásait vélhetően tovább
csökkenti a digitális szolgáltatások fejlesztése, bár a jó olvasó-könyvtáros közötti
személyes kapcsolatok fontos aktusai maradnak az olvasás megszerettetésének, még
az elszemélytelenített digitalizált korban is.143 Ez bízató számunkra, mert célunk a
társadalmi különbségek csökkentése, mérséklése, a digitális egyenjogúság elősegí-
tése. Fontosnak tartjuk, hogy a kreativitás és az önálló gondolkodásmód teret kap-
jon, amelyhez szolgáltatásaink is hozzájárulhatnak.

Új szervezeti formák

2001-ben a Városi Könyvtár szervezetileg különvált a József Attila Művelődési
Háztól, majd 2009 elején a Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületének határozata
alapján Városi Könyvtár és József Attila Művelődési Ház címen ismét egy költség-
vetési intézmény lett. A jogilag összevont intézmény közös igazgatója mindvégig
Táborosi Zoltánné.

2001-ben a város lakossága 15.367 fő, ebből a beiratkozott olvasók száma elérte
a 2.758 főt, a látogatók száma 36.350 fő, az állomány 65.911 db dokumentumegy-
ség, kikölcsönzött dokumentum pedig 138.765 db volt 2001 év végére. A Városi
Könyvtár alapterülete 404 m² ekkor. A feladatokhoz képest szerény volt a könyvtár
főfoglalkozású munkatársainak száma: 7 fő. Ebből három könyvtáros több éve, sőt
évtizede dolgozik intézményünkben, nagy tapasztalattal teszi feladatát, emeli lel-
kesedéssel munkáját hivatássá. 2009-ben a város lakossága már 19.970 fő, ebből a
beiratkozott olvasók száma 2.065 fő, a látogatók száma 23.614 fő, az állomány
68.575 db dokumentumegység, a kölcsönzött és helyben használt dokumentum
151.957 db volt 2009 év végére. 2010-ben a regisztrált olvasók 2.435 fő, a könyv-
tár gyűjteménye összesen 70.260 db dokumentum, 169 féle kurrens időszaki kiad-
ványt járattunk, a kölcsönzött dokumentum 84.173 db, a helyben használt pedig
100.382 db volt. A Városi Könyvtár alapterülete kibővült, már 460 m². Főfoglalko-
zású munkatárs 9 fő lett az évek során, amelyet a megnövekedett szolgáltatások
száma igényelt. Heti nyitva tartásunk 32 óra, ebbe beleszámítjuk szombat délelőtti
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szolgálatunkat is. A kölcsönzési időn túl számos program gazdagítja könyvtárláto-
gatóinkat: író-olvasó találkozó, könyvtári óra, ismeretterjesztő előadás, „dühöngő”=
kisgyermekek beszoktatása a könyvtárba, kiállítás, évszakonkénti kézműves-fog-
lalkozás, használtkönyv-vásár.

A dunaharasztihoz hasonló városi könyvtárak a közkönyvtári rendszer gerincét
adják. Könyvtárunk közigazgatási-települési határain túlmutató szerepkörének rész-
ben gazdagságával, még inkább szolgáltatási potenciája révén képes megfelelni. In-
tézményünk az emberi tudást és információt szélesebb körűen, s differenciáltabban
képes reprezentálni, számolva a népesség sokrétű, többszintű igényeivel, s ezeknek
megfelelő szolgáltatásokat fejlesztett ki, több szálon kapcsolódva a még nagyobb
szolgáltatókhoz és rendszerekhez; s mindezt felkészültebb személyi apparátussal és
eszköztárral oldjuk meg. A Városi Könyvtár közvetlenül is számol a településen
kívül lakók beiratkozásával, akik munkájuk, vagy egyéb igényeik révén amúgy is a
városhoz kötődnek.

Olvasás Éve… Nagy Könyv…

Kik az olvasók? Szerb Antal szerint: „Vannak, akik szórakozásból olvasnak, és
vannak, akik műveltségüket akarják olvasmányaikkal gyarapítani; de én a harmadik
olvasóra gondolok, arra, akinek az olvasás életfunkció és ellenállhatatlan kényszer
– csak ez az igazi olvasó.”

A települési közkönyvtár funkcióinak teljességét, vagyis gyűjtő, feltáró, meg-
őrző, tájékoztató és szolgáltató tevékenység egységét törekszik Városi Könyvtárunk
megvalósítani. Ennek a sokrétű feladatnak és célnak kivételes érdeklődést, lendületet
képes adni minden országos kampány és rendezvény, amely ünnepi alkalom és le-
hetőség is egyúttal a kultúra, a könyvek népszerűsítésére. Elég, ha csak a tv-reklá-
mok népszerűsítő, „trendi” hatását figyeljük meg, amikor a televízióban bemutatott
könyveket kezdik el keresni, vagy iratkoznak fel várakozólistára olvasóink. Ezek-
hez az alkalmakhoz könyvtárunk is mindig csatlakozik, mert feltétlenül szükséges
megragadnunk e kivételes lehetőségeket a könyv, a könyvtár megszerettetésének
érdekében.

2000-2001 Ünnepi Könyvhét közötti időszak az „Olvasás Éve” volt. A program
legnagyobb érdeme talán az lett, hogy az olvasáskultúra ügyét bevitte a köztudatba.
Ez a kezdeményezés számos eredménnyel büszkélkedhet, de azt is megmutatta,
hogy nem az akciók, hanem a folyamatos cselekvés segíti az olvasók, még inkább
a gyermekek olvasással kapcsolatos képességének a fejlesztését.

2005-ben zajlott a „Nagy Könyv” - játék országosan és könyvtárunkban is. Az
első tíz helyezett között voltak a Jókai-regények, az Egri csillagok, A Pál utcai fiúk.
Ehhez az „eredményhez” azt fűzte hozzá Gereben Ferenc, olvasásszociológus, hogy
szerinte az „emberek az életre szóló olvasmányélményeiket általában fiatalkorukban
szerzik be. Utána is olvasgatnak, de az olvasás, mint populáris jelenség, - fiatal- és
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144. Jolsvai Júlia: A fiatalok olvasnak többet: beszélgetés Gereben Ferenccel In: Könyvhét XIV. évfolyam 1-18 sz. 2010. szeptember 460 p.
145. Nagy Attila: Növekvő kulturális szakadékok – az olvasás példája In: Könyv és nevelés VIII. évf. 2006/4.
146. Pest Megyei Könyvtáros 2002 Szentendre 45. évfolyam 1. szám

diákkorban jellemző, ebben az életkorban raktározzuk el a nagy olvasmányélmé-
nyeinket - ha elraktározzuk. Azért nem keserít el, hogy csupa gyermek- és ifjúkori
olvasmány került az élre, mert láthatólag nem hiába járnak iskolába a gyerekeink.
Ugyanis ezeket a könyveket természetesen nem most olvasták el az emberek, hanem
fiatalkorukban.”144

Megfigyeltük, hogy több mint harmadára csökkent a könyvtáros szakemberek
segítségének kérése. Felkészületlenebbek? Ennyivel okosabb a mai olvasó? Vagy
ennyivel kevesebben vannak, esetleg nehezebben megszólíthatók? Jó negyedére
csökkent a rendezvényeket látogatók száma. Mindez a „Nagy Könyv” akciók sűrű-
jének idején, 2005. szeptember 15. és október 16. közötti hetekben, majd a későb-
biek során is. De csökken a kölcsönzés mellett a helyben olvasás, valamint a hangzó
anyagok helyben használata is, sőt kölcsönzése is,145 állapította meg az olvasász-
szakértő. Csökken a könyvet olvasók (40%), a könyvtárhasználók (12%) száma, a
felnőtt népességen belüli részaránya. Ezzel szemben növekszik a számítógéppel el-
látott háztartások nagyságrendje (35%), valamint az internetet használók mennyi-
sége (24%). Vagyis a kulturális előnyök és hátrányok halmozódása látványosan
polarizálja társadalmunk jelentős részét. Egyszerűbben szólva, az egyes társadalmi
rétegek közötti, korábban is meglévő kulturális távolságok, szakadékok mélyülnek,
szélesednek. Erre a vizsgálati eredményre jutottunk könyvtári statisztikánk rend-
szeres elemzésével, amely túl azon, hogy kötelező feladat minden könyvtár szá-
mára, és a könyvtári munka ellenőrzésének fontos eszköze, ugyanakkor megmutatja
a problémák, feladatok megoldásának irányát is.

Nem véletlen, hogy a szakminisztériumban készült, a könyvtári terület stratégiai
céljaként 2003-2006 első helyen szerepelteti a könyvtári életpálya vonzóbbá tételét,
nem véletlen, hogy a szakma figyelmének középpontjába került könyvtáros pálya
előmeneteli kidolgozása.146 Márai Sándor írja: „Az életnek értéket csak a szolgálat
adhat, amellyel az emberek ügye felé fordulunk.”

Könyvtárfejlesztés – könyvtáros képzés

Megyei szintű továbbképzéseknek adott otthont a Dunaharaszti Városi Könyvtár
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A statisztikai táblázat harminc év változásairól beszél.147 Különösen a gyermek-
olvasók jelenlétének hiánya a fájó: jól látható a számban megjelenített olvasói ér-
deklődés nagymértékű visszaesése. Ha nem olvasnak: azért nem, mert nincs
motivációjuk - bizonyítják a kutatások.

„Amennyi erőfeszítést tesz egy társadalom, hogy a kultúrára költsön, annyira
lesznek kulturáltak a részvevők: hosszú távon mindenkinek jó, ha a lakosság minél
nagyobb része lesz kulturált.” - állapítja meg Csányi Vilmos. De olvassuk tovább a
folytatást: „A képek nézegetése magától értetődő, de az olvasás nem; olvasni meg-
tanulni kemény küszködés, mert az agyat kényszeríteni kell arra, hogy ezt a mun-
kát elvégezze. Kizárólag az utánzás, vagy a szülők motivációja, késztetése segíti a
gyereket, hogy olvasson.”148 – állapítja meg a tudós. Könyvtáros szakmánk keresi
a szakmai továbblépés, megújulás lehetőségeit, hogy mi könyvtárosok segítségére
legyünk – hivatásunkból adódóan is - az „információs korszak” egyre szaporodó
problémáinak megoldásában. Dunaharasztin, új városi könyvtárunkban is többször
tartott szakmai módszertani továbbképzéseket a könyvtáros szakma.

2000. szeptember 28-án regionális továbbképzést tartott a Pest Megyei Könyv-
tár „Jövőnk az információs társadalom?” címmel Hűvös Imre, a Hírközlési Fel-
ügyelet munkatársa. 2001 tavaszán kommunikációs önismereti személyiségfejlesztő
tanfolyamot szervezett a program kidolgozója és vezetője Ács Éva pszichológus (A
tranzakcióanalízis, a neurolinvisztikus programozás és a teljes körű minőségme-
nedzsment lehetőségei a könyvtári szervezetfejlesztésben és az olvasószolgálatban.)
A program célja volt, hogy a pszichológia olyan korszerű irányzatairól tájékoztas-
son, melyek által rendszerszerűen áttekinthetővé válnak a könyvtári munka során lét-
rejövő emberi viszonylatok, folyamatok eredményei – a könyvtári intézményen
belül és az intézmény keretein kívül –, továbbá eszközöket kínált az olvasószolgá-
lati munkák hatékony kezeléséhez, a könyvtári hivatás sikeres és örömteli művelé-
séhez.

Információs társadalom, egész élten át tartó tanulás, elektronikus kormányzás,
elektronikus közigazgatás, Nemzeti Információs Stratégia, információs technoló-
gia, tartalomszolgáltatás – igen, szakmánk egyre inkább specializálódik. Közösségi
cselekvés lokális intézményeinek működtetése, munkájuk összehangolása szakem-
bert követelő feladat. Mind olyan szavak, melyek kihívást jelentenek a könyvtáros
számára is. A változó társadalom, a változó igények alaposan feladták a leckét. Nem
tudunk jól válaszolni, ha a könyvtáros nem szívós, kitartó, érdeklődő és legfőkép-
pen a közösséget szolgálni akaró. Kötelező-e a közgyűjteményeknek reagálniuk a
külső környezet változásaira? A válasz nem kérdés: igen! E nélkül a könyvtári szak-
terület messze elkerülne a felhasználók igényeitől, illetve a hatékony munkaszer-
vezéstől.149

2005. április 7-én Vidra Szabó Péter és Péteri Rita a Könyvtári Intézet szoci-
ológiai munkatársai „Közösségépítés és könyvtár” címen tartott előadást könyv-
tárunkban Pest megyei könyvtárosoknak. Szituációs feladattal, gyakorlatban
megoldott szerepjátékkal huszonöt kolléga igyekezett saját elképzelése szerint
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eljátszani már átélt élet-, szakmai helyzeteit. A szakemberek által vezetett tréning
közös megbeszéléssel, a konfliktus megoldó képességfejlesztés gyakorlásával zárult.
Napjainkban az Internet egyre több háztartásban jelen van, így már egészen kis-
gyermekkortól nagy mennyiségű rendezetlen információ áramlik őfeléjük is. Elek
Tibor, a Bárka folyóirat főszerkesztője mondja: „Annyi felszínesség, silányság, ní-
vótlanság van a világban, s a látható irodalmi világban - nem is beszélve az inter-
netesről -, oly sok a gyönge, értéktelen produkció, hogy kellenek kikristályosodási
pontok, mértékadó, irányjelző helyek….Az ember felelősséggel tartozik a közös-
sége iránt is, nem minden típusú igényt kell kielégíteni, viszont a minőség és az
érték iránti igényt szükséges és lehetséges felkelteni.” A most felnövekvő generáció
ebbe a mobil- és Internet-korszakba születik bele és ahhoz, hogy ebben a kaval-
kádban a gyermekek el tudjanak igazodni, és ki tudják válogatni a számukra érté-
kes elemeket elengedhetetlen a számukra, hogy rendelkezzenek az értő olvasás
képességével. Ezért a könyvtárosok felelőssége is óriási, mert társadalmi kötele-
zettség számunkra – túl a hivatásunk gyakorlásán -, hogy a hagyományos könyvtári
szolgáltatásokon kívül segítenünk kell az iskolában folyó, értő olvasásra nevelő te-
vékenységet, teret biztosítva az új szemléletmód új módszereinek. Ehhez a komoly,
és bizony olykor igen nehéz feladathoz nyújtott módszertani segítséget, differenci-
ált programkínálatot, olvasásfejlesztő, könyvtárhasználatot támogató foglalkozáso-
kat bemutató ötleteket a közös, gyermekkönyvtáros tapasztalat, eszmecsere. 2008.
október 29-én a Magyar Könyvtárosok Pest Megyei Szervezete Gyermekkönyvtá-
ros Műhelyének szakmai napjára hívtuk meg Pest Megye MKE gyermekkönyvtá-
ros frakcióját. A program igen változatos és érdekes volt: 1./ egyszerű, olcsó, sőt
újrahasznosított öko-anyagokkal történő foglalkozások a gyermekkönyvtárban Ka-
szás Veronika ötletei nyomán. 2./ Budavári Klára integrációt segítő művészeti fog-
lalkozásokat tervezett hátrányos helyzetű, fogyatékkal élő kicsik számára. 3./ Zachar
Tímea a szlovákiai Ipolysági Városi Könyvtár gyermekkönyvtári munkáját inter-
aktív módon szemléltette. 4./ Laczkó Katalin a Nagy Gáspár Városi Könyvtár gyer-
mekkönyvtárosa a németországi ifjúsági gyűjteményekről beszélt a Goethe
Intézetben hallottak alapján. 5./ Mi, a vendéglátók 14 órától tájékoztattunk és be-
szélgettünk a gyermekek körében az olvasás megszerettetése érdekében kifejtett
munkánkról.

Ahogyan a Dunaharaszti Városi Könyvtár vendégül látta a könyvtáros kollégá-
kat, úgy látnak-láttak minket is vendégül más könyvtárak, hiszen évről-évre visz-
szatérő hagyományos továbbképzésünk az októberben, könyvtárunk születésnapjára
szervezett szakmai utak:

2001Budapest: Szabó Ervin Könyvtár
2002 Kecskemét: Katona József Megyei Könyvtár
2003 Gödöllő: Városi Könyvtár és Információs Központ
2004 Veszprém: Eötvös Károly Megyei Könyvtár
2005 Vác: Katona Lajos Városi Könyvtár
2006 Budaörs: Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár

92



2007 Nagykáta: Radnóti Miklós Városi Könyvtár
2008 Jászberény: Városi Könyvtár és Információs Központ
2009 Kiskunfélegyháza: Petőfi Sándor Városi Könyvtár
2010 Keszthely: Fejér György Városi Könyvtár

Az új dunaharaszti könyvtár 2000 augusztusától a mai napig szakmai gyakorla-
tot szervez közép-és felsőoktatásban részt vevő könyvtáros hallgatóknak. Eddig ti-
zenketten végezték el gyakorlatukat könyvtárunkban, hogy önállóan szerezzenek
ismereteket a szakmai munkában: megismerve az olvasószolgálatban használt ad-
minisztratív eszközöket, valamint a tájékoztatás apparátusát, a könyvtár integrált
rendszerét. Lehetőséget adunk – igény – szerint, hogy gyakorolják az állomány tar-
talmi feltárásának modern módszereit, valamint a dokumentumok bibliográfiai le-
írásait. Módjuk nyílik arra, hogy könyvtárunkról elemzéseket készítsenek, hogy a
könyvtár lehetőségeihez mérten az aktuális feladatokban részt vegyenek és a kü-
lönböző munkafolyamatokat tanulmányozzák és megfigyeljék. A módszert tekintve
előbb az hospitálás-jellegű, majd egyre inkább tevőleges bekapcsolódás a könyvtári
munkafolyamatokba. Azt szeretnénk, hogy a majdan végző hallgatóknak reális
képük legyen a könyvtár életéről, lássanak jó példát maguk előtt az érdeklődő, szol-
gálatkész könyvtárosokról, a hozzáértéssel végzett munka értelméről, sőt: örömei-
ről, szépségeiről is.

Köszönet

A dunaharaszti közkönyvtár történetének a végén megköszönöm, hogy megtisz-
teltek figyelmükkel. Az volt a célom, hogy kutatásommal, írásommal megjelenítsem
ennek a csodálatos közösségnek, a dunaharasztiaknak a küzdelmét, a jobb, színvo-
nalasabb életért, életminőségért, a BOLDOGSÁGÉRT, amelynek megtestesülése a
KÖNYVTÁR. A mi VÁROSI KÖNYVTÁRUNK.

Miről is van szó? Abraham Maslow (1908-1970) amerikai pszichológus a sike-
res embereket tanulmányozta, és abból indult ki, hogy mindenki boldog akar lenni.
Az emberi szükségletek rendszerében öt alapvető igényszintet határozott meg és
egy piramis formában ábrázolta. A szükségletek fejlődésének alapelve a következő:
amíg az alacsonyrendű szükségletet nem elégítjük ki, nem fejlődik ki a magasabb
szinten levő. A piramis talpán a 1./ fiziológiai, majd a 2./ biztonság iránti igények,
3./ a felette lévő szinteken a társadalmi kötődések, az elfogadás, 4./ majd a megbe-
csülés, siker iránti igény, 5./ végül a piramis csúcsán az önmegvalósítás igénye fo-
galmazódik meg, amelynek része a tudás és az esztétikai igényszint. A Maslow-i
logika szerint a szükségletekhez a hiányérzeten keresztül lehet eljutni, és a követ-
kező szintre történő fellépés feltétele az adott igényszint bizonyos mértékű kielégí-
tése, a boldogulás, a boldogság elérése.
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150. Voit Pál: Vázlat egy XXI. századi könyvtárképhez, 3 K, 19. évfolyam 10. szám 2010. október

A több mint fél évszázada felállított, és mára bebizonyított tétel alapján kidol-
gozták a komplex könyvtári modellt, amely bemutatja, hogy vannak könyvtári sa-
játosságok, amelyek választ adnak e speciális terület fogyasztói igényeire, amelyek
kielégítése a modern könyvtár feladata.
1./ A szükségletre a könyvtár válaszai: alap információs igények; elektronikus ügy-

intézés, céginformációk, az esélyegyenlőség helyszínének megteremtése.
2./ A biztonság iránti igényre a könyvtár válasza: ügyfél-egyenrangúság, követhető,

egyértelmű, mindenkire vonatkozó szabályok, dokumentumok könnyű, világos
elérhetősége, rend, tisztaság, kellemes miliő, védettség a „világ zajától”, politi-
kamentesség.

3./ A társadalmi, szociális igényekre a könyvtár válasza: otthonos légkör, jó könyv-
táros-olvasó kapcsolatok, szellemi kikapcsolódás, társadalmi érintkezés és idő-
töltés helyszíne.

4./ A siker, pozitív önértékelés igényére a könyvtári foglalkozások, képzések lehe-
tőségét nyújtja, a gyermekeknél a képességfejlesztés, tanulás-játékosan lehető-
ségével. Az ismeret-, tudás-, irodalmi-, képzőművészeti-, esztétikai élmény-
szerzés-, lelki feltöltődés helye.

5./ Az önmegvalósítás igényére a könyvtár az alkotó munka kiszolgálásával vála-
szol; megteremtve a lehetőséget a készség- és személyiségfejlődés segítésére; itt
aztán van mód és lehetőség számos szolgáltatásunkkal a tudományos tevé-
kenység támogatására.

Remélhetően mind többen veszik igénybe könyvtári szolgáltatásaink komplex
rendszerét a könyvtár profiljának, küldetésnyilatkozásának, gyűjtőkörének és nem-
különben az olvasói és a fenntartói igényeknek megfelelően.150 A könyvtári kör-
nyezet, amely valóban közösségi helyként képes funkcionálni, amely a
kirekesztés-mentes társasági élet színtere, felbecsülhetetlen lehetőség és eszköz az
egyén társadalmi kötődéseinek kiépítéséhez.
Várjuk Önöket!

Pályázataink

Versíró pályázat 2000
Gyermekvers-író pályázat 2003
„Az én városom…Dunaharaszti fotópályázat 2005
„2008 a reneszánsz éve” Mátyás király pályázat 2008
Dunaharaszti 2008 asztali naptár
„Állati képek” fotópályázat 2009
„Az én kertem” fotópályázat 2010

„A Magyar Népmese Napja” meseíró pályázat 2011 a Városi Könyvtár közös szer-
vezése a Dunaharaszti Környezetbarátok Egyesületével és a II. Rákóczi Ferenc Ál-
talános Iskola könyvtárával
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Kiadványaink

Dunaharaszti Városi Könyvtár – leporelló Dunaharaszti Városi Könyvtár 2000
Versek Dunaharaszti Városi Könyvtár 2000 Dunaharaszti Könyvtári Füzetek 1.
Gyermekversek Dunaharaszti Városi Könyvtár 2003 Dunaharaszti Könyvtári Fü-
zetek 2.
Dr. Helméczy Mátyás: Dunaharaszti változó város az ország szívében Dunaharaszti
Városi Könyvtár 2005 Dunaharaszti Múzeumi Füzetek 5.
Dunaharaszti Német Nemzetiségi Asszonykórus hangfelvétele 1992-1999 Dunaha-
raszti Városi Könyvtár 2006 CD
Dunaharaszti 2008 asztali naptár Dunaharaszti Városi Könyvtár 2007
Dunaharaszti Tükör 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009 Dunaharaszti Városi
Könyvtár 2007 CD ROM
Dunaharaszti természetfotókon 2009 falinaptár Dunaharaszti Városi Könyvtár 2008
Dunaharaszti város az ország szívében – leporelló Dunaharaszti Városi Könyvtár
2009
Dunaharaszti Hírek 2006-2009. Dunaharaszti Város Önkormányzatának ingyenes
lapja Dunaharaszti Városi Könyvtár 2010 CD ROM
Dunaharaszti a town in the heart of the country – leporelló Dunaharaszti Városi
Könyvtár 2010
Haraszti Hangja 1990-es évfolyam: a Dunaharaszti Nagyközségi Tanács lapja Du-
naharaszti Városi Könyvtár 2010 CD ROM
Harast Stadt im Herzen des Landes – leporelló Dunaharaszti Városi Könyvtár 2011
Végh Gábor: Haraszti ege alatt: Végh Gábor visszaemlékezései Haraszti Históriák
Dunaharaszti Városi Könyvtár 2011 Helytörténeti füzetek 1.
Dunaharaszti 2012 falinaptár Dunaharaszti Városi Könyvtár 2011

„Mini Galériánk” kiállítói 2001-2011

Várkonyi Lajos, Nyári A. Ildikó, Lehel Endre, Kerekes Anna, Schwarz Volker, Amb-
rus Ferenc, Dr. Fertőiné Demjén Gertrúd, Kettererné Bauer Mónika, Bölcsvölgyi
Ferenc, Raub Zsuzsa, Nagy Csaba, Artner Ilona, Gellér Erzsébet, Berkes Zsuzsa,
Oláh Tibor, Péch Chikány Béla, Balás Endréné, Kopándi István, Bujdosó Jánosné,
Hunyadi Általános Iskola felső tagozatos tanulói 2003, Szilvási Gabriella, Tóth Ma-
rianna, Dr. Dán Gellért, Pongrácz György, Temesváriné Kaiser Magdolna, Ruffné
Polgárdi Ilona, Dunaharaszti Foltvarázslók, a Városi Gyermekrajzverseny győzte-
sei 2004, Deladunay Deák László, a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola nyári
táborának diákjai 2004, Galambosi Artúrné, Horváth Józsefné Csányi Ilona, Havasi
Ica, a II Rákóczi Ferenc Általános Iskola napközisei 2005, Teszár Ákos, Kürti Zol-
tán, Uzsák Sándor, Mets György, Desics Erzsébet, Nagy Tiborné Lászki Erzsébet,
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Üvegvarázs Üvegfestő Stúdió, Endrédi Zsuzsa, Endrédi Anita, Herczenikné Tóth
Maja, Borsos Mária Magdolna, Boldizsár Ernőné, Szurominé Takács Ilona, Lukács
Judit, Molnár Gábor, „Bárka”, Strasserné Kreisz Mária, a Baktay Ervin Gimnázium
diákjainak fotókiállítása, Szabó Ágnes, Bánhidi Gáborné, Szilágyi Piroska, Hajdú
Andrea, Szántó Józsefné, Lövészné Nagy Erzsébet, Mlinkó Zoltán, Kettererné Bauer
Mónika, Gellér Erzsébet, Berecz Károlyné

Felhasznált irodalom

Abrudán Katalin: Gondolatok az olvasásról In.: Fordulópont II. évfolyam 2000/ 8. sz.
Állami művelődéspolitika az 1920-as években: Gróf Klebelsberg Kuno kultúrát
szervező munkássága Budapest , MMI; Salgótarján: Mikszáth, 1998
Bényei Miklós: Genius loci – a helyismereti tevékenységről Budapest, Könyvtári In-
tézet, 2004
Berczik Vilmos: Az olvasás alkonya? In.: Fordulópont I. évfolyam 1999/ 2-3. sz.
Bíró Sándor: Történelemtanításunk a XIX. század első felében a korabeli tan-
könyvirodalom tükrében Budapest, 1968
Boldizsár Ildikó: Meseterápia: mesék a gyógyításban és a mindennapokban Buda-
pest, Magvető, 2010
Csáki Illésné: Beszámoló jelentés 1969
Csűrös Barna: Évtizedek a könyvtárban In.: Könyv Könyvtár Könyvtáros Budapest,
Könyvtári Intézet, 2009 12. sz.
Fazekas Ágnes, Magyarné: Középiskolások attitűdjei az olvasásra és fogalomkö-
rére vonatkozóan a metaforavizsgálat tükrében In.: Könyv Könyvtár Könyvtáros
Budapest, OSZK, 2009. 18. évfolyam 11. szám
Fülöp Zsuzsanna: Mint szűkölködők, de sokakat gazdagítók Budapest, Kairosz K.
2009
Gereben Ferenc: Olvasáskultúra és identitás: A Kárpát-medence magyarságának
kulturális és nemzeti azonosságtudata Budapest, Lucidus K., 2005 (Kisebbségkuta-
tás K.)
Gerle János: A századforduló magyar építészete Budapest, Szépirodalmi K.-Bonex
K., 1990
Hegedűs Eszter: Csányi Vilmossal beszélget: Fehér lapon kis fekete hangyák: Márai
Sándortól idézik gyakran: csak az ember olvas. Kérdés, hogy miért? In.:Könyvhét,
XIV. évfolyam 17-18. szám Budapest, Kiss József Könyvkiadó, 2010 szeptember
Helméczy Károly-Helméczy Mátyás-Surányi József: Dunaharaszti története III.
Helméczy Mátyás-Surányi József: Dunaharaszti története II. A nagyközséggé szer-
veződéstől (1872) a második világháború befejezésétől 200-ig, a városi rang elnye-
réséig, Dunaharaszti Helytörténeti Emléktár, 2001 (Dunaharaszti Múzeumi Füzetek
III. 2000)
Hencz Péter: Gróf Klebelsberg Kuno, a harmadik évezred minisztere Szeged: Bába
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és Társai Kft. „A Tisza Hangja 23.”1999
Jolsvai Júlia: A fiatalok olvasnak többet: beszélgetés Gereben Ferenccel In.:Könyv-
hét, XIV. évfolyam 17-18. szám Budapest, Kiss József Könyvkiadó, 2010 szep-
tember
Gróf Klebelsberg Kuno emlékezete: szerk.: Zombori István Szeged: Keresztény Ér-
telmiségek Szövetsége, 1995
Kiss Tamás T.:Klebelsberg Kuno Budapest, Új Mandátum, 1999 (Magyar Panthenon)
Kolderup Flaten, Trine: Hatnak-e a könyvtárak az emberek életére? In.: Könyvtári
Figyelő, 2005. 4.sz., Budapest, Könyvtári Intézet
Kő András: Olvasva meghalni – a könyv kivonult az utcára In.: Magyar Nemzet
2005. augusztus 5.
A könyv útja Pest megyében Budapest, Pest Megyei Könyvtár 1970
Könyvtárosok kézikönyve 2. Feltárás és visszakeresés, szerk.: Horváth Tibor-Papp
István :, Budapest, Osiris Kiadó, 2001
Könyvtárosok kézikönyve 3. A könyvtárak rendszere szerk.: Horváth Tibor-Papp
István, Budapest, Osiris Kiadó, 2001
A legnagyobb álmú magyar kultuszminiszter Klebelsberg Kuno Szeged Belvedere,
2008
Magyar tudománytár, 5. Gazdaság, főszerk.: Glatz Ferenc, szerk.: Palánkai Tibor
Budapest, Magyar Tudományos Akadémia Társadalomkutató Központ-Kossuth
Kiadó, 2004.
Manguel, Alberto: Az olvasás története Budapest, Park Könyvkiadó, 2001
Mann, Thomas: József és testvérei 1. Jákob történetei Budapest, Gabo Könyvkiadó,
2003
Maróti Andor: Gondolatok a kultúráról, a műveltségről és a közművelődésről, Bu-
dapest, Trefort Kiadó, 2007
McLuhan, Marshall: A Gutenberg-galaxis Budapest, Trezor, 2001
Nagy Attila: Tiffany vagy Baradlay Jenő In.: Könyv Könyvtár Könyvtáros Budapest,
Könyvtári Intézet, 1999 5. sz.
Nagy Attila: Család-mesék-minták-műveltség In.: Könyv Könyvtár Könyvtáros
2010/11
Pest Megyei Könyvtár 50 éve szerk.: Gerber György Szentendre, Megyei Könyv-
tár, 2003
Péterfi Rita: Olvasóközpontú olvasásfejlesztés In.: Könyvtári Figyelő 2007. 3.
Plichta Adrienn: Bruno Bettelheim In.: A Szív 2003. július-augusztus
Sallai István-Sebestyén Géza: A könyvtáros kézikönyve Budapest,”Művelt Nép”
1956
Sallai István: A könyvtári munka: Üzemi és falusi könyvtárakban, Budapest, Művelt
Nép” 1954
Sipos Anna Magdolna: Törvényről, törvényre : A hazai könyvtárügy törvényi sza-
bályozása a két világháború között In.: Könyvtári Figyelő, Budapest, Könyvtári In-
tézet, 2005, 3.sz.
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Siró Béla: Könyvtári ismeretek, könyvtárhasználat, információtechnika Debrecen,
Pedellus Tankönyvkiadó, 2007
Szabó Ervin : A modern könyvtárépítés némely elvéről, tekintettel a főváros terve-
ire [1911] In.:Szabó Ervin magyar nyelven megjelent könyvtártudományi, művelő-
déspolitikai cikkeinek, tanulmányainak és kritikáinak gyűjteménye 1900-1918.
Budapest, 1959
Szabó Sándor: Használjuk-e még? A tájékoztatás hagyományos eszközei, In.:Könyv
és nevelés, Budapest, Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, VIII. évfolyam
2006/4. szám
Szűcs Mária: 50 éves a Fóti Könyvtár In.: Pest Megyei Könyvtáros 2003 Szentendre,
46. évfolyam 1.
Takács Anna: A József Attila Megyei Könyvtár ötven éve Tatabánya, József Attila
Megyei Könyvtár, 2002
Tisseron, Serge: A képek kultúrája In: Fordulópont 48. Budapest, Pont, 2001 XII. év-
folyam 2010/2.
Kőkéczki László: A klebelsbergi művelődéspolitika In.: Hitel XXI. évfolyam, Bu-
dapest, 2008. november
Tőzsér Péter: Ahol a szellem szabad In.: Könyv Könyvtár Könyvtáros Budapest,
OSZK, 2010 19. évfolyam 15. szám
Világirodalmi lexikon 9. köt. (N-O.) szerk.: Király István, Budapest, Akadémiai K.,
1984
Voit Pál: Vázlat egy XXI. századi könyvtárképhez: Fenntartható fejlődés a kultúr-
ában In.: Könyv Könyvtár Könyvtáros Budapest, OSZK, 2010 19. évfolyam 10.
szám

98



Tartalomjegyzék

A Dunaharaszti Városi Könyvtár története 4
Előszó 5
Az alapítást megelőző évtizedek 7
A mai közkönyvtár őse - az első magyarországi gyűjtemények 7
Boldog békeidők 11
Dunaharaszti 1890-1918 között 11
Trianon után 12
A felemelkedés záloga 15
A „Könyv Ünnepe 1929” 17
Dunaharaszti az első világháború, majd Trianon után 17
Dunaharaszti a húszas években 18
A második világháború után 20
Pest megye könyvtárügye 23
A dunaharaszti könyvtár 50 éve 24
A lakosság társadalmi rétegződése Dunaharasztin 25
Statisztika 26
Tanácsi könyvtár Dunaharasztin 26
Csáki Illésné könyvtárvezető 30
Együttműködés 33
A televízió 34
Katalógus 35
Német nemzetiségi gyűjtemény 38
Olvasószolgálat 39
A nagy modernizáció – a szabadpolc 41
Könyvtárosok – képzések 42
A „gyermekkönyvtári műfaj” 44
Gyermekolvasók Dunaharasztin a ’60-as, ’70-es években 47
Költözködés… 49
Új korszak a könyvtár életében 51
A legdöntőbb újdonság 52
Közhasznú információ 54
A Liget könyvtárrészlege 55
Videó gyűjtemény 56

99



Helytörténet – helyismeret – „genius loci” 56
Állományalakítás – korszerű gyűjteményszervezés 62
A könyvtár új épülete 65
Új könyvtár – új kommunikáció 67
A könyvtár, mint közösségi színtér – erőtér 70
Különgyűjteményeink 74
Könyvtárközi kölcsönzés 75
Könyvtárunk, könyvtárosaink – ma és holnap… 77
Problémáink – programjaink 78
Könyvtár – esélyegyenlőség 87
Új szervezeti formák 88
Olvasás Éve…Nagy Könyv… 89
Könyvtárfejlesztés – könyvtáros képzés 90
Köszönet 93
Pályázataink 94
Kiadványaink 95
„Mini Galériánk” kiállítói 2001-2011. 95
Felhasznált irodalom 96

100



101

A községi könyvtár a 70-es években a Dózsa György
út 34-ben

A Kovács család régi olvasójegye a 70-es
évekből

Csáki illésné
könyvtárvezető

Dinnyés Lászlóné
könyvtáros

Ligeti fiókkönyvtár a József Attila
Művelődési Házban



102

A nagyközségi könyvtár
épülete a
90-es évek elején

Az új könyvtárépület
a régi mellett

Gyermek versíró
pályázat díjkiosztó



103

Gyermekvers-író pályázat kiadványa

Nógrádi Gábor író-olvasó találkozója

Tornai József író dedikál



104

Gyermekkönyvtáros
találkozó 2008.

Mikulás a
könyvtárban

Szakmai kirándulás
Keszthelyen



105

Adventi kézműves-
foglalkozás

D.Tóth Kriszta
könyvbemutatója

Olach Zoltán doktor
ismeretterjesztő előadása
a könyvtárban



106

Az új könyvtár videó-
tékája és internetszobája

Földszint és emelet az
új Városi Könyvtárban

Könyvtári belső tér
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Fotókat készítették:
Bálint Tünde, Gáll Sándor, Opánszki József, Szabó Lajos, Török Attiláné

Tóth Marianna igazgató-helyettes Táborosi Zoltánné igazgató

Az új könyvtárépület a felújított régivel

Dunaharaszti város új könyvtára



Sorozatunk következő kiadványa:
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