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Ötvenévesek tõje és munkatársai. Emlékezzünk rájuk is ez alka-

a megyei könyvtárak* Iommal.
Az új jogszabály nem minden akkori könyvtári

Bennük született meg a szellemi emelkedés dolgozót tett boldoggá. Megszûntek a régi városi
esélyegyenlõségének reménye, a reformkor nagy könyvtárak (ha voltak) a megyék és ajárások szék-
magyar nemzedékének álma. Nekik is tartozunk helyén, kötelezõen beolvadtak a körzeti könyvtá-
azzal, hogy ünnepeljünk a félszázados évfordulón. rakba, melyek a falvak letéti könyvel látásának az

A hasmálók szeretete éltesse õket továbbra is. országos központból irányított és finanszírozott in-
Megérdemlik, kiérdemelték sors- és kortársaik tézményei voltak. Vezetõik a rendszer bizalmi em-
megbecsülését. Ötven év! Mennyi is az? A tízéves berei, így belõlük váltak a megyei könyvtárveze-
azt mondja, sok. Aki éli, annak egy pillanat. Máris tõk.

.,
elmúlt volna? Eszre se vettük. Fordítsuk meg a
dolgot, nézzünk a jövõ felé fordulva. Azt mon-
dom, 2052. Rettentõ távolinak tetszik. Milyen lesz
a világ? Gépkocsi gépkocsi hátán vagy parkos
városok, sétálóutcák? Digitalizált lakás, kom-
puterizált háziállatok, virtuális boldogság, vagy
emberszabású, célszerû komfort, élhetõ társas-
környezet. Belátható-e a jövõ, milyen lesz holnap?
Ötven év múlva másnak kell lenni! Valami egész
másnak?

Ötven év múlva minden megoldódik! Felépül a
szocializmus. Ezt mondta Laki elvtárs, a megyei
pártbizottság titkára. Nektek, fiataloknak még lesz
benne részetek. Kétezerben mindenki autón jár.
Mehet, ahova akar. Lám, majdnem igaza lett. De
hol a szocializmus?

Emberi sorsunk nagy folyamatainak hosszú távú A városi könyvtári ak morogtak az új tervek
tervezése mindig a véletlenek áldozata lesz. A ellen. A jogszabály végrehajtása két év alatt mégis
visszatekintõ dolga, hogy megmutassa a tervezet- maradéktalanul megtörtént. Felálltak a megyei
tek és a véletlenek együtthatását. könyvtárak. A járási könyvtárak szervezése még

A teljesség igénye nélkül szeretném felsorolni további éveket vett igénybe.
az elmúlt ötven év jellegzetes sarokpontjait. A megyei és a járási tanácsok ugyanazt az el-

Hogyan történt a születés? látmányt kapták meg leosztva, amely addig a köz-
Ötven éve Rákosi Mátyás volt a miniszterel- pontból érkezett. A továbbiakban nekik kellett

nök. Akkor a hivatalos címe: a minisztertanács gondoskodni ok e bázisnak az éves növekedésérõl.
elnöke. Elnöklete alatt született a 2042-13/1952./ Érthetõ, hogy õk se voltak nagyon boldogok. És
V. 24/ MT sz. határozat a könyvtárügy fejlesztésé- lám, mégis megtörtént, amit csak a legmerészebb
rõl. Elõterjesztõ Révai Józse! népmûvelési minisz- kultúraterjesztõk álmodtak: létrejött a közmûvelõ-
ter, a rettegett kulturinspektor. A jogszabály elõké- dési könyvtárak egységes országos rendszere, az
szítõi Barabási Rezsõ minisztériumi fóosztályve- Országos Széchényi Könyvtár pedig a rendszer
zetõ, Sallai István, a Népkönyvtári Központ veze- módszertani központja lett.

A módszertani munka tanácsadásban, betanítás-
ban, gyakorlati segítésben és "kijárásban" nyilvá-

* Elhangzott 2002. december 13-án, a Móricz Zsigmond nult meg. Akijárás -ma lobbizásnak mondják -

Könyvtár jubileumi ünnepségén. a fenntartónál pénzbeli támogatásért vagy az elhe-
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lyezési feltételek javításáért, létszámfejlesztésért magyar könyvtárpolitika nagy aduja lett. Amit
folyt. A megyei könyvtárosok ugyanezt tették a ennek a könyvnek a magyar fordításából ki lehe-
járási könyvtárak érdekében, azok pedig a falusia- tett olvasni, az a polgári felvilágosultság könyvári
kért. Mindennek szûkében voltak a könyvtárak min- eszméjének felelt meg. A mindenki számára korlá-
den szinten. Leginkább szûkében voltak az állo- tozás nélküli, ingyenes vagy olcsó elérhetõség, a
mányfejlesztésnek. könyvtárak hálózati rendszerbe szervezõdése, ahol a

A könyvkiadás kötelezõen a szovjet és a testvé- szolgáltatások a rendszer minden tagja számára egy-
ri szocialista országok kortársi irodalmát preferál- szerûen hozzáférhetõk stb. Ami a fó dolog: úgy lehe-
ta. Szovjet háborús regények, kolhozregények, tett hivatkozni rá, hogy nem illet vitatkozni vele.
politikai brosÚrák, antiklerikális és ateista propa- Fennállásuk harmadik évétõl belülrõl éltem meg
gandakiadványok, sztahanovista csodatörténetek, a lakóhelyi, akkori szóhasználattal a tanácsi könyv-
minden kocától huszonnyolc malac, ötezer literes tárak sorsát. Pécs kivételesen jó helyzete országo-
tehenek, imperialista összeesküvõk, láncos kutya a san ismert volt. Saját székházban, tizenhárom mun-
határon stb. Ez volt a tudatformáláshoz felkínált katárssal, ebbõl öten diplomások, a többiek is va-
törzsanyag. lamilyen szaktanfolyami oklevéllel, tágas olvasó-

De volt Veres Péter, Szabó Pál, Illyés, Déry, szolgálat, külön olvasóterem, önálló gyerekkönyv-
voltak a szomszéd népek, valamint a világiroda- tári szolgálat, önálló irodák és raktár a módszertani-
lom klasszikusai. 1953-tól kezdett színesedni a hálózati szolgálatnak. Ha nem is volt ennyire jó a
könyvkiadás. És már volt könyvtárellátó szolgálat, ahol helyzet, de országszerte mindenütt többé-kevésbé
jelzetelték, átkötötték, nyomtatott céduIával adták a konszolidálódtak a viszonyok 1955 végére.
könyvet a szerzõdött könyvtáraknak. Óriási vív- Azon az õszön vettem részt elõször országos
mány a maga idejében! Európai mértékkel is. értekezleten. Két téma szerepelt napirenden. A

A könyvtárfejlesztésnek kétségtelenül van egy "nagy" könyvtári törvény elõkészítése és a József
magyar útja. Nálunk kevesebbet hivatkoztak a szov- Attila olvasómozgalom. Mihályi Imre, Gaschler
jet példára és többet Leninre. Krupszkaja Mit írt, Rudolf, Wekerle Imre és Sallai István beszélt. A
mit mondott Lenin a könyvtán-ól? címû kötete a következõ évben meg is született a törvény.

.
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Az 1018/1956 tyr. és az 1018/1956 Mt.h. sz. és óvtuk magunkat attól, hogy belekényszerüljünk
végrehajtási jogszabály a magyar könyvtári világot a statisztikák lakkozásába. Így neveztük, amikor
egységes szervezetbe foglalta össze, szabályozta a hirtelen fellendítettük az érdeklõdést a nagyüzemi
funkciók rendszerét, rendezte a fenntartás és a fel- mezõgazdálkodás szakirodalma vagy az idõszeru
ügyelet kérdését. A tvr. által vizionált modem politikai kérdések irodalma iránt. Ezt most el akar-
könyvtári rendszerben oszlopos szerep várt a me- tuk kerülni, és a feltételek javulásához kötöttük az
gyei könyvtárakra, ami a lakosság legszélesebb óhaj okat.
részének az ellátásáért viselt szakmai és politikai A megyei könyvári vezetõk körében kialakult
felelõsségben, a szolgáltatások szervezett szétsu- az az egésZBéges cinkosság, ami képes volt kivé-
gárzásában valósult késõbb meg. deni a politika valóságidegen próbálkozásait. Meg-

A forradalom után a megyei hálózatok élén is oldás a szabadpolcos rendszer! Lipták Pál Békés-
történt kisebb-nagyobb személycsere, de nem oko- csabán már megtette a kezdõ lépést. A példa las-
zott nagyobb károkat a politikai zaj lás. san, de feltartóztathatatlanul elterjedt.

A mûvelõdéspolitikai irányelvek megjelenésé- A szabadpolc felveti az állomány kihelyezésé-
vel liberalizálódott némiképpen a könyvkiadás. nek, rendezésének tartalmi és technikai problémá-
I958-tól jelentek meg Heminway, Sartre könyvei, it. Mibõl mennyit, mi a prézens, mi a kölcsönöz-
a Thomas Mann-életmû, a modem nyugati iroda- hetõ, milyen legyen a kézikönyvtár, kell-e szak-
lom több jeles darabja, és a hazai hallgatásra ítél- részleg, kell-e gyerekrészleg, periodika részleg,
tek közül Németh László, Weöres Sándor és sokan zenei részleg?
mások. Az évtized végére határozottan érezhetõ A viták és meditációk a hazai szaksajtó hasáb-
volt a könyvtárakban az olvasási konjunktúra. Egy jain visszakereshetõk.
országos értekezleten a megyei könyvtárak vezetõi A megyei könyvtárak tízéves évfordulója a ta-
elé azt a célt tûzte a minisztériumi fóelõadó (Tóth nácsosítás elnevezésû akció jegyében következett
Arpád), hogy a lakosság átlag húsz százalékát kell el. 1959-ben indult az országos méretû vállalko-
megnyerni olvasónak rövid idõn belül. Valamennyi- zás, hogyaköZBégi tanácsok is érdekeltekké vál-
en tudtuk, hogy ennek nincsenek meg a feltételei, janak a helyi könyvtár felvirágoztatásában. Ezzel
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szûnt meg teljesen a letéti ellátórendszer, hiszen A megyei könyvtárak a fejlesztési programok
azt a kevés pénzt kellett leosztani a falvaknak, ami motorjaj voltak. Érzékenyen reagáltak minden újí-
a letéti beszerzéshez rendelkezésre állt. Kevés ki- tó kezdeményezésre, amely a szolgáltatások haté-
vétellel (Vas, Baranya) az egész országban helyi konyságát, a használók jobb kiszolgálását célozta.
fenntartásba kerültek a falusi könyvtárak. Késõbb Legtöbbjük bázisa lett az olvasók megismerését
annyi haszon származott ebbõl, hogy a megerõsö- szolgáló szociológiai kutatásoknak, és operatív
dõ szövetkezetek nekik szívesebben adtak támoga- formákat alkalmazott a fiatal korosztályok könyv-
tást, és csurrant-cseppent a KÖF A-nak nevezett for- tárhoz kapcsolása érdekében. Az olvasótáborok
rásból is. tucatjait szervezték nyáridõben nemcsak diákok-

A megyei könyvtár regionális kibontakozását nak, hanem munkásfiataloknak is.
talán a legjobban a mûvelõdési autók megjelenése Érdemeik együtt és külön-külön kétségbevon-
segítette. A tanyaközpontok és majorok mûvelt- hatatlanok. Életrevalóságuk bebizonyosodott. Mi-
ségbeli fehér foltjainak elruntetésére adott technika lyennek látom jövendõjüket?
hozzásegítette a központi könyvtárakat, hogy rend- Röviden: biztatónak. Hosszabban: küzdelmes-
szeresen eljussanak a falvakba, és szakmai infúziót nek, de biztatónak. A tudásalapú, információs tár-
adjanak a magában dolgozó tiszteletdíjas könyvtá- sadalom nem létezhet a megyényi régiók gazdag
rosnak. Felvetõdött, hogy az iskolában vagy a ha- gyûjteményû, gyorsan és olcsón elérhetõ könyvtá-
sonlóképpen magában vegetáló mûvelõdési otthon- ra nélkül, ahol segítõkész szellemi partner, az in-
ban kellene kedvezõbb helyet, stabilabb bázist te- formatikus-könyvtáros fogadja a látogatót.
remteni a kis falvak könyvtárainak. Mindkét válto- Azt akarom mondani ezzel, hogy megyei
zatra születtek jó példák, elterjedni egyik forma könyvtár akkor is lesz, ha nem lesz megye. Vilá-
sem tudott. Vannak öszvérintézmények, melyek gos, hogy a szolgálati kötelezettség zónáját ebben
máig rendben mûködnek általános mûvelõdési az esetben okos körültekintéssel kell kijelölni, és a
központ néven (ezjelenti az iskolába integrált szol- financiális teherelosztást szerzõdésben kell rögzí-
gálatot), illetve klubkönyvtár néven (ez a mûvelõ- teni. Bizony, újból meg kell gondolni, hogy a he-
dési ház és a könyv ár szimbiózisa). lyi, nevezzük így: besorolási szint milyen normák-

A hetvenes évek a hazai közmûvelõdési könyv- kal biztosítható, és ezt a helyi önkormányzatnak
tárakban a teljes nagykorúság elérését hozták. El- kell vállalnia. A regionális feladatokra vonatkoz-
készült az Alapelvek és követelmények a közmûve- tatható normát a teljes érintett népesség száma alap-
lõdési könyvtárak fejlesztéséhez címû (ma azt ján kell fejkvótaszeruen kalkulálni, és ezt központi
mondanánk: stratégiai) tanulmány, amelyet sok vita fon-ásbólleosztani. Elképzelhetetlen, hogy ne szün-
után magáévá tett a minisztérium, Szalanai irány- tessék meg a kisebb-nagyobb falvak könyvtárj
elvek a tanácsi könyvtárak távlati fejlesztésérõl szakmai gazdátlanságát, ami a politikai rendszer-
címmel. Hatalmas húzóereje támadt. Nyomában változás szerencsétlen velejárója volt.
hasonló dokumentumok készültek a szakszerveze- Javíthatatlan álmodozóként van egy képzetem.
ti könyvtárakról, az iskolai és végül a felsõoktatási Megírtam valamikor régen azzal a címmel, hogy A

könyvtárakról is. város dolgozószobája. Mély meggyõzõdésem, hogy
Ami a lakossági közmûvelõdési könyvtárakat a tudásalapú társadalom nem létezhet anélkül, hogy

illeti, végre lehetett tudni, mit is jelent a hálózati ne legyen minden lakott helyen egy nyilvános
szereposztás. A megyei könyvtár -mint a hálózat dolgozószoba. Ma ez a teleházas nyomulás miatt
élén álló "A" típusú gyûjtemény az ehhez rendelt háttérbe került. Nem bántom a teleházakat, a
szolgáltatásokkal -valóban megtervezhetõ intéz- telekunyhókat, hisz a KMK-ban születtek. Mi for-
ményi formává lett, épület- és berendezésigénye díttattuk le a róluk szóló finn cikket. A teleház
igazolhatóvá vált, fejlesztése normatív rendszerben nálunk sokkal inkább közpénzbõl támogatott üzleti
jelezte a ráfordítás és az eredmény mértékét. Ha- vállalkozás, mint kulturális szolgálat. Kell-e bizony-
sonlóképpen a járási-városj "B" típusú, a nagyköz- gatnom, hogy a könyvtár mint dolgozószoba vala-
ségi "C" típusú és a kisközségi "D" típusú könyv- mi más? Vagy valami más lehetne! Érdemes lenne
tárak esetében. Az irányelvek hatásának tulajdonít- kísérletemi az életképes formák keresése tárgyá-
ható a hetvenes, nyolcvanas évek könyvtárfejlesz- ban. Nem sokat hallottam mostanság a megyei
tési lendülete, miközben a külsõ környezetben már könyvtárak kísérleteirõl a változó valóság követé-
erõsen érzékelhetõ volt a recesszió. se érdekében. Az új frazeológja tele van menedzs-
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menttel, TQM-mel, rendszerszerûséggel. Nekem,
konzervatív falusinak ez olyan, mint mikor a ka-
masz naponta méregeti magát, hogy mennyit nõtt.
A formák megtalálása lenne a legfontosabb azok-
hoz a tartalmakhoz, amelyekre vágyunk, hogy
valóra válhassanak. Nem én mondom, hanem Arisz-
totelész, õ pedig csak tudta.

Szívbõl kívánom, hogy kedves kollégáink lel-
jék örömüket a munkájukban és segítsék hozzá a
társadalmat a szellemi és közösségi élmény örö-
méhez! További sikeres ötvenéveket!

Szente Ferenc

A megye könyvtárügye
a múlt és a jelen

közigazgatási
rendszerében*

Az ötvenes évek erõszakos és direkt napi poli-
Tapasztalatokon nyugvó evidencia, hogy vala- tikai gyakorlata tömegekhez akart szólni, ezért a
mennyi politikai berendezkedés -miután a hatal- mûvelõdési otthoni nagytermek fontosabbak vol-
mat megragadta -legfontosabb tennivalójának tar- tak számára, mint a kisebb közösségek foglalkozá-
ja, hogy kiépítse irányító, ellenõrzõ szervezetét, saira való intézményrészek.
megteremtse a törekvéseinek megfelelõ közigaz- Pénzügyi források új épületekre általában hiá-
gatási rendszert, létrehozza azokat az intézménye- nyoztak, az esetek többségében a korábban más
ket, amelyek alkalmasak a célki1ûzésének gyakor- célra hasmált létesítmények átalakítása kerülhetett
lati megszervezésére, lebonyolítására. napirendre. Könyvtárak elhelyezését a "könyvtár-

A szocialista mûvelõdéspolitika céljainak meg- alapítók" egyszerûbben megoldhatták, ugyanis
valósításához szükséges intézményrendszer kiépí- minden településen akadt egy olyan épület, épület-
tése a XX. század közepének elsõ éveire esett. Az rész, ahová a könyveket összegyûjtötték, a bejárat-
új hatalmi berendezkedés elsõként az oktatásügyet nál elhelyezték azt a táblát (feliratot), amelyik tu-
szervezte át, majd a közmûvelõdés intézményrend- datta, hogy abban az épületben könyvtár mûködik.
szerének kiépítése következett. A közkönyvtárak (Ha mégsem akadt alkalmas épület, akkor megfe-
hálózatának kiépítése viszonylag rövid idõ alatt lelt az iskolai tanterem, a szekrényekbe zárt olvas-
megvalósulhatott. nivalóval.)

A gyorsaságot lehetõvé tette, hogy már voltak Könyvtárost legtöbbször a pedagógusok közül
elõdszervezetek, adottak voltak a népkönyvtárak, választottak, de sok településen egyszerûen egy kép-
egyesületi könyvgyûjtemények, melyeknek ellátó zetlen, ám könyvet kedvelõ és forgató ember vál-
rendszerbe történõ bevonása akár adminisztratív lalta a feladatot.
eszközökkel is hamar megvalósulhatott. Ebben az idõben, az induláskor -tekintettel a

A mûvelõdési otthonok, muzeális intézmények nagyon kezdeti állapotokra -különösen fontos
hálózatának kiépítése hosszabb idõt vett igénybe, munkát végeztek az ún. módszertani feladatokkal
mert múzeum létesítéséhez mindenekelõtt gyûjte- megbízott könyvtárak: a megyei könyvtár, ajárási,
ményre volt szükség. (Muzeális tárgyak hiányában illetve a körzeti könyvtárak, a községi könyvtárak
múzeumokat nem lehetett létesíteni.) A mûvelõdési ugyanis ezeknek az intézményeknek a napi, köz-
otthonok megszervezése sem volt könnyû feladat. vetI en segítés éveI jöhettek létre.

Ekkor mind a közigazgatásnak, mind a szakmá-
nak a mennyiség és nem a minõség volt az elsõd-

* Elhangzott 2002. december 13-án, a Móricz Zsigmond leges, az olvasóvá nevelés, a tudáshiány pótlása

Könyvtár jubileumi ünnepségén. volt a fó cél.
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