
Az embert a munka és az ezzel együtt já-
ró gondolkodás tette emberré. Ne veszít-
sük el emberi mivoltunkat, gondolkod-
junk s olvassunk minden nap! 

Illyés Gyula szerint: „A könyv mi va-
gyunk, emberek! A könyvet szeretni any-
nyi, mint az embert szeretni, a könyveket
olvasni, mint az emberiség jövõjét, ma-
gunk kincses békéjét építeni.”

Mielõtt belevágnánk a beszélgetésbe
Tóthné Baditz Apollóniával, a Csepeli
Munkásotthon Alapítvány könyvtárának
könyvtárosával, pillantsunk vissza az
utóbbi csaknem száz év itteni könyvtári
eseményeire.

A csepeli munkások életében mindig
jelen volt a könyv, az olvasás szeretete. 
A Csepeli Általános Munkáskönyvtár
története – Drucker Tibor szakavatott ku-
tatásai nyomán tudjuk – az elsõ világhá-
borúban kezdõdött: két esztendõ múlva
lesz száz éve, hogy a Pickerman-féle
Szürke ló vendéglõben, 1915-ben meg-
kezdte mûködését – hozzávetõlegesen
nyolcvan-száz könyvvel. Zömében szép-
irodalmi mûvek tartoztak a kínálatba. Az
elsõ hat évben Balázs Kálmán vezette a
könyvtárat.

Amikor a József utcában felépült a
Munkásotthon, 1919-ben a könyvtár is
ott talált új otthonra. A frissen politikai
hatalomhoz jutott munkások szélesebb
kínálatú könyvtárat álmodtak meg. 
A csepeli vasasok 1919-es közgyûlése
komoly összeget szavazott meg a könyv-
tár bõvítésére. 

A munkáskönyvtár a Tanácsköztársa-
ság összeomlása után is megmaradt, s az
azt követõ negyed évszázadban jól szol-
gálta a csepeli proletárok olvasási igé-
nyeit.

1921 után a munkásotthonban mûkö-
dõ szakmai szervezetek mindegyike saját
könyvtárral rendelkezett: volt vasas, fás,
építõ, földmunkás és ifjúmunkás könyv-
tár is. 1938-ban ezeket a szakmai könyv-
tárakat egyesítették. Eleinte csak vasár-
nap délelõtt tartottak nyitva, de a ’30-as
évek közepétõl – a nagy érdeklõdésre va-
ló tekintettel – beiktattak egy hétköznapi
könyvtárnapot is.

A könyvtár adományokból és egyéb
bevételekbõl gyarapodott, ám sok olyan
könyv került a készletbe, melyet a mun-
kásmûvelõdés szempontjából nem tartot-
tak értékesnek. A vezetõség úgy döntött,
hogy ezeket is kölcsönözhetik, de a
könyvtárosok a silányabbnak vélt (pony-
vák, detektívtörténetek, bestsellerek) mû-
vek mellé értékesebbnek tartott könyve-
ket is ajánlottak. Így az olvasók lassan
megbarátkoztak Jókaival, Móriczcal, Zo-
lával is.
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A húszas évek közepétõl a könyvtár
évente száz kötettel gyarapodott, s a
könyvek összetétele is módosult. A har-
mincas évek elején már ezerötszáz kötet-
bõl válogathattak a könyvtár látogatói. 
A szépirodalom és a mûszaki könyvek
mellett már jelen voltak Marx, Engels
mûvei és a Népszava-kiadványok is. 
Késõbb az olvasók részére nehezen hoz-
záférhetõ (Ehrenburg, Jack London, Gor-
kij, Upton Sinclair) mûveket is kölcsö-
nöztek. A rendszeres könyvtárlátogatók
és az irodalombarátok közül kerültek ki a
késõbbi idõk munkáskönyvtárosai.

A szakmai könyvtárak 1938-as egye-
sülése után jelentõsen fellendült a könyv-
tár forgalma. A könyvtár a ’40-es évek
elejére a Csepel-sziget legjelentõsebb
gyûjteménye lett. A második világháború
alatt is zajlott a kölcsönzés, annak elle-
nére, hogy 1943-ban a hatóságok légvé-
delmi szolgálatosokat szállásoltak a
munkásotthonba, és a könyvtárszobákat
hálótermekké alakították.

1944 elejére a könyvtárnak három-
százhetven olvasója volt, és az egyesítés
óta négyezer kötetet kölcsönöztek ki.

1944. március 19-én, az ország német
megszállása után a Nemzeti Munka-
központ foglalta el a munkásotthont, s
megszûnt a könyvtári tevékenység is. 
A könyvtárosok és az olvasók a könyvek

egy részét „hazamentették”, vagy elrej-
tették az otthon színháztermének padlá-
sán. Amit nem sikerült biztonságba 
helyezni, azt 1944 õszén elhurcolták a
nyilasok. A könyvtár maradványaira
részben a budai Várban, részben a Mar-
gitszigeten leltek rá a felszabadulás után
a csepeliek. Az így fellelt és hazamentett,
nagyjából ezerötszáz darabos könyvállo-
mánnyal kezdett új életet a könyvtár
1945 szeptemberében.

1946-ban már kétezer-háromszáz,
1947-ben kétezer-kilencszáz–háromezer-
ötszáz könyv volt a munkáskönyvtár ál-
lománya.

A Csepel Mûvek Központi Könyvtára
– tisztes elõdök méltó utódaként – 1950
januárjában önálló helyiségbe költözött,
a Rákóczi Ferenc útra. A könyvek darab-
száma – ekkor már nyolcvanezer kötetet
számlált az állomány – jól tükrözte az át-
alakulás mértékét.

A forgalomra jellemzõ, hogy 1962-
ben a központi és a mûhelykönyvtárak-
ban száznégyezer olvasó fordult meg, és
a kikölcsönzött kötetek száma kétmillió-
ötszázhatvanötezer volt.

A Csepel Vas- és Fémmûvek Szak-
szervezeti Trösztbizottsága 1966-ban öt-
éves könyvtárfejlesztési programról dön-
tött, s elhatározták, hogy a munkásotthon
költségvetésének csaknem egyharmadát
a könyvtárakra kell fordítani.

1967-ben megkezdték az új munkás-
otthon könyvtárának elõkészítését, új ol-
vasótermet, kézikönyvtárat terveztek, s
tapasztalatokat gyûjtöttek más könyvtá-
raktól a lehetséges berendezésre.

1968 novemberében megnyílt a mun-
kásotthon könyvtára, s ekkor új fejezet
kezdõdött a csepeli munkásmûvelõdés-
ben. Az olvasóterem tanulást, lemezhall-
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gatást is lehetõvé tett, és a szabadpolcos
válogatás egyre több látogatót vonzott. 
A könyvtár hazánk legnagyobb üzemi,
szakszervezeti könyvtárhálózatának köz-
pontja lett. Mûködött még a Rákóczi Fe-
renc út 89.-ben a fiókkönyvtár, továbbá
harminchat üzemi, letéti könyvtár is.

Az 1970-es évek elejére sikerült meg-
állítani a hatvanas évek végén tapasztalt
olvasói létszámcsökkenést. Az évtized
közepén már tizenegyezer-hatszáz olva-
sója volt a hálózatnak. Bebizonyosodott,
hogy a könyvtár nemcsak polcok sora és
könyvek rengetege, hanem fõ vonzerejét
az ott dolgozó könyvtárosok személyisé-
gének varázsa jelenti, akik rendezvények
szervezésével, kiállításokkal tették élõvé
a könyvtárat.

1975-ben Söptei Jánosné és két mun-
katársa, Rettich Béláné és Dóra Béláné
komoly szakszervezeti elismerésben ré-
szesült az elvégzett eredményes munká-
ért. A könyvtár 1977-ben elnyerte a „Ki-
váló közmûvelõdési könyvtár” címet.
1980-ig további minõségi fejlõdés követ-
kezett a könyvtár életében: ugyan az ol-
vasók száma és a kölcsönzött kötetek
mennyisége némileg csökkent, de javult
az állomány megoszlása és jobbak lettek
az anyagi-technikai feltételek. 

Komolyzenei klubot indítottak, ze-
netörténeti elõadásokkal és lemezbemu-
tatókkal. Növekedett a könyvállomány –
jól állták a versenyt más, frissen alakult
könyvtárakkal.

Az évtized végére fokozatosan felszá-
molták a szûkös, életképtelenné vált letéti
könyvtárakat. 1979-ben már 174 500-ra
növekedett a könyvállomány. Tizennyolc
fõfoglalkozású könyvtáros, két könyvkö-
tõ és három adminisztrátor dolgozott a
könyvtár apparátusában.

1978-ban megnyitották a gyermek-
könyvtárat: vezetõje, Farkasné Mihályi
Zsuzsa, rendszeresen szervezett könyv-
tárbemutatókat, könyvtárhasználati órá-
kat, így népszerûsítette a gyermekkönyv-
tárat.

1980 és 1985 között érzékelhetõvé
vált a gazdasági helyzet romlása, s ez a
könyvtárra is kihatott: a gyárban foglal-
koztatottak számának megfogyatkozásá-
val párhuzamosan csökkent az olvasói
létszám, ám közben tovább gyarapodott
(kétszázhétezer darabra) a könyvállo-
mány, s már csak tizenkét könyvtárost
foglalkoztattak.

A nehezebb körülmények között is ál-
dozatos munkát végeztek a könyvtáro-
sok: vetélkedõket szerveztek, iskolákkal
és más könyvtárakkal építettek ki együtt-
mûködést rendezvények létrehozására.

1983-ban Söptei Jánosnét Bálint Le-
helné váltotta a könyvtár élén. Az új
könyvtárvezetõ – a könyvtár életében el-
sõ ízben – sikeres olvasótábort szervezett
gyermekek részére, amely azóta hagyo-
mánnyá vált. A gyermekek felnõttek, és
rendszeres könyvtárlátogatókká váltak.

A ’80-as évek végére felszámolták a
Rákóczi Ferenc úti fiókkönyvtárat, s az
ottani beiratkozottak kétharmadát sike-
rült átvezetni a munkásotthon könyv-
tárába. Az ottani könyvállományt is át-
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mentették, s a felesleges példányokat 
értékesítették, elajándékozták szociális
intézményeknek, határon túli magyar
könyvtáraknak. 1999 júliusában bezárt
az utolsó gyári letéti könyvtár is a CSM
Erõmû Rt.-ben.

A rendszerváltozás után – hatalmas
helyi vívmányként – a munkásotthon el-
idegeníthetetlen részeként a könyvtár
alapítványi keretben folytatta a munkát.
Megõrizték mûködõképességüket, de
közben fájdalmas döntéseket kellett meg-
hozni: az idõközben nyolc fõre apadt
könyvtárosi létszám felétõl meg kellett
válni, összébb húzódtak, s a korábban
külön helyiségekben mûködött fonotékát
és a gyermekkönyvtárat közös köl-
csönzõtérbe helyezték.

2000-re a Csepeli Munkásotthon Ala-
pítvány könyvtára 195 négyzetméteren,
hatvanezer dokumentummal (könyvek,
hanglemezek, videokazetták, CD-leme-
zek) állt az olvasók rendelkezésére, akik
1169-en voltak. Egyharmaduk aktív dol-
gozó, egyharmaduk nyugdíjas és csak-
nem negyven százalék gyermek és diák.

– Mi jellemzi ma, 2013-ban a Csepeli
Munkásotthon Alapítvány könyvtárának
tevékenységét? – kérdezem Tóthné
Baditz Apollónia könyvtárostól.

– Jelenleg Szalainé Kolláth Ilonával
látjuk el a könyvtárosi teendõket, kol-
léganõm heti nyolc, én heti harminc 
órában. Több mint három évtizede dolgo-
zunk együtt a Munkásotthon könyvtárá-
ban. Jelmondatunk: „Bárki számára bár-
honnan biztosítani a szabad, korlátozás
nélküli hozzáférést a dokumentumokhoz
és információkhoz.” A csepelieknek ma
is van igényük a mûvelõdésre, s ezt az
igényt szolgáljuk, a munkásotthon érté-
kes, integrált részeként. Az alapítványi

mûködtetésû ház nem mond le a közmû-
velõdési értékekrõl, s így a mi általános
gyûjtõkörû, nyilvános könyvtárunkat a
lehetõségeihez mérten támogatja, mû-
ködteti. Korszerû, szabadpolcos rendsze-
rû könyvtárunk a nehezedõ körülmények
között is a munkásotthon szerves része
maradt. A könyvtár Dóra Béláné könyv-
tárvezetõ nyugdíjba vonulása óta (2007.
szeptember) a közmûvelõdési csoport
irányítása alá tartozik. 

Pozitívan gondolkodunk, s rugalma-
san alkalmazkodunk: igyekszünk kiszol-
gálni az új igényeket is. (Nem könnyû
állni a versenyt az iskolákra települt, a
közösségi közlekedéshez közelebb esõ
kerületi könyvtárakkal.) A mûszaki
könyvek a polcon porosodnak, senki nem
keresi õket, a tudományos mûveket még
úgy-ahogy forgatják az olvasók.

A kikölcsönzött könyvek visszahozá-
si határideje négy hét, a folyóiratoké egy
hét, a hanglemezeké, hangos könyveké
két hét, a videokazettáké két nap.

A könyvtár helybeni használatáért
(napilapok, folyóiratok, kézikönyvek ol-
vasása) senkinek nem kell fizetnie. A het-
ven éven felüliek és a tizenhat éven aluli-
ak számára ingyenes a beiratkozás. Az
aktív dolgozók és a tizenhat éven felüliek
évente ezerhatszáz forintos tagsági díjat
fizetnek, a nappali tagozatos diákoktól és
a hetven éven aluli nyugdíjasoktól évi
nyolcszáz forintot, az estin és levelezõn
tanulóktól évi ezerkétszáz forintos tagsá-
gi díjat kérünk.

Megpróbálunk lépést tartani a változó
olvasói szokásokkal.

Az utóbbi tíz–tizenkét évben a doku-
mentumaink száma sajnos ötvenezerre
csökkent, s állományunk öregedik: nagy
része húsz-harminc éves. Olvasóink egy-
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re nagyobb hányada tartozik az idõsebb
korosztályhoz. Az új könyvek beszerzési
lehetõsége bevételfüggõ, de erre mindig
megtaláljuk a megfelelõ keretet.

– Miként sikerül frissíteni a könyvál-
lományt a mai, pénzügyileg ínségesebb
idõkben? 

– A leselejtezett és másodpéldány
(duplum) régi könyveinket folyamatosan
áruljuk – igen kedvezményes áron (száz-
kétszáz forintért) lehet megvásárolni
õket. Az így szerzett bevételt visszafor-
gatjuk, s új könyveket vásárolunk. Rend-
szeresen kapunk – zsákszámra – magán-
személyektõl ajándékkönyveket. Ezek
egy részét bedolgozzuk állományunkba,
a többit pedig ugyancsak eladjuk, és így
is – könyvvásárlásra fordítható – pénzhez
jutunk.

Az éves tagsági díjak is bevételt jelen-
tenek, és a Csepeli Munkásotthon Alapít-
vány költségvetésébõl is – a lehetõségek
függvényében – rendszeresen részesü-
lünk.

Nagy gondot fordítunk állományunk
állagának megõrzésére, az új puhakötésû
könyveket pedig átlátszó fóliával meg-
erõsítjük. Az elhasználódott és leselejte-
zett könyveket új kiadás megvásárlásával
pótoljuk.

– Ezek a körülmények igazi kihívást
jelentenek a könyvtár számára. Hogyan
sikerül ébren tartani az olvasók érdeklõ-
dését?

– A fiatalokat nem könnyû megnyer-
ni, idecsábítani. A kereskedelmi televí-
ziók és a számítógép, az internet „jó-
tékony” hatására egyre kevesebben 
választják a könyvtárat, az olvasást. 
A korábban jelentõs létszámot képviselt
fõiskolás, egyetemista, középiskolás 
tanulói réteg nagy része már nem jár hoz-

zánk. Pedig számítógép- és internet-
használati lehetõség is várja az érdeklõ-
dõket, és biztosítjuk számukra a zavarta-
lan könyvtárhasználatot. A beiratkozott
olvasóinknak az internet használata in-
gyenes.

Szerencsére a Csepeli Munkásotthon-
ban sok olyan gyermek- és ifjúsági prog-
ram, foglalkozás, szakkör mûködik, aho-
va a gyermekek szülõi kísérettel érkez-
nek. Amíg a gyerekek balettórán vagy
néptánc-foglalkozáson vannak, a szülõk
gyakran beülnek a könyvtárba olvasgat-
ni. „Családias könyvtárrá” váltunk, ahol
jót lehet beszélgetni is. Késõbb a szülõk-
kel együtt a gyerekek is be-benéznek.

Minden szerdán délelõtt iskolák ré-
szére (idõpont-egyeztetéssel, igény sze-
rint) könyvtárbemutatót tartunk, ahol (a
Mozi szerda felajánlásával) a kötelezõ
olvasmányok filmvetítéssel egybekötött
feldolgozását is segítjük.

Folyamatosan helyet adunk a hátrá-
nyos helyzetû gyermekekkel foglalkozó
intézményeknek és az óvodáknak könyv-
tárunk bemutatására.

Az egyre növekvõ információéhséget
kielégítendõ gondoltunk egy nagyot, és
felszabadítottuk a kézikönyvtárunkat, s
ennek állományát is – igaz csak rövi-
debb, két-három napos, egyhetes idõ-
szakra – kölcsönözhetõvé tettük.

Könyvtári Levelezõ/ lap • 2013. február26



Olvasóink tájékozódhatnak a
Szikla.21 Integrált Könyvtárkezelõ
Rendszerhez (www.szikla.net) csatlako-
zott könyvtárak kínálatáról is. (Folyama-
tosan rögzítjük hanglemezállományunkat
a Szikla.21 adatbázisába.) Igény szerint
kereshetnek és vásárolhatnak a
www.regikonyvek.hu antikváriumban.
Intézményünk lehetõvé teszi a Szalay
Könyvkiadó által kiadott könyvek meg-
rendelését és megvásárlását.

Részt veszünk a Tamási Lajos Olvasó
Munkás Klub elõadásainak szervezésé-
ben, az aktuális könyvbemutatókhoz ki-
állítást is készítünk a folyosói vitrinben.

Idõpont-egyeztetéssel természetgyó-
gyászati elõadásokat és felméréseket is
szervezünk. Minden hónap elsõ hétfõjé-
nek délutánján és kedden egész nap
egészségnapot tartunk a könyvtárban:
íriszdiagnosztika, csontkovács, Bach-féle
virágterápia, méregtelenítés, homeopátia
elõadásokkal.

Már harmadik éve szervezünk buda-
pesti sétákat nyugdíjas olvasóinknak.
Igen sikeresek voltak a parlamenti láto-
gatások és a soroksári arborétum megte-
kintése is. Igény van a nyugdíjas klubra,
ezért megalakítottuk az Olvasó és Kirán-
duló Nagyik Klubját, az OKNK-t.

Tavaly óriási népszerûsége volt kirán-
dulásainknak: huszonhét kirándulást
szerveztünk. A mai napig is több mint
harminc tagja van e kis lelkes csapatnak,
akikkel múzeumokat nézünk, várossétá-
kat rendezünk. Hozzánk szoktak a nyug-
díjasok.

Minden hónapban keddenként tartunk
klubnapot a könyvtárban, ahol olvasási
élményeinket beszéljük meg, sikerköny-
veket cserélünk, és megbeszéljük a külsõ
helyszíni találkozásokat, kirándulásokat.

Havonta legalább egy szerdán elme-
gyünk kirándulni történelmi vidékekre,
városokba, és hétvégeken (részvételi dí-
jas) szomszédolásokat rendezünk – a
Ken-Edi Travel utazási iroda közremûkö-
désével.

Idén már jártunk az Iparmûvészeti
Múzeumban, az Árpád-kilátónál és a Ma-
gyar Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari
Múzeumban. Márciusban Székesfehér-
várt és a bori várat célozzuk meg, április-
ban Budakeszire (Himnusz-szobor, 
Mezei Mária-emlékház) kirándulunk,
májusban a Királyrétre, júniusban pedig
Szentendrére tervezzük a túrát. (Tavaly
jártunk az Operaházban, a Magyar Nem-
zeti Galériában, a Gellérthegyi víztározó-
ban és a Csokoládé Múzeumban.)

A szomszédolás keretében tavaly áp-
rilisban Krasznahorka, májusban a
Dobsinai jégbarlang volt az úti célunk.
Egész napos kirándulásokat szerveztünk
Komáromba, Gödöllõre, a Sas-hegyre,
Veszprémbe, Vácrátótra.

A költészet napján, április 11-én,
Sipos Mihály megzenésített versek elõ-
adásával tette színesebbé a megemléke-
zést. Októberban pedig, az országos
könyvtári napokhoz kapcsolódva, nálunk
is volt „megbocsátás hete”, régi könyvek
vására, író-olvasó találkozó, úti beszá-
moló diavetítéssel.

A 2013-as programunk a jól bevált ta-
valyi menetrendhez igazodik, s reméljük,
hogy ennek hatására tovább növekedik a
2012-ben regisztrált 413 fõs beiratkozott
taglétszámunk. 

A könyvtári vonzerõ növekedésével
pedig bizonyára meghaladjuk a tavalyi,
4429 alkalommal kikölcsönzött, össze-
sen 11 863 dokumentumot rögzítõ sta-
tisztikai adatunkat. ■
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