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A FSZEK DOLGOZÓINAK ÉRTEKEZLETE 
K i s s Jenő főigazgató b e s z á m o l ó j a 

Február 24-én került sor a Pataky István 
Művelődési Központban a FSZEK dolgozóinak 
értekezletére, ahol Kiss Jenő főigazgató ér té-
kelte az elmúlt esztendőben végzett munkánkat. 

Összességében - mint mondotta - az 1981-
es év könyvtárunk életében sikeresként köny-
velhető el. Ennek egyik alapja a tavalyi mun-
kánkat megelőző reális tervezés volt. Sikerült 
megőriznünk alapellátásunk színvonalát és hoz-
záláthattunk a távlati tervekben szereplő cé-
lok végrehajtásához, nevezetesen szolgáltatá-
saink skálájának bővítéséhez, a korszerűbb 
szervezeti rend stabilizálásához (a hálózatban 
és a központban egyaránt), illetve a hálózat-
ban működésbe lépő módszertani műhelyek ki-
alakításához. 

A tavalyi év munkájának eredményeként 
több uj könyvtár nyitja meg kapuit az olvasók 
előtt, pl. a 7-es, a Kertész utcai prézensz, 
a fölujitott zenei gyűjtemény, gyermekkönyvtá-
rak a pestlőrinci Havanna lakótelepen, Buda-
fokon és Újpalotán. Szolgáltatásaink tervezett 
bővítéséhez tartoznak; uj helyiségek kialakítá-
sa (olvasótermek, zenei részlegek céljaira) a 
már működő egységekben, a módosított nyit-
vatartás tapasztalatainak fölhasználása az öt-
napos munkahét rendjének további kialakításá-
ban. 

Az alapfeladatok teljesítése konkrétan azt 
jelenti, hogy nagyjából változatlan maradt az 
1981. esztendőben olvasóink száma és a hasz-
nálatba adott dokumentumok mennyisége. (Meg-
jegyzendő, hogy más tipusu közművelődési in-
tézmények ezzel nem dicsekedhetnek.) Sőt a 
helybenhasználat iránt (helybenolvasás, zene-
hallgatás, referenszmunka) növekedtek is az 
igények. 

Ezek után a gondokról szólt a főigazgató. 
Csökkenteni kellett a bibliobusz megállóinak 
számát, a jármüvek rossz műszaki állapota 
nehezíti a munkát. A hálózat hiányosságai kö-
zött emiitette, hogy még mindig vannak fehér 
foltok fővárosunk könyvtárhálózati térképén, 
elsősorban a lakótelepek maradnak ellátatla-
nok. A gyermekkönyvtárak szolgáltatásai nem 
képesek lépést tartani a - demográfiai hullám 
okozta - erősen megnövekedett igényekkel, 
bár ebben a hazai ifjúsági könyvkiadás is lu-
das. Nincs egy igazán magas színvonalú és 
differenciált könyvtári szolgáltatást nyújtani 
képes, nagy könyvtárhoz méltó (és főként e r -
re alkalmas) épületünk. E tényektől meghatá-
rozott helyzetben olyan átmeneti megoldásokra 
van föltétlenül szükség - figyelmeztetett Kiss 
elvtárs - , amelyek ugyan pótmegoldások, de 
a lehetőségeken belül maximális eredményes-



ségre vezetnek. Ezek között említhetők meg 
a lakótelepeken nyíló gyermekkönyvtárak, hogy 
legalább az ifjabb korosztály ne maradjon 
könyvtári ellátás nélkül ezeken a területeken; 
vagy a kettős (sőt hármas) funkcióju könyvtá-
rak. 

Jelentős eredményként könyvelhető el az, 
hogy - a mindenki előtt ismeretes gazdasági 
nehézségek ellenére - könyvbeszerzési kere-
tünk emelkedett az 1980. évihez képest. A 
könyvek, folyóiratok, hangzóanyagok növekvő 
árával lépést kell tartanunk, e célkitűzésűnk-
ről nem szabad lemondanunk. Segített ezen a 
gondon az 1979 óta működő kötelespéldány 
szolgáltatás is, amelynek révén 1981-ben 
11.000 könyvtári egységgel gyarapodott állo-
mányunk. További feladat, hogy javítani kell 
a gyarapítás színvonalát, differenciáltabbá té -
ve a szerzeményezést, hiszen a főkönyvtári 
rendszer kiépülésével kezdenek kirajzolódni 
könyvtáraink sajátos arculatai is. Viszont nem 
enyhültek raktározási és állományvédelmi ne-
hézségeink. 

Tiszteletreméltó volt a FSZEK föltáró 
munkája a tavalyi évben, hiszen csak a köz-
pontban 150.000 különböző karton, cédula, ka-
talógus, bibliográfiai leirás készült. Mégis 
talán ez az a terület , ahol szemléletünk a 
legkonzervatívabbnak látszik. Mert tovább élő 
gond a katalógusrendszer átalakítása (össze-
függésben az uj cimleirási szabályokkal, illet-
ve azok hiányával), a bibliográfiai tevékeny-
ség korszerűsítése. Persze igy is nagy vál-
lalkozások valósultak meg tavaly, pl. a szo-
ciológiai íetrospektiv bibliográfia 3. kötete, 
a "Szocializmus" repertóriumának 1. kötete, 
a Budapest ikonográfia 1. kötetének sajtó alá 
rendezése is folyamatban van. Uj szakaszt 
nyithat a FSZEK életében a szociológiai infor-

mációs rendszer tervezett gépesítése. 
Célként emiitette meg Kiss Jenő az "ol-

vasótoborzás" feladatát, illetve a propaganda-
tevékenység hatékonyabbá tételét. Különösen 
fontos feladatnak minősül az a szerep, amit 
a FSZEK-nek kell vállalnia a gyermek és 
középiskolások olvasóvá nevelésében. Teendő 
még - s ezen van mit töprengenünk - az idős, 
beteg emberek ellátásának javítása.Abból a 
tényből kell kiindulni, hogy fővárosunkban 
700.000-et is meghaladja a 70 évesnél idősebb 
emberek száma - s ez jelzi a feladat nagysá-
gát. Egy kitűnő kezdeményezéstől (lásd: Ben-
jámin Judit irását a Könyvtári Biradó 1982. 
2. számában) eltekintve, könyvvel való el lá-
tásuk megoldatlan. 

Befejezésül munkánk két alapvető fel téte-
léről beszélt Kiss elvtárs: a személyi és anya-
gi feltételekről. Az elsővel kapcsolatban ked-
vező tendencia, hogy csökkent a fluktuáció, 
viszont továbbra is probléma az alcsony fize-
tés (más intézményekkel való viszonyításban), 
ami pedig a kilépések egyik fő okának látszik. 
Talán a készülő középtávú káderfejlesztési 
terv segit ezen a gondunkon. Gazdasági mun-
kánkon javított, hogy az osztályok előre meg-
kapják azt az összeget, amivel az esztendő 
folyamán gazdálkodhatnak és ez föltétlenül ha -
tékonyabbá teszi az anyagi keretek fölhaszná-
lását. Viszont feladat maradt a gazdasági osz-
tály tevékenységének korszerűsítése, egysze-
rűsí tése. 

Végül a főigazgató külön hangsúlyozta, 
hogy uj Szervezeti és Működési Szabályzatunk 
megfelelő alapot ad eredményes munkavégzé-
sünkhöz, mostmár az ebben rejlő lehetősége-
ket kell maximálisan kiaknáznunk. 

M.L .M. 

••••• 
AZ ALKOTÓ IFJÚSÁG PÁLYÁZATRA BEÉRKEZETT DOLGOZATOK KÖZÜL: 

2 .000 . - Ft jutalomban, dicséretben részesült , és Emléklapot kapott: 

- SERESNÉ DOBROVA ZSUZSA: A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár története 1945-1957-ig cimü 
munkája. 

1 .000 . - Ft jutalomban, dicséretben részesült és Emléklapot kapott: 
- MÓRICZ KATALIN - SZEGINÉ HAMMEL ERZSÉBET: A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 

44. sz . kerületi könyvtárának összehasonlító felmérése az olvasók lakóhely szerinti meg-
oszlásáról cimü dolgozata. 

Dicséretben részesült , és Emléklapot kapott: 
- BERTALAN BÉLA; Az Egri csillagok befogadásvizsgálata gyermekolvasóknál cimü dolgozata. 

- FÜGE DINÉ CSÓRI ÁGNES: A társadalmi tudat és fantasztikum cimü munkájáért. 

Emléklapot kapott: 
- BENCSEKNÉ KUCSKA ZSUZSA; Könyvtárhasználati játékok forgatókönyve gyermekkönyvtárosok 

számára cimü munkájáért . 



TAPASZTALATOK A 2 5 / 4 - E S GYERMEKKÖNYVTÁRBAN MŰHELY 
Legelőször szeretném megvizsgálni a 

könyvtár helyét az iskola vérkeringésében, 
az iskola-könyvtár-tantestület-úttörőcsapat 
viszonylatában. 

Ugy érzem, hogy a könyvtár léte a gyer-
mekek számára elfogadott tény, szervesen 
hozzátartozik az iskola képéhez. Sokkal eset-
legesebb ez a kapcsolat az iskola pedagógu-
sai esetében. Nagymértékben épül az egyéni 
szimpátiára, a r ra , hogy a pedagógus mennyi-
re ismerője a könyvtárnak, mennyire tartja 
fontosnak a könyvtár szerepét pedagógiai mun-
kájában. Az úttörőcsapattal való kapcsolatunk 
még ennyire sem mondható jónak. Többször 
kértük, hogy a legfontosabb dokumentumokat, 
kiadványokat juttassák el a könyvtárnak, tá-
jékoztassanak az uttörő-akciókról, csapat-
programokról. Sajnos alig-alig kapunk felvi-
lágosítást. Ennek következtében előfordultak 
párhuzamosan zajló réndezvények is. 

Másik gondunk, hogy az iskolában a gye-
rekek meghatározott időrendben élnek, s ez 
kihatással van a könyvtár életére is . A csúcs-
idő, mikor a legtöbben látogatják a könyvtá-
rat 1/2 2 és 3 óra között van. Ilyenkor elő-
fordul, hogy két osztályra való gyerekkel fog-
lalkozunk egyszerre. Ez a magas forgalmi 
adat nem tükröződik a statisztikában. A sta-
tisztika csak a ténylegesen kölcsönzőket tün-
teti föl, nem szerepelnek benne azok, akik 
csak időtöltés, olvasgatás céljából jönnek be 
a könyvtárba. Októberben egy nagyon egysze-
rű, mondhatni primitiv felmérést készítettünk, 
ami számunkra is meglepő eredménnyel szol-
gált. A felmérést ugy végeztük, hogy aki be-
jött a könyvtárba vett egy korongot, s távo-
záskor egy er re a célra készített dobozba 

dobta be. Nem mutatta ki a felmérés azokat, 
akik egy nap többször is bejöttek, akik e l -
felejtették bedobni a korongot, vagy akik el -
vesztették. Végeredményként a következő ada-
tokat kaptuk: a kölcsönzők száma 613 fő, a 
látogatók száma 1482 fő volt. Tehát kétszer 
annyian látogatták a könyvtárat, mint ahányan 
kölcsönöztek. Igen nagy gond számunkra, hogy 
kora délutáni időben látogatják javarészt a 
könyvtárat olvasóink. Nagyon sokszor az idő 
nagy része fegyelmezési problémákkal telik 
el, a tájékoztatási feladatokra jut a legkeve-
sebb idő. 

Megfigyeltük, hogy a könyvek forgási ide-
je rövid. Egyszerre kevesebb könyvet köl-
csönöznek a gyerekek, rövidebb időre. Egy 
könyv esetében ez azt jelenti, hogy ugyanazon 
idő alatt többször van kézben, mint más gyer-
mekkönyvtárakban. Sokkal gyorsabban mennek 
tönkre, kerülnek kötészetre, vagy selejtezés-
r e . 

Komoly problémát okoz a nyári nyitva-
tartás kérdése. Ebben az időpontban az i s -
kolában festés, nagytakarítás van. Nem meg-
oldott az ügyeleti rendszer sem. Az iskola 
személyzete sem vállalja szívesen, hogy az 
egész évi túlfeszített munka után még nyá-
ron is Ugyeletet tartson a könyvtár miatt. 
A könyvtáros pedig egyszemélyben nem vál-
lalhatja a felelősséget az iskola teljes tárgyi 
felszereléséért . Hasznos lenne ezekben az 
iskolákban működő könyvtárak esetében egy 
hónapig /juliusban/ zárva tartani. A mi könyv-
tárunk gyér forgalma legalábbis nem indokol-
ja a nyári nyitvatartási. 

Farkas Lászlóné 

F E L H Í V Á S ! 
Intézményünkben 1982. május 22-én 

/szombaton/ NÉVADÓ ÜNNEPSÉGET rende-
zünk. Kérjük kollégáinkat, hogy értesítsék 
GYES-en lévő munkatársaikat is a fenti idő-
pontról. 
A jelenkezés határideje: 1982. április 30. 
Jelentkezni /személyesen vagy telefonon/ 
Bertalan Bélánál lehet /48-as kvt. IX.Bör-
zsöny u. 9-11. / Tel . ; 575-808. 
Bővebb tájékoztatás ugyanitt. 

FELHÍVJUK OLVASÓINK FIGYELMÉT, 
HOGY A KÖNYVTÁRI HÍRADÓT PÉLDÁNYON-
KÉNT MEGVÁSÁROLHATJÁK MINDEN FIZE-
TÉSNAPON A BÉREK KIFIZETÉSÉNEK HE-
LYÉN! 



LÁTOGATÁS 
Február 17-én nagy megtiszteltetés érte 

könyvtárunkat, ellátogatott hozzánk Losonczi 
Pál, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, 
az Elnöki Tanács elnöke. 

Természetesen nagy izgalommal készül-
tünk a találkozásra, hiszen ritka esemény 
egy könyvtár, s méginkább egy könyvtáros 
életében az államfővel való személyes talál-
kozás. 

A program szerint a IV. kerületi pártbi-
zottságon történő megbeszélést követően, a 
délelőtti órákra volt ütemezve a könyvtárlá-
togatás. 11 órakor megérkezett Losonczi Pál, 
Király Andrásné, a budapesti pártbizottság 
titkára, Závori László, a IV. kerületi párt-
bizottság első titkára és Kovács Ferenc, a 
kerületi tanács elnökének kiséretében. Az ese-
ményen jelen volt Kiss Jenő főigazgatónk, va-
lemint dr . Kiss Béláné, a felnőtt könyvtár ve-
zetője is. 

A megjelent vendégek előtt először rövi-
den ismertettem a könyvtár történetét, tájé-

koztattam a jelenlevőket, hány könyv, folyó-
irat , hanglemez áll a beiratkozott gyermekek 
rendelkezésére. Losonczi elvtársat érdekelte, 
melyek a legkeresettebb müvek, milyen köny-
veket olvasnak legszívesebben a mai 10-14 
évesek. 

Államfőnk megjegyezte, hogy sok ilyen 
létesítményre lenne szükség, ahol az általá-
nos iskolás korosztály kulturált körülmények 
között tölthetné szabadidejét. 

A zsúfolt program ellenére Losonczi elv-
társ időt szakított a r ra , hogy a FSZEK fő-
igazgatójától a gyermekkönyvtárak egyéb prob-
lémáiról is tájékoztatást kapjon. 

Bár az idő rövidsége miatt Losonczi elv-
társ a nálunk folyó munkáról csak általános 
benyomásokat szerezhetett, mégis ugy gon-
dolom, jó érzéssel nyugtázta, hogy Újpest 
egy jól felszerelt, szép, tágas gyermekkönyv-
tárral gazdagodott. 

Pancza Lászlóné 

LOSONCZI P Á L AZ ÚJPESTI GYERMEKKÖNYVTÁRBAN 



ÚJRA MEGNYÍLT A ZENEI GYŰJTEMÉNY 

Csaknem kétéves zárvatartás után febru-
ár 26-án 11 órakor újra kinyílt a FSZEK 
zenei-gyűjteményének aj taja. 

A Fővárosi Tanács által kiutalt helyiség-
ben uj kölcsönző, fonotéka és olvasóterem lé-
tesült. A régi helyiségekben korszerű tömör-
raktár és Almédia polcsor kapott helyet. 

A tervezők és kivitelezők érdeme, hogy 
a könyvtár berendezése jól illeszkedik a léte-
sítmény otthonául szolgáló müemlékház neo-
klasszicista stílusához. A gyönyörű kivitele-
zésű faburkolat vízszintes elhelyezése, a ma-
gas tölgyfaablakok megnyugtató ritmusa kie-
meli az épület nemes architektúráját. Funk-
cionális igényeket el égit ki a kölcsönzőtér, 
fonotéka, olvasóterem hármas tagolása. 

Kiss Jenő főigazgató nyitotta meg az ú j -
jáépített könyvtárat. Örömét fejezte ki, hogy 
a gyűjtemény alapításával egyidős álom meg-
valósult, megszólalt a zenei könyvtár. Ezzel 
is közelebb jutottunk Kodály eszméjéhez: 
"Legyen a zene mindenkié!" 

Földes Imre, a Zeneművészeti Főiskola 
zenetörténet professzora a zenei élet és a 

zenekedvelők nevében köszöntötte az újra meg-
nyíló intézményt. Elmondotta, hogy a könyv-
tár nagyon hiányzott. Naponta találkozott ze-
neszerető emberekkel, akik az elmúlt két év 
alatt nem tudtak hová fordulni, mert a hason-
ló könyvtárak nem rendelkeznek ilyen gazdag 
anyaggal, vagy zárva vannak a "laikusok" 
előtt. Örömmel üdvözölte az uj szolgáltatáso-
kat és néhány gondolatébresztő indítványt tett. 
Javasolta egy képekből, diákból álló állomány 
létrehozását, amely bemutatná a zenei intéz-
ményeket, Magyarországon található ritka 
hangszereket, tartalmazná a magyar zenei 
élet személyiségeinek árcképét. Felhívta a 
figyelmet a még hiányzó másolási szolgálta-
tás fontosságára. Zárszavaival az egész zenei 
élet és minden zenekedvelő óhajának adott 
hangot:" Szeretném, ha ez a könyvtár most-
már mindig nyitva maradna és valamennyiünk 
rendelkezésére állna." 

Hogyan is lehetett volna méltóbban befe-
jezni az ünnepséget, mint muzsikával? A két 
köszöntő után a Kecskés együttes tagjai ba-
rokk muzsikát adtak elő barokk hangszereken. 
L. Kecskés András lanton, Kertész István ba-
rokk hegedűn, dr . Kálmán Péter viola da 
gambán szólaltatta meg Francesco Antonio 
Bonporti, Franz Ignaz Biber és I. József 
osztrák császár egy-egy müvét. A helyhez és 
alkalomhoz illő bensőséges kamaramuzsiká-
lás résztvevőit, reméljük, viszontlátjuk még 
re nde zvényeinken. 

Március 1-től birtokba vették a megujult 
gyűjteményt a látogatók. Az első napok for -
galma után elmondhatjuk, hogy a könyvtár ú j -
ra elfoglalta méltó helyét Budapest zenei éle-
tében. 

Kertész Istvánné 

A ZENEI KÖNYVTÁR SZOLGÁLTATÁSAI 
- az újjáalakítás után -

A zenei könyvtár már a nyitás évében 
(1964) kereste a megoldást a hangzótár kiala-
kítására. A Fővárosi Tanács adta meg er re 
a lehetőséget. A Fehérhajó u. 5. sz . alatti 
házban, melyben a zenei gyűjtemény 1964 óta 
működött, kiutalta a könyvtár melletti helyi-
séget bővítés és a megnyitandó hangzótár cél-
jára . így vált lehetővé, hogy 1982. március 
1-én uj szolgáltatásokkal, hangzótárral és ku-
tatószobával bővülve ismét megnyílt az újjá-
alakított zenei gyűjtemény. 

A gyűjtemény állománya jelenleg: 

32.000 kotta, 
11.500 zenei szakkönyv, 
5.200 hanglemez. 

A hangzótárban egyidőben 8 mű hallgatásá-
ra van lehetőség, egy müvet, ketten is hall-
gathatnak, a 8 csatornához egyenként két fe j -
hallgató kapcsolódik. Müsorforrások; 8 lemez-
játszó, 2 orsós és 2 kazettás magnetofon. 

A kutatószoba komplex vizsgálódást bizto-



s i t . Az 1.000 kötetből álló kézikönyvtárban a 
zenei könyvészet alapvető lexikonjai, enciklo-
pédiái, mliszótárak, műjegyzékek, zeneszer-
zők kritikai összkiadásai találhatók meg. 
52 féle külföldi és magyar folyóirat áll az ol-
vasók rendelkezésére. A négy kutatóhely le-
mezjátszóval, orsós és kazettás magnetofon-
nal van felszerelve. 

A gyűjtemény kotta- és hanglemezanyagá-
ban megtalalhatók a zeneirodalom korszakai-
nak időtálló alkotásai, középkori, reneszánsz, 
barokk, klasszikus és XX. századi zenemű-
vek; operák, balettek, oratóriumok, kantáták, 
nagyzenekari müvek, kamaramuzsika, dalok, 
kórusok, és szólóhangszerre irt kompoziciók. 

A gyűjtemény könyvállománya magyar, an-
gol, német, francia, orosz és olasz nyelvű 
zeneelméleti, zenetörténeti szakkönyveket, ze-
neszerzőkről és előadóművészekről szóló mun-
kákat tartalmaz. 

A könyv-, kotta-, hanglemezanyagról ka-
talógusok készültek, melyekből az olvasók ma-
guk választhatják ki a kivánt müveket. 
A gyűjtemény a kézikönyvtár és a katalógus-
rendszer segitségével nyújtja egyik legfonto-
sabb szolgáltatását, a sokirányú tájékoztatást. 

A gyűjtemény célja, hogy egyre gyarapodó 
állományával a legszélesebb olvasóközönség 
igényeit kielégitse. Szolgáltatásaival sokoldalú-

an kapcsolódjon be a magasszintll zenei isme-
retterjesztésbe. A gyűjtemény feladata, hogy 
a főváros egyik zenei információs bázisává 
fejlődjön, szóban vagy Írásban választ adjon 
az olvasók, érdeklődők kérdéseire. 

A tervek között szerepel zenei rendezvé-
nyek szervezése: kamarakoncertek, kezdő elő-
adóművészek, öntevékeny együttesek föllépése, 
fiatal zeneszerzők müveinek bemutatása, i s -
meretterjesztő előadássorozatok inditása, kö-
zös zenehallgatással, vetítéssel illusztrálva. 

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár zenei 
gyűjteménye és a Budapestet behálózó kerüle-
ti könyvtárak zenei részlegei tervszerűen ösz-
szehangolt munkával kivánják biztosítani a la-
kosság ellátását azokkal a szolgáltatásokkal, 
melyekkel a zenei könyvtárak segíthetik a mű-
velődési igények mind magasabb színvonalú 
kielégítését. 

FÓRUM NYÍLT LEVÉL H. A . ÚRNAK, AVAGY NE KÖZÉPISKOLÁS FOKON! 

Tiszteit Tanár Ur! 

Egy parányi, Ön által adott házi feladat 
kapcsán szeretnék néhány észrevételt közölni. 

A téli szünet első napján egy nyolcadikos 
tanuló kért segítséget a gyermekkönyvtárunk-
ban, egy 16 kérdésből álló feladat megoldásá-
hoz. A lázas keresést túlzásba vivő kolléga-
nők hosszutávfutókra emlékeztető tempóval és 
szivósággal hordták össze a fiatalembernek a 
többtucatnyi könyvet, de a 16 kérdésből egy-
néhány övön alulinak bizonyult. S.O.S. jel-
zést adtak le nekem, kiérdemesült tanárnak, 
gondolván, hogy magyar szakos diplomám és 
néhány éves tanítási gyakorlatom a segítsé-
gükre lesz. De nem igy történt. Hála az Ön 
16 kérdésének, egy hétig a rejtvényfejtők ke-
reső lázában égtünk. 

Mindnyájunk kedvence a 9. kérdés volt 
/ ez a kérdés a később jelentkező tanulóknál 
9/a , 9/b verzióban is szerepelt, de erről ké-
sőbb/: "Szabadság, amelynek nevében. . ." 

/Eddig, s nem tovább az idézet!/ Ki a köl-
tő? Mi a vers cime? 

! ? 
Szakítván azzal a közismert ténnyel, hogy 

a könyvek száma végtelen, s az éri éveim 
száma véges, gondoltam, hogy nem lesz ne-
héz a dolog végére járni. Belevetettem ma-
gam Petőfi összes verseibe. Becsülettel vé-
giglapoztam / a "szabadság" szó miat t / , de 
hiába. Tervet készítettem: először Arany kö-
vetkezik, utána a XIX. század magyar jelesei, 
s ha még akkor se lelem, ugyané század kül-
honi forradalmár költői. De ekkor - az első 
diák jelentkezését követő harmadik napon -
ujabb tizenhatos listát szorongató tanuló je -
lentkezett nálunk. Szerencsénkre. Ez a kis-
lány talpraesettebbnek bizonyult, mint az e l -
ső jelentkező, vagy inkább figyelmesebbnek, 
mert az addig értelmetlen és félkérdések u-
jabb részletekkel egészültek ki, megkönnyítve 
a mi dolgunkat. Megtudtuk, hogy Arany János 



Őszikék verseiben kell keresgélnünk a már 
idézett sort , sőt nem is ez a kérdés, hanem 
az, hogy Arany milyen kapcsolatban van a 
Vil. kerülettel! A vers ismerete és az E r -
zsébetváros c. kötet birtokában ez már iga-
zán gyerekjáték volt kollégáimnak. Korai lel-
kesedésünk hamar letört, pedig időközben 
ujabb páciensek is érkeztek, ugyanazzal a 16 
kérdéssel, de érdekes módon többé-kevésbé 
eltérő szövegezéssel. Egy, csak egyetlen egy 
válasz hiányzott, amit nem tudtunk a gyere-
kek elé tenni. Ráadásul a maga nemében 
komplexnek is nevezhető, mivel a mai Lö-
völde teret kellett összehasonlítani a Szind-
bád irója által lefestett téli Lövölde tér re l . 

Hiába volt minden erőfeszítés. Az összes, 
könyvtárunkban fellelhető Krudy-kötetet be-
csülettel végigböngésztük, de nem találtuk. 
Türelmi időt és elnézést kértünk a gyerekek-
től, a r ra kérve őket, hogy később, talán az 
ünnepek után tekintsenek be újra , akkorra 
biztosan megtaláljuk azt a fránya leírást. 
Nem igy történt. Vereséget szenvedtünk,' a 
gyerekek meg kedvüket veszítették. Erejüket, 
s a mienket is meghaladta egy egyszerű, té-
li szünetre adott kis "házi feladatocska" 

A konklúziók levonását és a kérdések r e -
videálását Önre bizva,maradok tisztelettel 

Kály-Kullai Károly 

LESZ-E UTÁNPÓTLÁS? 

"A fiatal könyvtárosok szakmai beilleszke-
déséről és érvényesülésük perspektíváiról" 
rendezett beszélgetést a'MKE Társadalomtu-
dományi Szekciója március 3-án a FSZEK Köz-
pontjában. 

A szakmában majdhogynem úttörő vállal-
kozásnak számit az a tájékozódás jellegű fel-
mérés , amit a Marx Károly Közgazdaságtu-
dományi Egyetem könyvtárának néhány fiatal 
munkatársa végzett hat könyvtárban,/az MTA 
KSH, OK, MKKE, FSZEK és az OSZK / v a - ' 
lamint egy kutatóhelyen / a KMK-ban/. ' 

D r . H u s z á r E r n ő n é t , a MKKE igaz-
gatóhelyettesét illeti a köszönet a kezdeménye-
zésért . A munkatársai által végzett vizsgá-
lat csak az egyetemet és főiskolát végzett 
könyvtáros fiatalokra terjedt ki. A kutatást 
az tette időszerűvé, hogy egyre gyakrabban 
adnak hangot rossz közérzetüknek. A könyv-
tárosságot kényszerpályának tekintik, a leg-
többen csak átmenetileg vállalnak könyvtárosi 
állást, és minél hamarabb el is akarják hagy-
ni. 

A könyvtár szakot végzett fiatalok beil-
leszkedési nehézségei a számbavett intézmé-
nyekben általában hasonlóak. Nagy a különb-
ség a fiatalok igényei és a valóság között. 
Az egyetem kötetlenebb légköre után egy kö-
töttségekkel teli munkahelyre kerülnek, ahol 
bizonyítaniuk kell. A világmegváltó alkotó 
munka ábrándja helyett napi feladatokat, "ma-
lommunkát" kell végezniük. Sokszor olyan 
munkafolyamatokat, amelyre az egyetemen 
nem készítették föl, s amit esetleg alacso-
nyabban kvalifikált munkatársak szakszerűbben, 
rutinosabban tudnak megoldani. A könyvtáros 
egyetemi képzés presztízse nemcsak a mun-

kahelyeken alacsony, hanem a végzett hallga-
tók körében is. Nem megy minden nehézség 
nélkül a munkahelyi hierarchiába való beil-
leszkedés sem. Az önálló egzisztencia meg-
teremtésére való igény és a pálya által nyúj-
tott korlátozott anyagi és szociális lehetősé-
gek /lakáshoz jutás, jutalmazás, segélyezés 
s tb . / mind nyomasztólag hatnak a pályakezdő 
fiatalra. Olyan konfliktusforrások ezek, ame-
lyek döntő jelentőségűek a pályán maradás 
szempontjából. 

A MKKE munkatársai három témában tá-
jékozódtak az emiitett hét intézményben. Bár 
ezek sajátos helyzetük miatt nehezen mérhe-
tők össze, néhány általános következtetést 
mégis sikerült levonniuk. Abból a kényszerí-
tő körülményből indultak ki, hogy a fiatalokat 
csak ugy lehet megtartani a pályán, ha sike-
rül növelni a szakma presztízsét, sikerül nél-
külözhetetlenné tenni az információs szakem-
bert és jól fizetett szakmává a könyvtárossá-
got. Egyszóval kényszerpálya helyett vonzó 
értelmiségihez méltó lehetőségeket kellene kí-
nálni az egyetemről frissen kikerült diplomá-
soknak. 

A KISZ-nek a pályakezdők életében betöl-
tött szerepéről készített áttekintést É k e s 
I l d i k ó . Széleskörűen elemezte,miért nem 
vonzó a KISZ a pályakezdő fiatalok számára, 
melyek azok az okok, amelyek miatt annyit ' 
vesztett presztízséből. Számbavette azokat 
a feladatokat, amelyeknek betöltését viszont 
elvárnák a KISZ-tői. 
A vizsgált rétegben a KISZ-tagok aránya 
15-30 % között mozog. A munkahelyi KISZ-
szervezetekben a kor és a végzettség szerin-
ti heterogén összetétel inkább gátló, mint se-



gitő tényező. 
Az intézmények állami vezetése és a 

KISZ közötti formálisan jó viszony mögött a 
KISZ-élet állóvize húzódik. 
A KISZ és a vezetés egymásra várnak a fela-
datok kezdeményezésénél. A kapcsolat több-
nyire paternal is ztikus jellegű. A KISZ-tagok 
azt várnák, hogy az általuk végzett társadal-
mi munkák szakmailag is hasznosak legyenek 
- és mivel ez az esetek legnagyobb részében 
nem igy van - elvesztik érdekeltségüket és e l -
fordulnak a KISZ által nyújtott lehetőségektől. 
A munkahelyi beilleszkedésben a KISZ nem 
játszik fontos szerepet . A munkahelyi légkör, 
a szűkebb kollektívával kialakított jó kapcso-
lat az, ami döntő. 

A vizsgálódásból levonható következtetés 
Ékes Ildikó szerint az, hogy a munkahelyi 
KISZ-szervezeteknek két fontos feladatot kel-
lene betölteni. Szakmai programok szervezé-
sével /viták, kollektiv önképzés, alkotói te-
vékenység s tb . / serkentse az ifjúság munka-
helyi aktivitását, véleményalkotását, a közö-
sen kialakított véleményt pedig továbbítsa és 
hatékonyan képviselje a munkahelyi vezetőség 
előtt. Másrészt - sokkal bátrabban lássa el 
érdekvédelmi szerepét, legyen több beleszó-
lása a fiatalok bérezésébe, jutalmazásába, 
szociális helyzetének javításába. 

H e g e d ű s P é t e r a tudományos tevé-
kenységbe való beilleszkedés témakörében tá -
jékozódott. E szerint a fiatalok tudományos 
munkájához szervezett ösztönzést csak egy 
helyen, a KMK-ban nyújtanak - pályatervek 
segítségével. 
Konferenciákra, bel- és külföldi utakra is 
csak a döntésjoggal felruházott idősebb szak-
embereket küldik a munkahelyek. Az alkotó-
szabadság /kutatónap/ csupán már tudományos 
fokozatot elért fiataloknak já r . 
A publikációk között alacsony a fiatalok a rá -
nya. Az Alkotó Ifjúság pályázat mindenütt t á -
mogatott, jó kezdeményezés, de a pályamun-
kák nem kapnak nyilvánosságot, vitájuk min-
denütt szükkörü. 
Célprémiumos feladat a vizsgált intézmények 
mindegyikében van - de a kifizethető összegek 
nagy szóródást mutatnak. 
Az intézmények többségében nem ösztönzik, 
igaz nem is gátolják fiataljaik szakmai előbb-
rejutását , s ezen a téren a fiatalok munka-
időn kivüli, az átlagosnál nagyobb aktivitására 
apellálnak. 
Hegedűs Péter szerint nagyobb, szervezett 
ösztönzésre és támogatásra lenne szükség. 

S z á l k á i I s t v á n n é a káderpolitikát és 
a fiatalok szociális helyzetének mutatóit t e -
kintette át. A vizsgált intézmények munkatár-

sai közül 34 % /615/ a 35 éven aluli fiatal, 
5,4 %-a /278/ egyetemi végzettségű. 
A legnagyobb a fiatalok aránya a FSZEK-ben 
/30 % / és az OSZK-ban /26 %/ . Általában 
is , de a fiatalok esetében különösen nagy a 
lemaradás a bérekben. A pályakezdők bére 
elvben 2600-4500 Ft között mozog, valójában 
a nagy többség ennek a 3550 Ft-os átlagát -
sem közeliti meg. Az egy év után elérhető 
bér 2900-3300 Ft , és ez az évi egyszeri eme-
léssel csak nagyon csekély mértékben emel-
kedik. 
A vezetők között rendkívül alacsony a. fiatal 
diplomások aránya: 0-3 ,5 %. 
A jutalmazásban a differenciálásra való törek-
vések általában nem járnak s ikerre l . Példa-
mutató kivétel a FSZEK jutalmazási pontrend-
sze re . 
A munkakörök megállapításánál a besorolások-
nál szintén adódnak feszültségek. P l . a komp-
lex államvizsgát végzettek általában ugyanab-
ban a munkakörben dolgoznak, mint annak előt-
tej és kevés a valódi különbség a szakalkalma-
zotti I. és H. között. A GYES-en levőkkel in-
kább csak a béremelések körül adódnak prob-
lémák. 

Ezeket az igen súlyos problémákat és hiá-
nyosságokat feltáró összefoglalókat követték a 
hozzászólások. 

V á l y i G á b o r elvtárs azt hangsúlyozta, 
hogy a felvetett kérdéseket nem generációs 
kérdésként, hanem intézmény-specifikus, ill . 
az egész társadalomra jellemző problémaként 
kell kezelni. Szerinte a fiatalok szakmai tel-
jesítményét kell elsősorban szem előtt ta r ta -
ni, nem koruk és végzettségük, hanem vég-
zett munkájuk alapján kell értékelni őket. A 
három témát átfogóbb prespektivába kell he -
lyezni, hiszen nemcsak a könyvtárosok KISZ-
szervezeteivel, hanem az egész KISZ-szel 
mint szervezettel vannak bajok mostanában. 
Nemcsak a fiatalok kutatási tevékenysége kor-
látozott, hanem az egész magyarországi 
könyvtárügyben elhanyagolt a kutatás-fejlesz-
tés (K+F) szerepe. Az alacsony bérezés, az 
átlagosnál kedvezőtlenebb szociális feltételek 
az egész szakmát sújt ják. Ennek ellenére a 
többi hozzászólóhoz hasonlóan nagyra értékel-
te a MKKE könyvtárosainak kezdeményezését, 
javasolta a vizsgálat folytatását, időnkénti 
megismétlését, és a Könyvtári Figyelő s z e r -
kesztő bizottsága részéről publikációs lehető-
séget kinált az elhangzott tanulmányoknak. 
A többi hozzászólás /Walleshausen Gyuláé, 
Hargitai Nándornéé, Gujgiczer Imrénéé, 
Barczi Ilonáé s tb . / adatokkal egészítette ki 
vagy alátámasztotta a vizsgálatban leszűrt 
eredményeket, ötleteket adott a fiatalok szak-



mai életbe való bevonására, de hallgatólago-
san vagy kimondva mindegyik el ismerte, hogy 
a könyvtáros pálya hátrányos oldalait a f iata-
lok fokozottabban érzékelik - s ennyiben a 
generációs kérdés felvetése messzemenően 
indokolt. Indulásuk nem lehet közömbös a 
szakmai közvéleménynek, hiszen belőlük ke-
rül ki az utánpótlás - ha kikerül. 

Karbach Erika 
* 

EZ TÖRTÉNT 
Az 1982. II. 16-án megtartott vezetői é r te -
kezlet. 

A Könyvértékesitő Vállalatnak ter jesztésre fe l -
ajánlottuk a bibliográfiai raktár készletét. 
Ütemterv készül a hálózati kötelező állomány-
ellenőrzések időpontjáról, amelyet a raktári 
osztály készit el a HFO-val egyetértésben. 
A könyvtár a TV-től irodalmi és egyéb műso-
rok munkakópiáit /videoszalag, mozgókép/ té -
rítésmentesen, megőrzésre, illetve felhasz-
nálásra megkaphatja. A válogatást Tóth Sán-
dorné végzi, az igénylést a HFO intézi. Az 
OKT legutóbbi értekezletén javaslat hangzott 
el ar ról , hogy a megyei könyvtárak és a 
FSZEK országos feladatokat vállaljanak. 
Könyvtárunkra a bibliográfiai koordináció e l -
látása hárulna. 
A munkavédelmi felelős helyszíni látogatáson 
volt az átépített 8 -as ,Fő téri gyermekkönyv-
tárban, amely süllyed. Jelenleg megfigyelés 
alatt van, hogy a műszaki hiba fokozódik-e, 
ezután történik döntés. 
A soproni IBUSZ szoba költségeihez az inté-
zet 40.000.- Ft-tal hozzájárul. 
Békásmegyeren a kerületi tanács két kb. 
150 m2 alapterületű beépíthető helyet ajánlott 
fel, lábasházakban. Helyszíni szemle után, 
ha a szükséges fedezetet sikerül biztositani, 
döntés történik az elfogadásról. 

Az 1982. március 2-án megtartott vezetői é r -
tekezlet. 

A központi könyvtárban kb. 50.000 kötet ki-
vonására van szükség ahhoz, hogy az uj s ze r -
zemények egy ideig helyet kaphassanak a je -
lenleg teljesen telitett raktárban. Ezért meg-
állapodás történt egy bizottság alakításáról, 
amely a központ raktári állományát több szem-
pont figyelembevételével átfésüli és javaslatot 
tesz a leválasztásra. Részint kiválasztja azo-
kat a felesleges duplumpéldányokat, amelyek az 

OSZK-n keresztül felajánlhatok más intézmé-
nyeknek, részint felméri - a kihasználtság 
alapján - hogy mely állományrészek helyezhe-
tők külső raktárba. Egyidejűleg felvetődött a 
külső raktározási lehetőség megteremtésének 
sürgető igénye, amelyre már eddig is számos 
próbálkozás történt. 

A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők 
Egyesülése társasutazást hirdetett Lipcsébe, 
a könyvművészeti kiáll í tásra. Intézetünkben a 
felhívásra 3 munkatárs jelentkezett, akiknek 
részvételi költségeiből - szakmai útról lévén 
szó - az intézet fele arányban részt vállal. 

A központi olvasószolgálati osztályon ed-
dig végzett folyóirat szemlézés megszűnik, 
miután a könyvtár egyéb feltárásaiban / t á r s a -
dalomtudományi analitikus katalógus, s t b . / t e l -
jesebb anyag szerepel. 

* 
Mintegy ötven vendégünket informáltuk a Bu-
dapest-gyűjtemény történetéről, könyvállomá-
nyáról, a viszonylag kevésbé ismert kép, pla-
kát- és aprónyomtatványanyagunkról, bemutat-
tuk tájékoztató eszközeinket, anyagfeltáró 
munkánkat, kiadványainkat. Sok konkrét kér -
dés kapcsán igyekeztünk kimeritő választ ad-
ni a kutatás lehetőségéről, eszközeiről, a 
számbajöhető adatforrásokról. Később nagy é r -
deklődéssel tekintették meg az I. kerület do-
kumentumait bemutató kiállítást, amely osztat-
lan tetszést aratott és jól illusztrálta a szó-
ban elhangzott tájékoztatót állományunk sokol-
dalúságáról, a különböző dokumentumtípusok 
együttes használatával járó előnyökről. A ven-
dégkönyvbe irt el ismerő szavaknál is jobban 
örülünk annak, hogy a látogatás után már 
egyéni érdeklődők, olvasók is felkeresték a 
Budapest-gyűjteményt. 



HÍREK 
PÁRTHÍREK 

III. 2-án a pártvezetőség megbeszélte az áp-
rilis 4-i ünnepély előkészítését, majd 
meghallgatta az újonnan választott KISZ 
Bizottság titkárának tájékoztatóját a t e r -
vekről . 

III. 9-én Kovács Jánosné a propagandisták r é -
szére történeti áttekintést adott a magyar 
állam egyházpolitikájáról. Az előadást 
élénk vita követte. 

* 
SZAKSZERVEZETI HÍREK 

Február 24-én a FSZEK Bizalmi Testü-
lete ülést tartott a Pataky István Művelődési 
Központban. 

Az ülésen Kiss Jenő főigazgató tájékoztat-
ta a Bizalmi Testület tagjait az Intézet 1981. 
évi tervének teljesítéséről, valamint ismer-
tette az 1982. évi terv főbb mutatóit. 

Pesti Ernő SZB titkár beszámolt a Szak-
szervezeti Bizottság 1981. évben végzett mun-
kájáról. A beszámolót a Bizalmi Testület e l -
fogadta . 

A Szakszervezet uj Működési Szabályzatá-
nak tervezetét a Bizalmi Testület tagjai már 
korábban kézhez kapták. Észrevételeiket í rás-
ban nyújtották be az SZB-hez. A hozzászólá-
sok alapján a Működési Szabályzat módosítá-
sát Pesti Ernő ismertette. A Bizalmi Testü-
let az uj Működési Szabályzatot a kiegészíté-
sekkel egyhangúlag elfogadta. 

A főkönyvtári rendszer bevezetése szüksé-
gessé teszi, hogy a bizalmi hálózatot ehhez 
igazítva átszervezzük. Az uj bizalmi hálózat 
tervezetét d r . Tverdota Miklósné ismertette. 

Március 8-án a Nemzetközi Nőnap alkal-
mából Intézetünk nődolgozóit hóvirággal kö-
szöntötték férfi munkatársaik. 

FE LHÍVÁS 

Ujjászervezzük a szakszervezeti szeminá-
riumot. 1982. szeptemberétől 1983. ápril isá-
ig tartanánk kb. 7 alkalommal, minden hónap 
első szerdáján 8 h - 10 h-ig a folyóiratolva-
sóban. A szeminárium vezetője Mátrai Má-
tyás főigazgató helyettes. Megtárgyalnánk töb-
bek között az értelmiség problémáját, külpo-

litikai kérdéseket, szólnánk a közművelődés-
ről és müvészetpolitikánkról. Beszélnénk a 
fejlett szocializmus építéséről és a hallgató-
ság érdeklődési körének megfelelően alakíta-
nánk ki a szemináriumok további programjait. 
Jelentkezni lehet Forgács Tibornénál a 44-es 
könyvtárban, a 138-037-es telefonon április 
15-ig. Mindenkit szeretettel várunk, de főleg 
a szakszervezeti aktivisták jelentkezésére 
számítunk. 

* 

KISZ HÍREK 
TÉGED IS VÁRUNK! április 24-én, szom-

baton, 15 órakor a 37/2-es könyvtárba! Ta-
lálkozás 14,30-kor a hűvösvölgyi autóbuszvég-
állomásnál. Programunkban szerepel: vetítés 
a Balázs Béla Filmstúdió filmjeiből, zene, 
sport (tollaslabda, futball, ping-pong, röplab-
d a . . . ) , a gyerkeknek ügyességi verseny, me-
sehallgatás. Este szalonnasütés. 
Mindenkit szívesen látunk. 

KISZ Bizottság 
* 

SZEMÉLYZETI HÍREK 

K i t ü n t e t é s 

dr . Kiss Jánosné, a HFO főmunkatársa a 
Nemzetközi Nőnap alkalmából Szocialista Kul-
túráért kitüntetésben részesült. 

M e g b í z á s 

Tóthné Kapitány Anna a 18/1. sz . fiókkönyv-
tár vezetésére kapott megbízást. 

Á t h e l y e z é s 

Kelemen Tamás könyvtárost a 30-as könyv-
tárból a 22. sz. könyvtárba, Szerdahelyi Edit 
könyvtárost a 2. sz . gyermekkönyvtárból a 
37-es könyvtárba, Csupor András könyvtárost 
a HFO-ról a 37 sz . könyvtárba helyezték át. 

F E LHÍVÁS 

Könyvtárkezelők részére alapfokú tanfolyamot 
indítunk. Jelentkezni lehet április 10-ig a sze-
mélyzeti- és oktatási osztályon. 



ÚJ ROVATOT INDÍTUNK ! 

Rendszeresen közöljük az egyes egységekben megüresedett könyvtárosi álláshelyeket jelöl 
ve azt is, hogy milyen végzettség szükséges az adott munkakör betöltéséhez. (A GYES-en le-

I l Ía lmI yzLtunk é )S Z e t e S e n ^ S Z 6 r e P e l * f e l s ° r ° l á s b a n ' h i s z e n a r r a c s a k szerződéses dolgozót 

Célunk az, hogy munkatársaink megismerhessék a lehetőségeket, igy esetlee érdeklődési-
körüknek megfelelőbb vagy lakásukhoz közelebb eső munkahelyekre pálfázhassanak a h â ^ L n 

B e t ö l t e t l e n á l l á s h e l y e k : 

Kőbányai főkönyvtár 
Kelenföldi főkönyvtár 
XIX.ker. 23/5. sz. fiók-
könyvtár 

Újpesti főkönyvtár 
Csepeli főkönyvtár 
Csepeli iskolában működő 
30/4. sz. kettős funkcióju' 
könyvtár 
Xn .ker . 38.sz. főkönyvtár 
gyermekrészleg 
IX.ker. 48/3 .sz . fiók-
könyvtár (Mester u.) 
IX.ker. 48/1 .sz . klub-
könyvtár (Gubacsi ut) 

munkakör 
zenei könyvtáros 
tájékoztató könyvtáros 

műszaki könyvtáros 

tájékoztató könyvtáros 
zenei könyvtáros 

fiókvezető 

gyermekkönyvtáros 

könyvtáros 

fiókvezető 

Központ. Feldolgozó osztály osztályozó 

Jelenkezni a személyzeti és oktatási osztályon lehet; az 
közösen történik. 

végzettség 

felsőfokú 
felsőfokú 

középfokú műszaki 
szaktanfolyam 
felsőfokú 
felsőfokú 

pedagógus-könyvtáros 

felső- vagy középfokú 

középfokú 

közép- vagy felsőfokú 
(lehetőleg férfi) 
felsőfokú (angol nyelvtudás) 

elbírálás az adott egység vezetőjével 

RÓLUNK SZÓL 
ÉRTÉKES ŐSNYOMTATVÁNY 

Egyszer volt Budán 
1 uzeso 

ELKÉSZÜLT A HASONMÁS KIADÁS 

Hatalmas v ihar pusztí-
tott Budán, akkor pünkösd 
vasárnapján . A villám be-
lecsapott a Zsigmond-palo-
ta előtti toronyba, s fel-
robbantot ta az ott raktá-
rozott lőport. A robbanás 
lángba borította a vára t 
Paloták, házak váltak a 
tűz mar ta lékává, több ezer 
ember lelte halálát a láng-
tengerben. 

A több mint négy évszá -
zaddal ezelőtti emlékeze-
tes nap krón iká já t famet-
szeten is megörökítették. 
Az ősnyomtatványhoz ra -
gasztott kéthasábos röplap 
pedig az 1300 óta tör tént 
természeti csapásokról tu -
dósít. Egyben meteoroló-
giai történeti r i tkaság is ez 
az egyetlen példány. A f a -

metszetet Georg Macken 
nürnbergi mesler készítet-
te. Egy, a budapestihez ha-
sonló példányról tudnak 
még Zürichben, amelyet a 
Zentrálbiblioték őriz. 

Ezekről a röplapokról 
szereztek tudomást a XV— 
XVII. században a Nyugat-
Európában élők. mi is tör-
ténik a török hódoltság 
idején. 

A Tűzeső néven ismert 
ősnyomtatvány abban az 
időben készült, amikor Bu-
da helytartója Szokolli 
Musztafa volt. Sok fü rdő 
— a mai Király fürdő —, 
mecset és városfal építése 
fűződik nevéhez. A budai 
pasák közül ő tett a leg-
többet a város fejlődésé-
ért. Egyébként a leírások 
szerint Szokolli Musztafa 
rendezett keresztény teme-

tést Zrínyi Miklósnak. 

Értesülvén az 1578. má-
jus 19-én, pünkösd vasár -
nap ján történtekről, a 
sztambuli pasa úgy vélte: 
Allah haragjában küldte a 
tűzvészt Budára, ezért 
Musztafát halálra ítélte. 

Az ősnyomtatványról a 
Fővárosi Szabó ' Ervin 
Könyvtár Budapest Gyű j -
teménye készít tetett ha-
sonmás kiadást a békéscsa-
bai Kner Nyomdával. 

Szabó Margit 

E
sti H

irlap. 1982. február 16. 
3. p. 
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