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AJÁNLÁSOK A FSZEK FONOTÉKAI SZAMARA 

Az első nyilvános zenei könyvtárak ke-
letkezésének időszakában, - a 60-as évek vé-
gén, 70-es évek elején, - a pénzügyi keretek 
és a fonotékára szánt alapterületek szűkössé-
ge indokolttá tette, hogy a zeneművek ezrei 
közül csak a legidőtállóbbakat kezdjék gyűj-
teni, vagyis a zenetörténet alapvető fontos-
ságú alkotásait. 

Ma már több hangzótárban hozzáférhető-
vé váltak ezek a kompozíciók, így mind na-
gyobb lehetősége van a kisebb-nagyobb fono-
tékáknak arra, hogy a tömegigényeket felmér-
ve az átmeneti korszakízlést is ki tudják 
szolgálni, illetve, hogy a fonotéka működé-
si területén leggyakrabban felmerülő lokális 
igények szerint alakítsák, esetleg profilí-
rozzák az állományt. 

A hanglemez, hangszalag az egyik legfi-
atalabb dokumentumtípus. Specifikumai még 
nem kristályosodtak úgy ki, mint a hagyomá-
nyos dokumentumoknál, sem a gyűjtés, sem a 
feltárás, még a raktározás módja tekinteté-
ben sem. Robbanásszerűen változnak az igények 
is, ezért az állományalakításnál még több 
flexibilitás szükséges, mint a nyomtatott 
anyaggal kapcsolatban. 

A hangzó anyag végre egyenjogúságot ka-
pott, minden könyvtárban elismerik már, hogy 
ott a helye a polcokon, és így idejekorán 
megóvhatjuk attól is, hogy ez az állomány-
rész valamiféle rosszirányú statikusságba 
merevedjen. 

A FSZEK hálózatban 23 év alatt megszü-
letett fonotékák működésének három korszakát 
különböztetném meg. Az első az elfogadtatás 
korszaka volt, a szükségesség bebizonyosítá-
sáé. A második a fölfelé ívelés és a prospe-
ritás kora volt. Jelenleg a szintentartás és 
a meglévő anyag racionális, mobil kihaszná-
lása áll törekvéseink központjában. 

HOZZÁFÉRHETŐSÉG 

Elsősorban amit csak lehet hozzáfér-
hetővé kell tenni. Sokan a klasszikus zené-
vel kapcsolatban tartózkodóbbak, mint az 
irodalommal, festészettel, építészettel, 
iparművészettel szemben. Van, aki a leg-
absztraktabb művészeti ágnak véli; sokan 
úgy gondolják, hogy a kottaolvasás a zeneér-
tés, zeneélvezet alapvető, elsődleges krité-
riuma. Ezt a téves elképzelést, a zenétől 
való tartózkodásnak, idegenkedésnek ezt az 
okát a könyvtáros több módon tudja eloszlat-
ni: 

- Ha a hangzó anyagokat szétosztjuk a 
többi dokumentum megfelelő csoportjai közé, 
/gyermekrészleg, folklór/. így képileg is 
állandóan szem előtt van, tudatosul, hogy 
az állomány szerves része, pusztán alakilag, 
formában tér el a könyvtől. 

-Elsődleges természetesen, hogy olyan 
választékot tudjunk kínálni, amely kedvet 
ad a zenehallgatáshoz. 



-Kerüljük el a "könnyűzene", "komolyze-
ne" terminológiát, mert az eleve gátat szab 
a rugalmas átcsoportosítás lehetőségének. 

A komolyzene feliratozás megtorpantat-
hatja a hallgatót, és dilettáns tévutakra 
vezethet.(Pl. a jazz-t éppúgy lehetne klasszi-
kus és könnyűzenének kategorizálni. A leg-
több nagy zeneszerző életművében találhatók 
olyan művek, amelyek szinte slágerszámként 
mentek át a köztudatba, pld. Albinoni: Ada-
gio-ja, Liszt: Esz-dur zongoraversenye stb. 
Gershwin műveit alig játszák Magyarországon 
koncertpódiumon. Sokak szerint nem "komoly" 
zenét, sokak szerint nem "könnyű" zenét kom-
ponált, így mindkét "profilból" kiesik. 
Ezért helyes, ha a fonotékás elkerüli ezt 
a kategorizálást.) 

TELJESSÉG - VÁLOGATÁS - EGYÜTTMŰKÖDÉS 

Miután megállapítottuk, hogy a hangzó-
állomány a 80-as években már természetes 
attribútumává lett minden könyvtárnak, adek-
vát végre a többi dokumentumtípussal, ter-
mészetes, hogy a szolgáltatásoknak is adek-
vátaknak kell lenniük a hagyományos doku-
mentumokéval. Elsődleges, amit tudomásul 
kell vennünk, hogy a gyűjtésben teljességre 
nem lehet törekedni. Sem anyagi, sem topog-
ráfiai, sem szakszerűség szempontjából nem 
véghezvihető irány. A zenei könyvtárak há-
lózatában vertikálisan és horizontálisan 
támaszkodni kell egymásra, egymás szolgál-
tatásait figyelembe véve kell az egységes, 
mindenirányú igénykielégítésbe beépülni. 
Pl. a. FSZEK zenei gyűjteménye 1964-ben 
kezdte el működését. Meg kellett határozni 
a gyűjtőkör felső határát. Figyelembe vet-
tük, hogy a Zeneművészeti Főiskola és a Ze-
netudományi Intézet könyvtáraiban a kutatók 
hozzájuthatnak a szakmunkákhoz, tehát tudo-

mányos műveket csak nagyon indokolt esetben 
kell beszereznünk. A népszerűsítő könyvek, 
pl. a regényes zenei életrajzok az egész 
FSZEK hálózatban megtalálhatók, ezért eze-
ket sem szerezzük be. Maradt a felső és al-
só határ között mozgó ismeretközlő szakiro-
dalom. Megosztottuk a Budapesten működő 
nagykönyvtárakkal a kották kritikai összki-
adásainak és a folyóiratoknak a gyűjtését 
is, magas áruk, illetve valutáris kihatá-
suk miatt. 

Itt kell megemlítenem egyet a zenei 
specifikumok közül, mely közművelődési 
könyvtárakban eleve lehetetlenné teszi a 
szerzeményezésnél a teljességre törekvés 
igényét. Míg az irodalomban egy-egy szerző 
életműve 30-70 kötetből áll, a zeneszerzők-
nél nem ritka a többszázas opusú oeuvre. 
Pl. Vivaldi több mint 800 művet komponált, 
Mozart életműve 600-on, Bach életműve 1000 
kompozíción felül van. Tehát nemcsak korsza-
kok, stílusok, hangszerek, előadóművészek, 
műfajok vizsgálata szerint kell szakszerű 
gyarapítást végezni, hanem egy-egy szerző 
életművéből is ki kell válogatni a legkere-
settebb műveket. Talán ez a példa is elég 
ahhoz, hogy lássuk, mennyire lényeges az 
egymásra támaszkodás, illetve a párhuzamos-
ság luxusának lehető kiküszöbölése. Az utób-
bi években a hangzóanyaggal kapcsolatban is 
van lehetőség arra, ami korábban csak zenei 
szakkönyvek és kották vonatkozásában állt 
rendelkezésre. Sajnos Nemzeti Hangtár még 
nem jött létre az országban, - amely sok 
problémát megoldana, - azonban funkcionál-
nak már olyan lemezgyűjtemények, melyekre a 
kisebb fonotékák támaszkodhatnak. 

AJÁNLÁSOK A FSZEK HÁLÓZATA SZÁMÁRA 

Az ő r z é s funkciójánál kezdeném. 
Mivel a FSZEK-nek van praesens funkciójú 
zenei lemeztára, a hálózatban ajánlatos vol-
na csökkenteni a preasens állományt és az 
anyag nagyobb részét kölcsönözni. Praesens-
ként csak nagyon indokolt esetben kellene a 
lemezeket elhelyezni. Ha valamelyik kiköl-
csönzött műre sürgősen szüksége van a hasz-
nálónak, kazettára átmásolva a zenei gyűj-
teményből, vagy egyik főkönyvtárból átkér-
heti a hangtáros. Pld. az operákat minden-
képp ajánlatos volna kölcsönözhetővé tenni, 
mert részben a hallgató szabadideje, rész-
ben a könyvtári nyitvatartás korlátokat 
szab ahhoz, hogy pld. egy 5 órás Wagner ope-
rát a könyvtárban hallgasson végig valaki. 
A praesens állomány lehetne a kézikönyvtár 
része, számban racionálisan minimálisra 
korlátozva. Ezt a ritkaság-állományt át le-
hetne másolni szalagra és a szalagot lehet-
ne kölcsönözni. 

Térjünk rá egy f ő k ö n y v t á r i 
állományra. Ebben a könyvtártípusban minden-
képpen ki kell alakítani egy olyan anyagot, 



mely a zenetörténet gerincét megjeleníti, 
természetesen a helyi lakosság igényeihez 
alakítva. Mindenképpen ajánlatos, hogy kerü-
leten belül a lakosság egy könyvtárban ta-
láljon differenciáltabb anyagot,és a fiók-
könyvtáraknak is biztosíthasson egy-egy rit-
kábban kért művet. A főkönyvtárnak bázisnak 
kell lennie, ahol a zeneirodalom alapvető 
művei megtalálhatók. Az évek során kiderül, 
hogy a kerületben esetleg milyen műveket 
nem igényelnek. Ez esetben lehetne doku-
mentumokat cserélni egy másik könyvtárral, 
ahol viszont éppen ezek a művek hiányoznak. 
Nemcsak az olvasói igények,hanem a helyhi-
ány is indokolttá teheti állományrészek ru-
galmas áthelyezését más könyvtárakba. 
A zenei gyűjtemény fonotékája számára koráb-
ban gyűjtöttük az irodalmi és népzenei le-
mezeket is. A hanglemezraktár területe ki-
csi, csaknem betelt, bővítésre nincs lehe-
tőség. Sajnálattal bár, de leválasztottuk 
az irodalmi lemezeket, és átadtuk két kerü-
leti könyvtárnak, melyeknek ez kijelölt 
profilja. A népzene gyűjtéséről is lemond-
tunk, a Dagály utcai könyvtár gyűjti, így 
van hová irányítani a használókat. 

Mivel több átfogó hanglemez ajánló 
jegyzék jelent már meg közművelődési könyv-
tárak számára a törzsállomány kialakításá-
hoz, itt csak néhány szerzeményezési szem-
pontot szeretnék megemlíteni. 

- Minden stíluskorszak legyen néhány 
művel képviselve /középkor, reneszánsz, ba-
rokk, klasszika, romantika, 20. századi stí-
lusok/ . 

- Minden műfajból a kiemelkedő legkere-
settebb művek /operák, balettek, dalok, kó-
rusok, oratóriumok, kantáták, zenekari mű-
vek, kamarazene, egyes szólóhangszerekre 
írott előadási darabok./ 

- Egyes szerzők legismertebb kompozí-
ciói. 

- A legnevesebb előadóművészek, együt-
tesek felvételei. 

- Népzene. 
Javaslat - azoknak a könyvtáraknak, 

ahol c s a l á d i övezetet kívánnak kia-
lakítani - turkálóba elhelyezendő anyagra: 

- Jazz, pop, rock, protest song, musi-
cal a fiatalabb korosztálynak. 

- Operett, "örökzöld" slágerek az idő-
sebbek nosztalgia igényének kielégítésére. 

- Filmzene, színészek énekelnek, chan-
sonok, megzenésített versek; különböző ünne-
pekre készült összeállítások /pl. anyák nap-' 
jára, karácsonyra stb./ 

- A népszerű, szórakoztató művek közé 
kiválogathatok a zeneirodalom nagy klasszi-
kusainak a szélesebb rétegek számára is él-
vezhető alkotásai. Pl. Vivaldi: Négy év-
szak; Bach: D-moll tokkáta és fúga; Há'ndel: 
Vízizene, Largo; Mozart: Egy kis éji zene; 
Beethoven: Románcok hegedűre, Für Elise; 
Schubert: Pisztráng ötös; Brahms: Magyar 

táncok; Liszt: Les preludes, Szerelmi álmok; 
Berlioz: Rákóczi induló; Chopin: Keringők; 
Csajkovszkij: Rómeó és Júlia, Olasz capric-
cio, Diótörő; Smetana: Moldva; Dukas: Bű-
vészinas; Grieg: Peet Gynt szvit; Faúré: 
Elégia; Muszorgszkij: Egy kiállítás képei; 
Chausson: Poeme; Saint-Saëns: Hattyú, Álla-
tok farsangja; Dvorák: Újvilág szimfónia; 
Gershwin: Rhapsody in Blue, Egy amerikai 
Párizsban. 
Opera és balett részletek, áriák Verdi, Puc-
cini, Bizet, Delibes, Gounod, Leoncavallo, 
Mascagni, Csajkovszkij, Hacsaturján, Rossi-
ni operáiból és balettjeiből. 

LÉPCSŐZETES ÁLLOMÁNYALAKÍTÁS 

A lépcsőzetes állományalakítás tehát 
a következőképp alakul: 

- A ritkán kért művek nagykönyvtárakból, 
könyvtárközi kölcsönzéssel kérhetők át. 

- A praesens anyag a kézikönyvtár ré-
szeként, számszerűen a legcsekélyebb./Nem a 
tartalom szempontja dominálna, hanem a besze-
rezhetőség, pl. valutás, antikváriumban ta-
lált ritkaság stb., hiszen a hanglemeznél 
erőltetett lenne analógiát találni a lexi-
kon, szótár, enciklopédia jellegű művekre./ 

- Kölcsönözhető állománnyá kell válnia 
a nagykönyvtárakban, illetve a 2. fedélben, 
/ahol gyűjtemény a könyvtár/, a zeneiroda-
lom legalapvetőbb alkotásainak. Mivel itt 
helybenhallgatásra, műhelymunkára is adód-
hat igény, lehetséges alternatíva, hogy a 
legkeresettebb műveket kazettára másoljuk 
és a kazettát kölcsönzzük, vagy ezekből a 
művekből 2 példányt szerezzünk be, hogy a 
helybenhallgatás és a fiókkönyvtárakból ér-
kező kérések ellátása is zökkenőmentes le-
gyen. 

- A családi övezetbe biztosítani kell, 
hogy a pillanatnyi hangulatukhoz legmegfe-
lelőbb muzsikából választhassanak a haszná-
lók. Hiszen a zene nemcsak szórakoztat, ha-
nem nyugtat, pihentet is, és ez lehet ugyan-
annál a személynél munkája végzése közben 
"háttérzenének'' Loewe: My fair lady-je, sza-
badidejében Mozart: Jupiter szimfóniája. Fá-
radtság feloldására kértek már fonotékánk-
ban harmóniát adó reneszánsz hangszeres ze-
nét: pl.i a Camerata Hungarica együttes fel-
vételeiből "A reneszánsz zene gyöngyszemei", 
"Budavár zenéje", a Bakfark Consort előadá-
sában "Olasz reneszánsz zene"; vagy középko-
ri vokális zenét: pld. "Magyar Gregorianum" 
sorozatot vagy a Schola Hungarica együttes 
más lemezeit. 

A tömegigény egyre inkább a pihentető» 
szórakoztató zene felé tolódik. Mint láttuk, 
a szórakoztatásnak széles skálája áll ren-
delkezésünkre. 

Mivel a családi könyvtár anyagában 
megjelennek a zenetörténet nagy klassziku-
sainak nevei is, várható, hogy néhány hall-



gató kedvet kap, - a gondosan kiválasztott, 
"könnyedén fülbecsúszó" művek után, - hogy 
más alkotásokat is meghallgasson ezektől a 
szerzőktől. Ilymódon lehetséges, hogy idővel 
tágíthatjuk a családi övezet anyagát, pl. 
egy Beethoven szimfóniát, Csajkovszkij he-
gedűversenyét, Albinoni trombitaversenyét 
Maurice André előadásában, Kodály Háry Já-
nos szvitjét is elhelyezzük a turkálóba. 
Tehát bizonyos műveknek meg kell jelenniük 
a családi és a 2. fedélben is. 

Ne tegyük a zenét mesterségesen "arisz-
tokratikussá". Katedrálisokban hallhatunk 
rock miséket is. A Vörösmarty tér egyik sar-
kán Vivaldi fuvolaműveit hallgatják, másik 
sarkán Bach Air-jét hegedülik, harmadik he-
lyen egy rock zenész gitározik. Händel Mes-
siását nagy sikerrel jazz-esítették. Kodály 
már közhelynek tűnő mondása: "A zene minden-
kié". A módszerek sokfélék lehetnek. Csak a 
cél legyen ugyanaz. 

Szalai Ágnes 

* * * 
Az ősz folyamán másodízben tér vissza 

a Könyvtári Híradó a zenei közízlés és a 
könyvtári szolgáltatások kérdéséhez. Ezzel 
a problémával birkózott a Magyar Könyvtáro-
sok Egyesülete szolnoki vándorgyűlésének 
szekcióülése is /melyről a múlt számunkban 
számoltunk be/; Szalai Ágnes itt közölt írá-
sa pedig a főkönyvtárvezetők szeptemberi ér-
tekezletére készült. 

A téma iránt behatóbban érdeklődőknek 
figyelmébe ajánlunk egy nemrég megjelent 
zeneszociológiai tanulmányt: Kőbányai János: 
Az azonosság muzsikái. /Valóság, 1987/9./ 

* * * 

A SZÁMÍTÓGÉPES RENDSZER MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ÚTJÁN 
Beszélgetés Gerő Péterrel 

K: A Híradó márciusi számában már körvona-
laztad a könyvtár gépesítésének e l v i 
szempontjait; egy fél év nem nagy idő, 
de arra elégséges, hogy most. már ennek 
a fontos és mindenkit érdeklő kérdésnek 
a g y a k o r l a t i , helyzetéről fag-
gassalak. Milyen konkrét tervek /és le-
hetőségek/ vannak a mi könyvtárunk gépe-
sítésére? 

G.P.: Könyvtárunkban megvannak már az alap-
jai a számítógépes információfeldolgozás-
nak, hiszen például a Szociológiai Gyűj-
temény egy idő óta már számítógépes rend-
szerrel működik, bár nem teljesen auto-
matizáltan. Ez azt jelenti, hogy számító-
gép segítségével történik az adatrögzítés 
és adatrendezés, de hagyományosan végez-
nek olyan szolgáltatásokat, melyeket a 
gépnek kellene elvégeznie, pl. az eseti 
visszakeresést. 

Most megrendeltünk egy olyan programrend-
szert, amely el tud majd látni minden fel-
adatot, amire a Szqciológiai Gyűjtemény-
nek szüksége van, másfelől később majd 
ez a program biztosítja a könyvtár egész 
információs adatrendszerének kezelését. 
A programozók novemberre vállalták a kész 
program szállítását, ezután kezdődik a 
kísérleti üzem. Számításunk szerint ja-
nuár elsejétől már "élesben" működne ez 
a rendszer. Ez azt jelenti, hogy ettől 
az időponttól kerülnének betöltésre az 
1987-ben feldolgozott tételek, és az 
1987-es dokumentumokat tartalmazó szoci-
ológiai kiadványok gépesítve jelennének 
meg, azaz az egész kiadványszerkesztést 
a számítógép biztosítaná. 

K.: Azt mondtad, hogy a most készülő prog-
ram biztosítani tudja a könyvtár egész 
információs rendszerének adatkezelését. 
Ez mit jelent? 

G.P.: A számítógépesített könyvtár alapja 
egy nagy gépesített információs bázis, 
mondjuk "szolgálati katalógus" /bár a 
funkciója annál lényegesen bővebb/, mely-
ben az összes dokumentum fellelhető, ami 
a hálózatban feldolgozásre került. Sőt 
analitikus feldolgozás esetén egy-egy do-
kumentum analitikus adatait is tartalmaz-
za, pl. a Budapest Gyűjtemény vagy a Szo-
ciológiai Gyűjtemény dokumentumainál. En-
nek a rendszernek a szerzeményezés lenne az 
építője, az olvasószolgálat és a tájékoz-
tatás a felhasználója. 



K.: Mikorra, milyen ütemezéssel épülhet fel 
ez a hatalmas adatbázis? 

G.P.: A felépítés lassú és munkaigényes. 
Arra nem lesz sem energiánk sem pénzünk, 
hogy visszamenőleg a teljes állományt 
bevigyük a számítógépbe. /Erre egyéb-
ként külföldön sem vállalkoznak, isme-
reteim szerint ezt a világon csak két 
könyvtár engedhette meg magának./ Te-
hát az fog történni, hogy csak egy bi-
zonyos naptól kezdve kerül be minden 
dokumentum ebbe a központi adattárba. 
Másfelől azonban arra is lehetőség lesz, 
hogy a korábban beszerzett művek közül 
a frekventált, gyakrabban keresett mű-
veket visszamenőlegesen is feldolgoz-
zuk. 

K.: Hogyan fogja ez érinteni a kölcsönzési 
adminisztráció gépesítését? 

G.P.: A kölcsönzési rendszer azokat a doku-
mentumokat fogja nyilvántartani, melyek-
kel egyszer már foglalkozott, melyet 
egy olvasó a rendszer működése alatt 
legalább egyszer kikért. Ezeknek a do-
kumentumoknak az adatai azonban automa-
tikusan beépülnek a központi adatbázis-
ba is. A központi adatbázisnak tehát há-
rom forrása lesz: az új szerzemények, a 
frekventált művek és a működés során 
kölcsönzött művek. 
Mivel induláskor a kikölcsönzött művek 
többségét még be kell táplálni, az el-
ső években ez az olvasószolgálat számá-
ra nagy munkát jelent. 

K.: Mikor és hol fog indulni ez a program? 
G.P.: Első lépésként - ezt bizonyára min-

denki megérti - a központot gépesítjük. 
Ott fogunk tanulni is. A kerületi könyv-
tárak bekapcsolódásának feltétele, hogy 
legyen pénz a számítógépekre, /és ez a-
latt minimálisan az IBM kompatibilis 
PC/AT gépekre kell gondolni, melyek be-
szerzési költsége a legolcsóbb helye-
ken is 5-600 ezer Ft./ Mi a központban 
szeretnénk előrehaladni úgy, hogy mi-
helyt pénz jut egy-egy kerületben a szá-
mítógép beszerzésére, készen álljon a 
rendszer, amit a kerület könyvtárai akár 
másnap üzembe helyezhetnek és megindít-
hatják vele munkájukat. 

K.: A FSZEK központja szakkönyvtári szol-
gáltatásokat is nyújt. Hogyan fogja e-
zeket a számítógép gazdagítani? 

G.P.: Könyvtárunk részt vett két OTKA pá-
lyázaton, és erre a célra mintegy két-
millió forint értékű hozzájárulást 
nyertünk. Ennek az összegnek a rendel-
tetése, hogy lehetővé váljék a FSZEK 
számára más könyvtárak számítógépes 
adataihoz való hozzáférés, másfelől 
pedig,hogy a FSZEK saját adatait szol-
gáltatni tudja más könyvtárak számára, 
pl. a Budapest Gyűjtemény, a Szocioló-
giai Gyűjtemény vagy a Zenei Könyvtár 

adatait. Lehetőség lesz külföldi adat-
bázisok elérésére is, ha egyébként meg 
tudjuk fizetni ezek használatát. 
A lekérhető adatbázisok közül számunk-
ra a legfontosabb a Magyar Nemzeti Bib-
liográfia. Az ehhez való gépi hozzáju-
tásból a szerzeményezésnek lesz a leg-
nagyobb haszna. Ha az MNB átvehető lesz, 
a magyar dokumentumokat nem kell feldol-
gozni, csak egyszerűen átkérni a bib-
liográfiai adatait az ISBN azonosító 
szám alapján. 

K.: Mi lesz a cédulakatalógusok sorsa? 
G.P.: Végső soron feleslegessé válnak, de 

ez nagyon sokára fog bekövetkezni. Ah-
hoz, hogy egy kerületi főkönyvtár fel-
számolja katalógusát,és a központi adat-
bázisra támaszkodjék, gyakorlatilag szá-
mítógépre van szüksége^,és melléje annyi 
terminálra, hogy egyszerre többen is 
hozzáférhessenek. Ez már nagyon sok pénz. 
Egy-egy főkönyvtár esetében két, - két és 
fél millió forint. Lehet, hogy az évek 
során ez az összeg csökken, de félek, 
hogy az elkövetkező öt évben nem lesz 
erre ¿ehetőségük a könyvtáraknak. Táv-
latilag azonban a gépi adatkeresés fel 
fogja váltani a cédulakatalógusokat. 

K.: Hogyan érinti a számítógép bevonulása a 
könyvtárosokat? 

G.P.: Az elkövetkező években nem kevesebb 
könyvtárosra lesz szükség, hanem más 
könyvtárosokra. Kevesebb feldolgozó kell 
majd, és felszabadulnak bizonyos admi-
nisztrációs munkára lekötött erők. Ugyan-
akkor a számítógépet használni tudó 
könyvtárosokra lesz szükség. Nem számí-
tástechnikusokra, mert hiszen olyan rend-
szert szeretnénk kialakítani, melyet bár-
melyik olvasó is használni tud, de azért 
a könyvtárosoknak meg kell szokniuk, hogy 
billentyűket használnak, melyek nem tel-
jesen azonosak a írógép billentyűivel. 
Meg kell szokni, hogy bizonyos munkákat 
nem papíron, hanem a számítógép képer-
nyője előtt végzünk. 

K.: Hogyan készüljenek fel a könyvtárosok 
erre az új feladatra? 

G.P.: Igyekszünk olyan rendszert kialakítani, 
ami nagyon "emberbarát" lesz, ezért nincs 
szükség a külön felkészülésre. Ha a könyv-
tárosok úgy állnak hozzá a gépesítéshez, 
hogy az nem ellenük, hanem nekik készül, 
akkor egy-másfél hét alatt ez a rendszer 
olyan természetes munkaeszközzé válik, 
mint a ceruza. 
Tehát: nem felkészülni kell, hanem hoz-
záállni. 

K.: Én úgy gondolom, hogy a számítógéphez 
való hozzáállás már megvan, most már a 
hozzá-ülés lehetőségére várunk. 
Köszönöm a beszélgetést. 

/Az interjút készítette: 
Katsányi Sándor./ 



RITKASÁGAINK 

PUTNOKI JÓZSEF: "KÜZD A MAGYAR!" 

gyűjteményeinkben egy-egy, többnyire unikum-
nak minősülő példány. Nyilvánvaló, hogy an-
nak idején még számos hasonló kiadvány je-
lenhetett meg, amelyeket valószínűleg soha-
sem fogunk már megismerni. Kis híján erre a 
sorsra jutott az a füzetecske is, melyet 
1986-ban vásárolt meg 600 forintért a Buda-
pest Gyűjtemény a Magister Könyvügynökség-
től. Egyik fő érdekessége, hogy a rajta lát-
ható bélyegző tanúsága szerint eredetileg 
Hentaller Lajos függetlenségi képviselő és 
publicista gyűjteményébe tartozott, melyet 
a Fővárosi Könyvtár 1912-ben megvásárolt 
/vagy legalábbis annak túlnyomó részét/, 
megvetve ezzel a Budapest Gyűjtemény érté-
kes 1848/49-es anyagának alapját. /A "Riadj 
magyar!"-nak18 tétele származik ebből a 
gyűjteményből./ A Putnoki féle "Küzd a ma-
gyar " azonban nem szerepelt a megvásárolt 
nyomtaványok között. 1913-ban a neves Lantos 
antikvárium hét hasonló kiadvánnyal együtt 
kínálta eladásra februári könyvjegyzékében. 
1913 és 1986 közötti sorsa ismeretlen, Po-
gány is csak ejegyzékből tud létezéséről, 
látta viszont egy német nyelvű változatát: 
"Der Ungar im Kampfe" címen. A "Küzd a ma-
gyar" versei a 32. sorszám alatt mégis be-
kerültek a könyvbe, egy másik, ma magántu-
lajdonban lévő Szombathelyen nyomtatott kia-
dásból, mely egy Jellasicsot gúnyoló Canta-
tét is közöl, s így a füzet címe is módosult: 
"Küzd a magyar Jellasiccsal". 

A mi birtokunkba került nyomtatvány 
címe: "Küzd a magyar", s Bucsánszky Alajos-
nak, a XIX. század közepe legtermékenyebb 
ponyva kiadójának a nyomdájában készült. 
A szerző, Putnoki József erdélyi származá-
sú huszár, ki attól a perctől kezdve, hogy 
1848 májusában Lengyelországból hazalova-
golt, Bucsánszky háziszerzője lett. A cím-
lapon látható lendületes csatajelenet /ld. 
fotó/ minden bizonnyal a többi Bucsánszky 
füzet grafikusának, Mihalovics János rajzo-
lónak és fametszőnek a munkája. A belső ol-
dalakon négy vers követi egymást. Az első 
címe "Három győzelem", s a délvidéki harcok-
ról szol, így segitsegevel nagyjabol meg is 
tudjuk határozni a kiadvány keletkezésének 
idejét, ami 1848 nyara. A három következő 
versezet "Három kincs" főcím alatt belpoli-
tikai kérdésekkel foglalkozik. Az első kincs 
a magyar korona, mely minden magyar keblét 
"szent érzettel tölti be". Ám csak akkor, 
ha magyar király fejét ékesíti, s a magyar 
haza javáért folyik a küzdelem. 

"Mert ez magyar királyoknak van szánva 
S nem a német császároknak ajánlva." 

A "Magyar czím" a következő kincs. Ez alatt 
Putnoki a nemzeti színeket és a magyar cí-

Az egykor nagy példányszámban megjele-
nő dokumentumokat azóta utolérte az aprónyom-
tatványok szokásos sorsa: elolvasás után el-
dobták őket. /A Bach korszakban amúgy sem 
volt ajánlatos efféle anyagot tartani ott-
hon./ így ma már csak elvétve található köz-

Pogány Péternek, a népi ponyva nyomtat-
ványok jeles kutatójának "Riadj magyar!"'C. 
könyve a közelmúlt egyik legnagyobb könyv-
sikerének bizonyult, s ma már antikváriumok-
ban is alig lehet hozzájutni. A vaskos könyv-
ben a szerző a forradalom és a szabadságharc 
népies hangvételű hírközlő verseit gyűjtötte 
össze és állította kronologikus sorrendbe, 
bőséges jegyzetanyag kíséretében. Végigolvas-
va a megjelenésükkor mindig a legfrissebb e-
seményekről tudósító strófákat, úgy érezzük, 
történelmünk a két nagy évének naiv eposzát 
tartjuk kezünkben. 



mert érti. A veres szín mutfctja, hogy szí-
vünk forrón ég hazánkért, a zöld, hogy él 
kebelünkben a remény, míg a fehér szép jel-
lemünket mutatja. 

"E czímen keresztül nem hat semmi vas 
Nem kell nekünk a kétfejű barna sas, 
Ezen madár a földön sem létezik, 
Hogy lelkesíthetne ő fel valakit?" 

A harmadik kincs a magyar katona. Ez a leg-
merészebb a három vers közül. Ezt a hazát 
a magyar nép szerezte s ő tartja a katoná-
kat magyar kenyéren. Nem is harcolhatnak 
azok másért, mint hazájukért, s azért is 
csak magyar vezérek és magyar vezényszó alatt. 

"Soká voltunk a németek medvéje, 
No már e táncnak is vége lehetne! 

Nyissuk fel a szemeinket valaha, 
Ne legyünk már a németek bábuja!" 

A verseket végigolvasva láthatjuk, hogy Put-
noki nagyjából Kossuth irányvonalát képvi-
selte, sőt talán a radikálisabb flamin-
góktól sem állt messze. 

Nem a költői értékek teszik számunkra 
becsessé ezt a kis füzetet, hisz a szerző 
mindössze ügyes rímfaragó, nem pedig poéta, 
de megérezteti velünk 1848 feszültségekkel 
teli nyarának különleges hangulatát. Meg-
vásárlása komoly nyeresége könyvtárunknak: 
hazánk egyik legjelentősebb,legdicsőbb kor-
szakának eddig ismeretlenségben lappangó 
dokumentuma került állományába. 

Indali György 

EZ TÖRTÉNT 

MITŐL VÁLIK NÉGYSZÖGLETŰ KEREK ERDŐVÉ A GYERMEKKÖNYVTÁR? 

"- Mikkamakka vagyok - mondta. - Hallot-
tál már rólam? 

- Még nem. 
- Akkor most majd hallasz - hadarta. -

Fussunk! 
Most már nem aggályoskodtam. Futottam. 

Ha egyszer Mikkamakkának hívják, nem lehet 
akárki 

- Az ott a Négyszögletű Kerek Erdő -
mutatott előre Mikkamakka, s tudtam, ha benn 
leszünk a fák közt, már meg vagyok mentve. 

Bent az erdőben aztán kiszuszogtuk ma-
gunkat, s megfordultunk. Lássuk csak, hol a 
Szomorúság! Ott volt mögöttünk. De már osz-
ladozott, foszladozott, sápadozott, halványo-
dott. Eloszlott lassacskán, mint a köd. 

- Köszönöm! - mondtam Mikkamakkának. 
- líe köszönd - nevetett Mikkamakka -, 

ez a dolgom." 
Lázár Ervin mély értelmű meséjének tör-

ténetei'és figurái elevenedtek meg számomra, 
amikor dr. Barta Andrásné nyugdíjba vonulá-
sakor rendezett ünnepségen az őt köszöntő 
szavakat hallgattam. A mesében Mikkamakka 
elvezette a szomorú kisfiút abba a csodála-
tos erdőbe, ahol vigasztalást és örömet ta-
lált az erdő lakóinak segítségével. 

Barta Ica Mikkamakka volt, amikor pá-
lyája során sok ezer kisfiúval és kislánnyal 
megismertette a könyvek varázslatos világát, 
az olvasás gyönyörűségét, a könyvtár életét. 
A gyermekek számára Négyszögletű Kerek Erdő 
volt a könyvtár, ahol Ica vezette be őket a 
könyvek rejtelmeibe. Közben a kollégák egész 
sorának tanította meg ezt a,"mikkamakkaságot". 

Ica irigylésre méltó, "mesés" tevékenységé-
vel valamennyiünk számára mindig az igaz 
könyvtáros példaképe. 

Köszönjük, és sok évi "varázslás" után 
jó pihenést kívánunk. 

Kerekes Pálné 

Lapzártakor érkezett: 
A Magyar Úttörők Szövetsége Országos 

Tanácsa Dr Barta Andrásnénak, kimagasló 
munkásságáért a GYERMEKEKÉRT ÉRDEMÉREM 
kitüntetést adományozta november 7.-e al-
kalmából. 



NYÁRI EMLÉK AVAGY 
A VÁGTATÓ KÖNYVTÁROSOK 

Az évek óta tartó hagyomány folytatá-
saként az idei nyáron a II., X., XIII. ke-
rületek könyvtárosaiból szerveződött 37 fős 
csoport vágott neki az útnak, hogy ismerked-
jen az ország könyvtárosaival. Visszafogott 
hőmérsékletű korareggel volt, amikor csoport-
tá duzzadtunk a Tavaszmenő utca falai és ke-
rítései között. 
Hamarosan útnak indultunk... volna, de kide-
rült, hogy eredeti programunkon túl a kelet-
európai közlekedés állapotába is másfél órás 
betekintést nyerhetünk. A buszon a mikrofon-
tól a légkondicionálóig minden kitűnően mű-
ködött, csak éppen elindulni nem akart. 

Behozandó az állást, hegyen-völgyön - erdőn-
mezőn keresztül száguldva, a bejelentett 
időre megérkeztünk Mosonmagyaróvárra. Itt 
a Huszár Gál városi könyvtárat látogattuk 
meg. Tuba László, a könyvtár igazgatója fo-
gadott bennünket, és szenvedélyes előadást 
tartott "gigantomániájának" gyümölcseiről, 
könyvtárának nem problémamentes történetéről. 
Három éve nyílt meg a 2020 m2-es új könyvtár. 
Állománya 96 000 könyv, 3 200 kötet periodi-
ka, 4 100 hangzó és 2 100 vizuális dokumen-
tum. A vidéki gazdagság a budapesti könyvtá-
rosokban már megint felpiszkálta a jóindula-
tú sárga irigységet, és az önmagunknak fel-
tehető kérdések, sorát indította el. Hümmög-
tünk, csodálkoztunk: miért tudnak a vidéki 
könyvtárak fenntartói több és jobb lehető-

séget biztosítani az olvasóknak és a könyv-
tárosoknak egyaránt? Jé! Könyvtárban is lé-
tezik légkondicionálás? Hogy is van 5 ezer 
olvasónak 600 000 Ft-os állománygyarapí-
tási keret? 

A feldolgozó munkához ötcsatornás adat-
tároló Robotron írógép; két videomagnó, te-
levíziók, 16 telefon; gépkocsi sofőrrel /mi-
lyen egyszerű lehet a házhoz szállítás!/; 
számítógép csak azért nincs, mert még nem 
érzik igazán könyvtári alkalmazásának fon-
tosságát . 
De Tuba László még így sem elégedett: telje-
sen. 
Győr városában rövid egy óránkat ki-ki tet-
szése szerint töltötte: Borsos Miklós és 
Kovács Margit kiállítás, fagylaltozás, sö-
rözés. 
A művészi élmény mint valami jó bor utóérze-
te csapódott le bennünk a Pannonhalmáig ve-
zető úton. Itt a mosonmagyaróváriak kedves-
ségének jóvoltából már vártak ránk. Miután 
idegenvezetőnk bemutatta nekünk az apátság 
híres nevezetességeit, a velünk külön kie-
melten foglalkozó bencés szerzetes tanár úr 
nyitotta meg előttünk könyvtárának világát, 
amelyet így az átlagos látogatóknál jobban 
megismerhettünk. 
Újabb ismeretekkel gyarapodva száguldott ve-
lünk hazafelé a busz, és már azon törtük a 
fejünket, jövőre hová menjünk. 

Simon Gábor 

TÁJÉKOZTATÓ AZ OXFORD UNIVERSITY PRESS KIADVÁNYAIRÓL 

1987. elején az Oxford University Press 
/OUP/ javasolta, hogy a magyarországi angol 
nyelvoktatás előmozdítására /a Soros Alapít-
vány bekapcsolásával/ könyvtári bemutatóter-
mekben, "Showrooms"-ban kiállítja legújabb 
kiadványait és az érdeklődők /magán és intéz-
mények/ rendeléseit, kereskedelmi közvetítő 
kihagyásával, kedvezményes áron folyamatosan 
kielégíti. 

Az OUP erre a célra 7 bemutatóterem és 
1 vándorkiállítás részére egyenként kb 400 
db könyvet és 200 db kazettát küldött. A be-
mutatótermek között az alábbi könyvtárak van-
nak: Állami Gorkij Könyvtár - Bp., KLTE Köz-
ponti Könyvtára - Debrecen, Somogyi Könyvtár 
- Szeged, Baranya megyei Könyvtár - Pécs, 
Nehézipari Műszaki Egyetem Központi Könyvtá-
ra - Miskolc, Veszprémi Vegyipari Egyetem 
Központi Könyvtára és végül könyvtárunk, a 
FSZEK XVIII. kerületi főkönyvtára. 

Eddig szerzett információim birtokában 
a következőkről tudom tájékoztatni a kollé-
gákat: 

Szeptember végén megérkezett könyvtá-
runkba Oxfordból a kiállítás törzsanyaga 
/könyv és kazetta/. Ez az anyag biztosítja 
az angol nyelvtanulást alap-, közép- és fel-
sőfokon, és megtalálhatók benne a szakterü-
letek, így pl. az üzleti élet, az orvostu-
domány speciális nyelvkönyvei is, amelyek 
továbbképzési lehetőséget nyújtanak a nyel-
vet már jól ismerőknek. A könyvek között né-
hány szépirodalmi mű is található. 

A d o k u m e n t u m o k a t c s a 
h e l y b e n h a s z n á l a t r a t u d -
j u k b i z t o s í t a n i , a k a z e t 
t á k m á s o l á s a a c o p y r i g h t 
m i a t t s z i g o r ú a n t i l o s ! 
A törzsanyag állománybavétele és a szüksé-
ges adminisztrációs teendők elvégzése után 
gondoskodunk az anyag á l l a n d ó k i -
á l l í t á s s z e r ű elhelyezéséről, 
b i z t o s í t j u k valamennyi érdeklődő 
számára a h e l y b e n h a s z n á l a -
t o t , valamint kéthavonként továbbítjuk a 
k ö n y v t á r u n k b a n f e l v e t t 



r e n d e l é s e k e t az OUP-nak. 
A rendelések felvételének megkezdésé-

ről minden könyvtárat értesítünk! 
A r e n d e l é s e k m e c h a -

n i z m u s á r ó l : Könyvtárunk a rendelé-
sek felvételekor hozzávetőleges tájékoztató 
árat közöl és inkasszál be. Ennek az árnak 
a kiszámítása az OÜP-tól kapott tárgyévre 
vonatkozó fontárjegyzék alapján történik, 
az árból 20 % kedvezmény illeti meg a vásár-
lót. A rendeléseket évente hatszor, minden 
páros hónap utolsó napján, közvetlenül meg-
küldjük az OUP-nak. Az összesítő munkák el-
végzése miatt rendelést minden páros hónap 
15-éig tudunk felvenni. 

A végleges ármegállapítás beérkezéskor 
a megrendelt dokumentumokat kísérő OUP-szám-
la alapján történik. Itt már a kezelési költ-
ség is szerepel, amely a vásárlót terheli. 

A beérkezési idő kb. 2-3 hónap. 
Ahhoz, hogy a FSZEK hálózat is élhes-

sen e rendkívüli lehetőséggel, szóbeli és 
írásbeli propagandára is szükség lesz. Je-
lenleg kevés propagandaanyag áll rendelke-
zésünkre, most folytatunk tárgyalást Oxford-
dal, hogy valamennyi könyvtár számára bizto-
sítsanak prospektusokat tájékoztatás céljá-
ból. 

Minden érdeklődőt szívesen látunk, az 
OUP anyag megtekintését és a rendelések lea-
dását az alábbi időpontokban tesszük lehető-
vé: 

hétfőn: 10-18-ig, 
kedden: 10-20-ig, 
csütörtökön: 10-20-ig, 
pénteken: 10-20-ig. 

Telefonszámunk: 280-483, ill. 280-068. 

Farkasné Dóczy Erzsébet 

TORONTO PUBLIC LIBRARY: 
ANNUAL REPORT '86 

Megérkezett a Toronto! Közművelődési 
Könyvtár 1986. évi jelentése. Néhány jelleg-
zetessége : 

- Nem az utókor számára készített, 
könyvtártudományi dolgozat ez a jelentés, 
hanem a használókhoz és a fenntartóhoz szó-
ló, vonzó kiállítású, kevés szöveget, vala-
mivel több adatot és sok, a könyvtári tevé-
kenységet bemutató fényképet tartalmazó, 
h á r o m l a p b ó l álló leporelló. 

- Maga a jelentés két részből áll: egy-
részt a könyvtárat irányító társadalmi tes-
tület elnökének, másrészt a könyvtár igaz-
gatójának a beszámolójából. 

- Mindketten két fontos.eseményt emel-
tek ki: az egyik, hogy a városi tanács el-
fogadta a könyvtár tízéves /!/ fejlesztési 
tervét, a másik, hogy az online kölcsönzés-
nyilvántartási rendszerbe bekapcsolódott az 
első fiókkönyvtár, amelyet még másik öt kö-
vet az év során. 

- A könyvtár közhasznú információs szol-
gálata új szolgáltatásként segítette a mun-
kát kereső diákokat. 

- Színészek, írók, zenészek társadalmi 
munkában tartottak előadásokat a gyerekrész-
legekben. 

- A jelentés felsorolja a fiókkönyvtá-
rakat, s azon kívül, hogy megadja térképü-
ket, címüket és telefonszámukat, jelzi azt 
is, melyek közelíthetők meg tolókocsival is. 

- Mind a felügyelő bizottság elnöke, 
mind a könyvtár igazgatója nem győzi dicsérni 
a városi tanácsot azért a nagyvonalú anyagi 
támogatásért, amelyben a könyvtárát részesí-
tette. 

CHAIR S REPORT 



RÓLUNK SZÓL 

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Évkönyve XX. 
1981-1982 . (Szerk. GÁL Györgyné) Bp., FSZEK, 
1985. 104, XII p. (A fővárosi könyvtár évkönyve 32.) 

Jó ideje megszokhattuk már, hogy a Fővárosi 
Szabó Ervin Könyvtár sokirányú tevékenységéről szóló 
tudósításokra érdemes figyelni, hiszen a különböző 
publikációk, beszámolók nemcsak a könyvtár életébe 
engednek bepillantást, hanem az ottani műhelytapasz-
talatok, különféle kezdeményezések a könyvtári gya-
korlatban jól hasznosíthatók. Megfelel a várakozásnak 
az 1 9 8 1 - 8 2 . évekről tudósító FSZEK Évkönyv is, 
számot adva a könyvtár széles körű közművelődési 
vállalkozásairól, nemzetközi kapcsolatairól, tudomá-
nyos és szakmai munkájáról. 

OLVASÓINK ÍRJÁK 

A Könyvtári Figyelő 1987/3. számában 
Környey Lászlóné tollából elismerő kritika, 
részletes ismertetés jelent meg a FSZEK leg-
utóbbi évkönyvéről. 

NYÍLT VÁLASZ 
Tisztelt kérdezők! 
V i s s z a k é r d e z ü n k ! Mikor 

jön egy olyan KISZ-vezetőség, amely nem kér-
dez, hanem azt mondja: ezt és ezt tesszük, 
mert szerintünk ebből a szituációból ez a 
kivezető út. Mikor jön egy ifjúsági szerve-
zet, amely nem kér engedélyt cselekedni, ha-
nem cselekszik? Mikor fog megtörténni, hogy 
két egymástól teljesen független szervezet 
először felépíti saját programját, és az el-
készült cselekevési programok alapján lép, 
vagy éppen nem lép koalícióba. Vajon nem le-
galább akkora opportunizmus-e az, hogy két 
szervezet vezetősége program és a tagság 
megkérdezése nélkül lép szövetségre, mint 
az egyes ember kívülállása a problémákon? 
Vajon nem cinizmus-e nélkülünk rólunk dön-
teni? 

V i s s z a k é r d e z ü n k ! Hány-
szor kell még zsebkendővel a kezünkben ké-
szenlétben állnunk arra, hogy jót tenni aka-
ró vezetőink könnyes szeméből a sós könnye-
ket felitassuk, szipogó orrukat megtöröljük? 
Mikor lesz olyan KISZ- vagy SZIT-vezetősé-
günk, amely leszegett fejjel, konokul köve-
tel, és nem kérdez? Mikor látjuk vezetőin-
ket könyvtárainkban, amint problémáinkról 
kérdeznek bennünket? Mikor telefonálnak, 
hogy ügyünkben ennyit és ennyit sikerült el-
intézni? Elégedettek vagyunk-e? Vagy ha nem, 
még mit tegyenek? 
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Mikor veszik észre a vezetőségek, hogy 
kockáztatni is kell? 

V i s s z a k é r d e z ü n k ! 
Nagyrabecsült Lelkiismeretünk! 
Honnan tudod rólunk, hogy 276-an "bi-

gott vallásosak, opportunisták és struccpo-
litikusok" vagyunk? Ennyire ismersz minket? 

Félvetisztelt Tüzes Istennyila! 
Ha megengeded, idézetedet felhasználjuk: 

"A társadalomban végbemenő változások követ-
keztében változások történtek a társadalom 
gondolkozásában is." Ez még nem jutott eszed-
be? Az ember már csak olyan esendő, hogy min-
dig a saját ügye érdekli a legjobban, és 
csak akkor még valami más is, ha az kereszte-
zi a szándékait. 

"Mikor fog a lassan nyugdíjba vonuló ge-
neráción kívül mást is érdekelni könyvtárunk 
jövője?" Majd akkor, ha a "lassan nyugdíjba 
vonuló generáció" megkérdezi véleményünket a 
könyvtárban folyó változtatások előtt. Majd 
akkor, ha megkérdezi tőlünk, mit akarunk. 
Majd ha nem kalkulálják a szülői támogatást 
a fizetésünkbe! Majd ha zsebpénz helyett fi-
zetést adnak, és ehhez mérik a feladatokat. 
Majd ha az információk nem pletykaként jut-
nak el hozzánk, hanem természetes és egyenes 
úton még a döntések előtt. Majd ha nem korpo-
rációs szervezetekbe gyűjtenek bennünket, ha-
nem engedik, hogy föderatív önigazgató cso-
portokban szervezzük saját munkánkat. 

Hont Péter 



S ZIT-OKTALANUL 

Megjöttek hát a válaszlevelek. Három 
éppen, mint a népmesében. Talán - még elé-
gedettnek is kellene lennem, hogy "közös" 
írásunkra három válasz is befutott. Igaz, 
ha szkeptikus vagyok, azt is mondhatom, 
hogy ez édeskevés ama bizonyos 276-hoz ké-
pest. Természetesen dőreség lenne azt gon-
dolni, hogy az arány maximálisan kedvező, 
hiszen 276-ból mindössze hárman nem értenek 
velünk egyet. Félek azonban, hogy a kézdör-
zsölgetők vannak többségben, akik a szeptem-
beri KH-t hajtják össze olvasás után elége-
detten, mondván, na végre, jól odamondogat-
tak ennek a két nagyokosnak. 

Úgy tűnik, egyre több feszültséggel 
megterhelt társadalmunkban minket is hatal-
mába kerít a JELENSÉG. Az a bizonyos jelen-
ség, amely szinte minden sajtóorgánumunkra 
jellemző. Nevezetesen, hogy közös dolgaink 
rendezése helyett mutogatunk /egymásra/, 
SZIT-kozódunk és kajánul belekapaszkodunk 
az Auftakt-ba, az alanyba és az állítmány-
ba. Közben pedig mindig minden marad a régi-
ben. 

Töredelmesen be kell vallani itt most 
valamit. Amihez a nevünket adtuk, azért ne-
künk is - a SZIT-nek is - vállalnia kell a 
felelősséget, az ellenvéleményeket. Tovább-
megyek. A válaszlevélíróknak a legtöbb dolog-
ban igazuk is van. Messzemenően! Mi ezen az 
egészen el is gondolkodunk. Sőt! E lapban 
más helyen /terjedelmi okokból a következő 
számban. Szerk./ a SZIT részéről programot 
/újat!/ találtok. Az Ifjúsági Tagozat a ma-
ga részéről mindenekelőtt çzt szánja válasz-
nak, pontosabban a program megvalósítását. 

Mégis, az ellenérvek közül néhánynak a 
csattanása újra és újra fülünkbe cseng, nem 
hagy nyugodni. Mert : 

Talán - az önmagában még nem lett vol-
na baj, hogy valamivel megpróbálkoztunk. 

Talán - az inkább, ha valaki úgy érzi, 
hogy első nekifutásra még az eredetileg jól 
célzottan leadott mondatok is félrehordtak, 
s "tisztességtelen, provokatív" ízt kaptak. 

Talán - nem is az a baj, hogy a kipel-
lengérezett koalíció megpróbálta a szembe-
.állás és a tudatos szembeállítás veszélyét 
elkerülendő - az együttműködést. 

Talán - még ennek a "vérlázító" nyílt 
levélnek is azért voltunk társfeiadói /ugye 
erre utal a poén értékű "egy oszt mégis ket-
tő"?/, mert próbáltuk elhinni, hogy együtt 
minden könnyebb. Igaz, valóban nem ültünk 
össze a karcosságokat csiszolgatni. 

A szerkesztőség örömmel nyugtázta, hogy 
a SZIT Szabó Z. Tamás válaszlevelén kívül új 
munkaprogrammal is válaszolt a hozzászólások-
ra. Ezt terjedelmi okokból a következő szám-
ban közöljük. 

Bízunk benne, hogy a KISZ részéről is a 
tanulságokat végiggondoló, programot adó vá-
laszt kapunk, s ezzel a vitát a KH részéről 
lezárhatjuk. Szerk. 

De talán - az sem lenne baj, ha nem 
csak a Nyílt levélnek /s általában nem csak 
az Ilyen nyílt leveleknek/ lenne ekkora 
visszhangja. /Vagy bármekkora./ Jó lett vol-
na pl. a májusi KH 6. oldalán megjelent /te-
hát igenis közölt!/ célkitűzéseinkkel kapcso-
latban akár egyetlen félmondatos visszajel-
zést kapni. /Más kérdés, hogy most több ok 
miatt kénytelenek vagyunk programot változ-
tatni. Be kell pl. látni, hogy lakást mi 
sem tudunk adni./ 

Kedves Károly! A címet és a meghívást 
is köszönettel vesszük, s el is fogadjuk. 
/Nem a pohár bor miatt, bár jólesik a figyel-
messég./ Tarsolyunkban volt a Ti címetek is, 
s még jó huszonegynéhány. Zoltánnal együtt 
/vagy külön-külön/ betoppantunk volna Hozzá-
tok is. A hálózat /nem protokolláris/ végig-
látogatása folyamatban volt. Erre egyébként 
is előbb említett írásomban szintén utaltam, 
igazán sajnálom, hogy a Rottenbiller utcába 
a Híradó 7/8. száma előbb jutott el, mint 
az 5. Mindenesetre nekünk ez is tanulság. 
Válaszleveled egyébként helytálló, bár fáj 
egy kicsit, hogy tanácsadásra már csak négy 
és fél soros "u.i."-t szentelsz, abból is 
kettő bumerángszerűen visszajuttatott iró-
nia. 

összességében tehát a Szakszervezeti 
Ifjúsági Tagozat elfogadja interpellációi-
tokat, még ha ezek ránk nézve nem is hízel-
gőek, épp' hogy csak SZITok mentesek. Deák 
Ferenc szerint a rosszul begombolt mellényt 
először ki kell gombolni, és újra begombol-
ni. Ezt tesszük mi is, bajainkon nem SZIT-
oghatunk sokáig, igyekszünk cselekedni. 
Szipogó orrunk-megtörlésére a H.P. monogra-
mú zsebkendőt ugyancsak hálás köszönettel 
fogadjuk el /ld. ebben a számban/, ám itt, 
ezen a ponton hadd használjam fel én is 
egyik korábbi levélírónk idézetét: 

"Talán - ami a jövőnket illeti - érte 
kellene tennünk valamit, nem rá." 

Ebben maximálisan egyetértünk. 
A SZIT vezetőség nevében: 

Szabó Z. Tamás 

Mottónk nekünk is van, talán - még 
aktuális is éppen: 
"Többet ér kiküszöbölni egy hibát, mint 
felfedezni egy újabb igazságot."' 
/Lászlóffy Aladár: Szókratész evangéliuma/ 



HÍREK 
PÁRTHÍREK 
Szeptember 24-én taggyűlés keretében Benjá-
min Judit,az V. kerület könyvtárigazgatója, 
országgyűlési képviselő tartott tájékozta-
tást a parlament őszi ülésszakáról. 
Október 7, 14 és 21-én a pártvezétőség a 
pártbizalmiak bevonásával megkezdte a tag-
könyvcserét kísérő egyéni beszélgetések elő-
készítését . 
A vezetőség megvitatta az új jutalmazási 
elveket. 

OKTATÁSI HÍREK 
1987. október 7-én intézményünkben 

megkezdődött a 200 órás könyvtárkezelői tan-
folyam. 

Pobori Ágnes vezetésével intézményünk 
fiatal munkatársai részére alapfokú tanfo-
lyamot indítottunk. 

Az OSZK Könyvtártudományi és Módszer-
tani Központjának továbbképző tanfolyamain 
intézményünk 34 munkatársa vesz részt. 

Az Állami Gorkij Könyvtár nyelvtanfo-
lyamain 2 munkatársunk tanul. 

A SZÁMALK számítástechnikai szakember-
képző tanfolyamain 3 munkatársunk vesz részt. 

SZAKSZERVEZETI HÍREK 
Szakszervezeti Bizottságunk szeptember 

24-én beszámolt a Közalkalmazottak Szakszer-
vezete Budapesti Bizottságának a választá-
sok óta végzett munkájáról. A fórumon pozi-
tívan értékelték a könyvtárunkban folyó szak-
szervezeti munkát. 

Az október 7-i bizalmi testületi ülésen 
a következő témák szerepeltek: az 1987 évi 
jutalmazás új formája, a részfoglalkozású 
munkakörök munkajogi kérdései. Az utóbbiról 
Deák Sándor tájékoztatta a résztvevőket. 

Szeptember 30-án délelőtt a Liszt Fe-
renc téri gyermekkönyvtár adott helyet a 
nyugdíjas találkozónak. Bóta Gyuláné házi-
gazdái üdvözlője után Vereczkey Mihály, a 
Közalkalmazottak Szakszervezete Budapesti 
Bizottságának munkatársa a nyugdíjasok hely-
zetének várható alakulásáról beszélt, majd 
a feltett kérdésekre válaszolt. Papp György-
né, nyugdíjas gazdasági igazgatónk bejelen-
tette, hogy megalakul a nyugdíjas klub és 
foglalkozásait a gyermekkönyvtárban tartja. 
A "fehér asztal" mellett sok régi ismerős 
találkozhatott. 

Október 10-én a FSZEK hangulatos szüreti 
bált rendezett. 

SZEMÉLYI HÍREK 

Ú j m u n k a t á r s 

Erdélyi Annamária könyvtáros /Szerzeményezési és feldolgozó osztály/. 

K i l é p t e k 

Buzásné Kakas Zsuzsanna könyvtáros /XI. kerületi főkönyvtár/, Katonáné Vasziliádu 
Zsófia könyvtáros /XV. kerületi főkönyvtár/, Kováts Beatrix könyvtáros /X. kerületi fő-
könyvtár/, Novotny Béláné könyvtáros /Olvasószolgálati osztály/. 

S z ü l e t é s 

Árgyelán Ibolyának /XIX. kerületi főkönyvtár/Gergely nevű kisfia, Góger Róbertnének 
/III. kerületi főkönyvtár/ Viktória nevű kislánya, Lengyelné Mészáros Katalinnak /XI/6. 
könyvtár/ Szabolcs nevű kisfia, Pránitz Juditnak /III. kerületi főkönyvtár/ Zita nevű kis-
lánya, Szilágyi Juditnak /Szerzeményezési és feldoglozó osztály/ András nevű kisfia és 
Temesiné Haag Beatrixnak /Hálózati és felügyeleti osztály/ Zsófia nevű kislánya született. 

A szülőknek és a kisbabáknak jó egészséget kívánunk! 

* * * 
A Rottenbiller-utcai könyvtár szeretettel 
vár minden fiatal kollégát szombat délutáni 
programjaira. /Zene, beszélgetés, játék./ 

* 


