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1848 és a zene 
A FSZEK Zenei Gyűjteménye Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc és a zene címmel 
rendezett kiállításával tisztelgett legnagyobb nemzeti ünnepünk évfordulóján. A kiállítás 
anyagának döntő része a Zenei Gyűjtemény állományából származott: könyvek, kották és 
hangzódokumentumok; a falakon látható eredeti, korabeli kiadványok, haditudósítások és 
más értékes történelmi relikviák (pl. Kossuth-Marsch, Bánk bán és Hunyadi László színlap, 
hivatalos jelentés 1848. december 20-án a győzelmekről, Haynau hirdetménye 1849. július 
20-án stb.) pedig a Budapest Gyűjtemény jóvoltából kerülhettek bemutatásra. A középpont-
ban azonban azok a zeneművek álltak - a szabadságharc időszakából illetve a korszak ze-
neszerzőivel kapcsolatos dokumentumok - amelyek lelkesítő hatása a forradalmi esemé-
nyek teljes Időszakára hatottak. Ezzel a kiállítással a Zenei Gyűjtemény lehetőséget kapott 
annak bemutatására, hogy a szabadságharc és a zene kölcsönösen hatottak egymásra, s 
ez a hatás egészen napjainkig kisugárzik. Ezt támasztotta alá a kiállítás megnyitóján 
(1998. március 12. a központi könyvtárban) Legány Dezső átfogó előadása is, amely méltó 
keretet adott e jelentős évfordulónak. 

Az 1848-49-es szabadságharc és az azzal kapcsolatos zeneművek 

Először Európa különböző nyugati 
népeinél használtak zenei jelképül va-
lamely nemzeti dallamot állami ünne-
peken vagy ünnepélyes alkalmakkor. Az 
angol nemzeti himnusz dallama a 17. 
század elejéig vezethető vissza, mint 
népszerű nemzeti ének, de e híres „God 
save the Klng"-et csak 1825-től nevezték 
nemzeti himnusznak. A franciák nemze-
ti himnusza 1792 óta a Marseillaise. Liszt 
„God Save the Queen" című, 1841-ben 
komponált zongoraműve részben az 
angol nemzeti himnusz nyomán készült. 
Kodály „A szabadság himnusza" című 
kétszólamú egyneműkarát 1959-ben a 
„La Marseillaise dallamának felhasználá-

sával adatta ki. Haydn az angol nemzeti 
himnusz hatására komponálta meg a 
„Gott erhalte Franz, den kaiser" cí-
mű, tipikusan német himnuszát 
1797-ben, mely az osztrákok nemzeti 
himnusza lett 1919-ig, és 1841-től 
egy Ideig — más szöveggel — a né-
meteké is. A hollandok nemzeti 
himnusza a 17. századból ered; a dá-
noknak a 18. század végétől van 
nemzeti himnuszuk, a belgáknak „La 
Brabonconne" nevű himnusza az 
1850-as szabadságharc idején kelet-
kezett. A lengyelek nemzeti himnu-
szának, a „Nincs még veszve Len-
gyelországénak a szövegét egy régi 
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lengyel dallamra 1797-ben írták. E dal-
lamok közt azonban számos nem 
hlmnlkus akad. 

Magyarországon is régóta Igény volt 
olyan közösségi zenére és énekre, amit 
ünnepélyes alkalmakkor elő lehet adni. 
Ezért terjedt el olyan gyorsan a régi ze-
nei elemekből és népzenei hagyomá-
nyokból a 19. század elején kialakuló 
Rákóczi-Induló. Ezt már a gyermek Liszt 
Ferenc Is játszotta pesti búcsúhangver-
senyén, 1823 tavaszán. A Rákóczi-induló 
azonban nem énekre készült, hanem 
hangszeres előadásra, ezért hiányzik 
belőle a hlmnlkus jelleg. Három elemből 
áll: 1. kuruc kori tábori fanfár motívu-
mokból; 2. a Rákóczi-nóta 18. századi 
elemeiből; 3. verbunkos motivlkából, 
főként az Induló triójában. Bihari János 
gyakran játszotta 1820 táján, s az ő játé-
ka alapján kottázta le és hangszerelte 
meg Scholl Miklós katonakarmester, 
talán négy évvel korábban. Más adatok 
szerint az induló már 1809-ben készen 
volt. 

Liszt Ferenc Ismételten felhasználta 
a Rákóczi-Indulót: így például a két kéz-
re írt 15. Magyar rapszódiában, szimfo-
nikus zenekari műként 1865-ben, és vé-
gül a Magyar Koronázási Mise egyes 
részleteiben a magyar nemzeti érzés 
kifejezésére. Bár nem a Rákóczi-Induló 
tematikáját használta fel, mégis az 1848-
49-es szabadságharchoz kapcsolódik a 
zongora két kézre komponált 
Funérailles, amelyben Liszt az 1849. ok-
tóber elején Pesten kivégzett gróf Bat-
thyány Lajosnak, az első magyar minisz-
terelnöknek és az aradi vértanúknak állít 
emléket, ugyancsak nincs a Rákóczi-
indulóval kapcsolata a 7 Magyar Törté-
nelmi Arcképek sorozatnak, amit Liszt 
zongora két kézre 1885-ben komponált 
Széchenyi István, Eötvös József, Vörös-
marty Mihály, Teleki László, Deák Ferenc, 
Petőfi Sándor és Mosonyl Mihály zenei 
portréjaként. A Vörösmarty Mihály té-
telben azonban a „Szózat" dallamát Idé-
zi. Nincs kapcsolata a Rákóczi-Indulóval 
az 1848-50 közt zenekarra komponált 
Héroide funebre-nek, melyben Liszt ál-
talában a levert forradalmakat, de leg-
főképp az 1848-49-es magyar szabad-
ságharc és forradalom leverését siratja 
el. 

A pesti Nemzeti színházat bérlő 
Bartay Endre zeneszerző és színigazgató 
1843. január 20-án pályázatot írt kl Vö-
rösmarty „Szózat" című költeményének 
megzenésítésére. Ezt 22 pályamű közül 
Egressy Béni nyerte meg. Bartay 1844. 
februárjában Kölcsey Himnuszának 
megzenésítésére írt ki pályázatot, amit 
13 beküldött jeligés pályázatból Erkel 
Ferenc nyert el. Ezt Pesten, a Nemzeti 
Színházban 1844. július 2-án az operata-
gozat kórusa mutatta be. 

1848 ÉS A ZENE 

V Á L O G A T Á S 
A 

Z E N E I G Y Ű J T E M É N Y 
ES A 

B U D A P E S T G Y Ű J T E M É N Y 
A N Y A G Á B Ó L . 

A KIÁLLÍTÁST I998.MÁRC. 12-ÉN, 10 ÓRAKOR 
LEGÁNY DEZSŐ 
ZENHÖRTÉNÉSZ 
NYITJA MEG 

A FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR KÖZPONTI ÉPÜLETÉBEN. 
( 1088 BUDAPEST, SZABÓ ERVIN TÉR I . ) 

Az 1848-49-es magyar szabad-
ságharc és forradalom emlékére 
századunk zeneszerzői is kompo-
náltak műveket. Ilyen Bartók Béla 
— zongorára átírt Cyászlndulója 
kivételével — kiadatlan „Kossuth" 
szimfonikus költeménye 10 képben 
1903-ból, amit először Budapesten 
adtak elő. Ebbe a fogalomkörbe 
tartozik Járdányi Pál 1952-ben ze-
nekarra komponált Vörösmarty-
szlmfóniája, valamint Durkó Zsolt 



Széchenyi oratóriuma, 1981-82-ből. Itt 
kell megemlíteni Petrovics Emil második 
kantátáját is, 1972-ből. 

Ebbe a fogalomkörbe tartozik Erkel 
Ferenc 1844. január 27-én bemutatott 
Hunyadi László című operájának első 
felvonása végét lezáró híres dal, a 
„Meghalt a cselszövő...", amit a szabad-
ságharc elején és Metternich herceg 
halálakor, 1859-ben tömegdalként éne-
keltek. Ide tartozik a Névtelen hősök 
című operája, amelyben a szabadság-
harc honvédjeire emlékezik, s amit 
1880. november 30-án mutattak be a 
Nemzeti Színházban. Itt kell megemlíte-
nem Mosonyi Mihály három művét is: A 
honvédek fantáziát, a Gyász hangok 
Széchenyi István halálára és a Hódolat 
Kazinczy Ferenc szellemének című 
kompozícióit, melyek mindegyikét 1860-
ban komponálta. 

Nem szabad megfeledkeznünk to-
vábbi Erkel Ferenc művekről sem, pl. a 
Változatok Rákóczinak erdélyies nótájá-
ra című kompozíció, vagy a zenekari 
Rákóczi-induló, amit Pesten mutatott be 
1939 márciusában. Az ünnepi nyitány 
címmel zenekarra írt művet Erkel Fe-
renc vezényletével mutatták be Buda-
pesten, a Nemzeti Színházban, 1887. 
szeptember 28-án. A Nemzeti Színház 
megnyitásának 50. évfordulójára ké-
szült. Somfai László megállapítása sze-
rint végig Erkel Gyula kézírása. Biztosan 
igaza van, ámbár szerintem Erkel Ferenc 
bizonyára látta a kéziratot, s valószínű-
leg némileg javított rajta. Ugyanis Gyula 
12 évvel túlélte apját, de egyetlen mű 
kivételével semmit sem mert kompo-
nálni, mihelyt nem számíthatott apjá-
nak ellenőrzésére. A sok filharmóniai 
hangversenyen játszott kiváló nyitány 
más művekkel (Sarolta, Szózat, Himnusz) 
is tematikus kapcsolatban van. 

Berlioz francia zeneszerzőnek a Rá-
kóczi-induló kiváló meghangszereléséről 
két forrás — egymásnak ellentmondóan 
— tájékoztat. Az egyik Lisztnek a buda-
pesti állami operaház archívumában 
őrzött levele Haynald Lajos bíboroshoz, 
amit valószínűleg Budapesten írt 1883-
ban. Ebben azt említi, hogy gróf Bat-
thyány Kázmér, aki az 1848-49-es sza-
badságharc alatt külügyminiszter volt, 
kérte meg Berliozt a Rákóczi-induló 
hangszerelésére. A Pesti Hírlap 1847. 

október 31-én azonban arról tudósított, 
hogy a Rákóczi-induló hangszerelését 
Bécsben vállalta el Berlioz, amikor egy 
ottani ismerőse több magyar dallamot 
tett eléje. Az illető azt javasolta, válasz-
szon közülük valamit hangszerelés te-
kintetében, ha a magyaroknak tetszeni 
szeretne. Ez a választás nem lehetett 
nehéz, hiszen Berlioz az indulót már 
Liszt révén is ismerhette. Amikor a fran-
cia zeneszerző Pestre érkezett, nemso-
kára Deák Ferenc tiszteletére a Casinó 
nagytermében, amelyen Berlioz is részt 
vett 1840. február 12-én. Három nappal 
később délben, a Nemzeti Színházban 
Berlioz első hangversenyét vezényelte. 
A Honderű február 17-i száma szerint: 
„Berlioz első hangversenye új boros-
tyánt jelentett a világ egyik leghíresebb 
zeneszerzőjének. De ugyancsak szedje 
össze magát a hallgató, hogy műveit 
felfoghassa. A művészileg hangszerelt 
Rákóczi nóta helyesen: induló; felvilla-
nyozta a hallgatóságot." ugyanaznap 
este a Nemzeti Színházban „igen nagy 
gyönyörrel hallgatá" (Berlioz) a Hunyadi 
kiváló előadását. 1840. február 20-án 
Berlioz második, s utolsó hangversenye 
a Nemzeti Színházban: telt ház. Rövid, 
nagyon dicsérő kritika. Sajnos, a 
Honderű február 24-én nem közli, mit 
adtak elő. 

1860 januárjában filharmóniai kon-
cert volt Pesten, melyen a hangverseny 
műsora a következő: Wagner: Tann-
hauser opera nyitánya, Haydn: Terem-
tés-bői ária (Köszeghi), Schumann: c-dúr 
szimfónia, Berlioz: Rákóczi-induló. 

A fenti hangverseny műsorát majdnem 
egészen a ,jövő zenészei foglalták el. A 
régit csak Haydn képviselte. Wagner 
„Tannhauser" nyitánya mindig igen eredeti 
s bátor szárnyalású és erőteljes költői szel-
lemre mutat, azonban inkább a hangszere-
lés hatalma, mint eszméi által hat; e hang-
szerelés igen képzeletteljes, összhangzatos 
és színgazdag, s ha van hibája, az a nagyon 
is sok szín. A Rákóczi-indulót viharzó élje-
nek közt háromszor kellett ismételni, utol-
jára a zenészek felállva játszottak. Erkelt 
mindig zajos tapsokkal üdvözlik e mű elő-
adásáért — írta a Hölgyfutár kritikusa janu-
ár 10-én. 

Legány Dezső 
zenetörténész 
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VI. Nemzetközi BOBCATSSS szimpózium 

1998 januárjában immár hatodszorra 
került sor a nemzetközi BOBCATSSS 
szimpóziumra Budapesten. A háromna-
pos rendezvénynek az országos Széché-
nyi Könyvtár adott otthont, a dán Royal 
School of Library and information 
Science fogta össze a résztvevő több 
mint húsz könyvtárosképző intézmény 
diákjait, oktatóit és állította össze a 
programot, melyben 21 különböző or-
szágból érkezett előadó ötvennél több 
előadása szerepelt. A szimpóziumot — 
szokás szerint — egy téma, egy gondo-
latkör köré szervezték: a cím idén a 
„Tudás társadalmának alakítása" volt. 
Ezen belül hallhattunk eszmefuttatáso-
kat a könyvtárosképzés, továbbképzés, 
információs technológiák, demokrácia 
és információ, minőség menedzsment; 
valamint a könyvtár-informatikusok jö-
vőbeli szerepének témakörében. A már 
említett ötven előadásból nem volt 
könnyű választani, annál is inkább, mert 
délelőtt-délután egyidőben négy kü-
lönböző teremben más-más témákra 

került sor. A következőkben néhány 
érdekesebb előadásról számolunk be. 

Evelyn Kerslake, ki a Loughborough-i 
egyetem könyvtári és informatikai tan-
székéről (Nagy-Britannia) érkezett, 
„Közművelődési könyvtárak társadalmi 
szerepe az Egyesült Királyságban: az in-
formációs korszak állampolgára" címmel 
tartott előadást. Kiinduló tétele szerint 
az információs társadalomban az infor-
máció egyre inkább csak azok számára 
érhető el, akik megfelelő technikai fel-
szereltséggel rendelkeznek. Ez a helyzet 
nemcsak előnyöket jelent, hanem a je-
lenlegi egyenlőtlenségek fenntartását 
is. Ennek ellenére a könyvtárak a társa-
dalomban, gazdaságban és művelődés-
ben betöltött szerepüket tekintve és az 
információs társadalomban egyre nö-
vekvő részvételüket figyelembevéve 
hídként funkcionálhatnak a társadalmi 
csoportok körében. A közművelődési 
könyvtárak társadalmi szerepe három 
területen bír alapvető jelentőséggel: a 
közösségekben, a művelődésben és a 
gazdaságban. Kerslake emlékeztet arra, 
hogy a helyi közösségekben a közműve-
lődési könyvtárak kulturális találkozó 
helyeket is jelenthetnek, valamint tagja-
ik között üdvözölhetik azokat a csopor-
tokat, melyek más kulturális lehetősé-
gekkel kevésbé élhetnek, mint például a 
munkanélküliek, etnikai kisebbségek, 
idős emberek stb. A könyvtárak műve-
lődésben betöltött szerepét vizsgálva 
Kerslake arra a következtetésre jut, 
hogy a könyvtárak nemcsak az írástu-
dás, illetve az olvasási képességek fej-
lesztéséhez tudnak hozzájárulni, hanem 
az információs technológia elsajátításá-
hoz is. Mivel már nemcsak a mindennapi 
élet egyre több területén van szükség a 
számítógépes ismeretekre (bankok stb.), 
hanem egyre inkább a munkahelyek is 
megkívánják az információs technikák 
ismeretét; a számítógépes tudás sokszor 
feltétele az elhelyezkedésnek a munka-
erőpiacon. A közművelődési könyvtárak 
egyre bővülő számítógépes információ-
ja, illetve a megfelelő technikai felsze-
reltség elérhetősége szociális esély-



egyenlőséget jelenthet az információs 
társadalomban. Az angol közművelődési 
könyvtárak gazdasági életben betöltött 
szerepével kapcsolatban Kerslake az 
üzleti információ fontosságát, illetve a 
könyvtári beszerzésekre utalva a könyv-
tárat mint jelentős vásárlóerőt (is) emlí-
ti. 

Nagyon érdekes két előadás hang-
zott el a tájékoztató munka minőségét 
illetően — ingeborg spribille professzor 
és hallgatói (a stuttgarti könyvtáros- és 
informatikusképző főiskoláról), valamint 
a ljubjanai egyetemről érkező diákok 
két, egymáshoz kapcsolódó felmérés 
eredményeiről számoltak be. Spribille 
előadásának már a címe is figyelemfel-
keltő volt: „Tájékoztatás — nem olyan 
sikeres, mint ahogyan a könyvtárosok 
gondolják". A professzorasszony rámu-
tatott, hogy a német könyvtárosok 90 
százaléka meg van arról győződve, hogy 
a tájékoztatásnál általában helyes vála-
szokat adnak. Spribille 12 hallgatójával 
végzett egy felmérést Karlsruhe közmű-
velődési könyvtáraiban a tájékoztató 
munkát tesztelve, öt területen értékel-
ték a tájékoztató könyvtáros munkáját: 
milyen barátságos volt, mennyire értet-
te meg a kérdés lényegét, mennyire 
volt használható a válasz, mennyire volt 
elégedett az olvasó a válasszal, vissza 
fog-e térni az olvasó ugyanahhoz a 
könyvtároshoz egy másik kérdéssel. A 

válaszokat -3-tól + 3-ig tartó skálán jelöl-
ték. Az összegzésből kiderül, hogy a 
könyvtárosokat az olvasók 77 százaléka 
tartotta barátságosnak, a többiek in-
kább elutasítónak tartották őket és 
ugyanez az arány állt föl a második 
esetben, a kérdés megértésére vonat-
kozóan. Viszont csak az olvasók 51 szá-
zaléka szerint volt helyes, használható a 
kapott információ, és csak 55 százalékuk 
volt elégedett a válasszal. (Azt hiszem, 
ez a felmérés egyik legmegrázóbb ta-
nulsága!) Úgy tűnik, az olvasók egy része 
ennek ellenére is újra próbálkozik 
ugyanazzal a könyvtárossal: 76 százalé-
kuk ismét visszatérne más kérdéssel is 
ugyanahhoz a könyvtároshoz. 

A ljubjanai könyvároshallgatók szin-
tén a referensz szolgálat hatékonyságát 
vizsgálták a szlovéniai közművelődési 
könyvtárakban. Hasonló eredményre 
jutottak, mint Spribille a diákjaival, bár 
talán még kicsit sötétebb képet festet-
tek a válaszokat értékelve, mint a stutt-
gartiak: például szerintük a könyvtáro-
sok non-verbális magatartása — mielőtt 
az olvasó megszólította volna őket — 
csak 30 százalékban volt pozitív, a tájé-
koztató szakemberek csak 70 százaléka 
tett erőfeszítést a kérdés megoldására, 
és az olvasók 29 százaléka biztosan nem 
akar visszatérni más esetben ugyanah-
hoz a könyvtároshoz. 

Téchy Tünde 

Kérdőív-értékelés 
1997. szeptember 1-én nyitotta meg kapuit a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár lv/1-es 

könyvtára, új, két szintes épületét tudásunk és lelkesedésünk legjavát adva, az alap-
vető funkcióknak megfelelve igyekeztünk berendezni. A két éves visszavonulás után 
ez nagy változást jelentett mind nekünk, mind olvasóinknak. 

Az első rácsodálkozás öröme múltán próbáltuk — közönségünket is bevonva — 
megtalálni azokat a hibalehetőségeket, amik az új helyzetből adódnak. Egy — a láto-
gatóink számára összeállított — kérdőívvel jártuk körül azt a kérdést, vajon mit jelent 
ma a könyvtár az olvasóknak? Kíváncsiak voltunk, miért minket választottak, mi az, 
amiért megszerettek bennünket, és mi az, amit hiányolnak? 

(Mivel valódi célunk inkább az új hely teremtette változásokat igyekezett felül-
vizsgálni, ezért nem tűztünk ki kötelező számú adatgyűjtést. Két hónapon át fogad-
tuk azok válaszait, akik minden kötelezettség nélkül, saját elhatározásukból járultak 
hozzá felmérésünkhöz. Összesen 165 kölcsönzőtől kaptunk visszajelzést, ami persze 
nem olyan sok, de ahhoz elég, hogy kezdeti kíváncsiságunkat csillapítsuk, ismerke-
dünk... 

De, lássuk a kérdéseket, (összesen 20 kérdés volt, a válaszlehetőségek adottak, 
amelyekből x-eléssel lehetett megjelölni a megfelelőt. Persze mindig volt „egyéb" 
kategória is. Tapasztalatok mutatják, hogy az egyénileg megfogalmazandó feleletek 
nehezebben születnek meg, sokan ki is hagyják ezeket a részeket.) 



A kérdések számát a sor elején zárójelben jelölöm. 
(1.) A „Hogy jutott el hozzánk?" — kérdésre a válaszolók 64%-a a lakóhelye közelsé-

gét jelöli meg legfőbb indokként. A második — de jóval kisebb — százalékarány (18%) 
hivatkozik ismerőse ajánlására. A többi kategóriára (olvasták valahol, ide ¡rányitották, 
véletlenül...stb.) egyenként 5-6% szavazat jutott. 

(2.) Ez a kérdésünk a könyvtári tagság idejét kutatta. 
66% — évek óta jár hozzánk, 34% — nemrég iratkozott be. 
(3.) Akkor Is járt hozzánk, mikor a József Attila utcai könyvtárban működtünk? 

(Tudni kell, hogy akkoriban egy öt szobácskából álló helyiségben kellett berendez-
kednünk úgy, hogy épp csak a legszükségesebb dolgokat tudtuk kitenni a polcokra.) 

Kölcsönzőink 50%-a kitartott velünk a szorított körülmények között is, 14%-uk járt 
megosztva hozzánk is és máshova is ezidőben, és 36%-uk nem volt akkor kölcsön-
zőnk. Ez utóbbi réteget jelenthetik az új beiratkozok, illetve azok, akik a két év alatt 
más könyvtárakat vettek igénybe. 

(4.) kíváncsiak voltunk, hányan járnak most más helyre is kölcsönözni. Az arány 
nagyjából fele-fele. 54%-uk válaszolt igennel, 46%-uk nemmel. 

(5.) Látogatottságunk viszonylatai a következőképp oszlanak meg: 
30% — havonta többször, 
29% — havonta, 
26% — hetente, 
12% — hetente többször, 
2 % — ritkábban, mint havonta 
1 % — naponta keres fel minket. 

(6.) A dokumentumfajták népszerűségében első helyen még mindig a könyv sze-
repel, 43%-kal CD-t és videókazettát közel azonos arányban, 17, illetve 16%-ban visz-
nek, hangkazettát 11%, folyóiratot 8%, CD-ROM-ot 4% kölcsönöz, valamint 1% jelölte 
válaszként, hogy csak helyben olvas. 

Ezt a kérdést összességében is megvizsgáltuk: avagy visznek-e könyvet a film- és 
zenerajongók, és fordítva. Érdekes, hogy legtöbben (31%) még mindig kizárólag csak 
a könyvek iránt érdeklődnek. A többiek mind választanak a könyv mellé valami mást 
is. Körülbelül ennek harmadát (8-9%) teszik ki azok, akik filmet vagy hangzót is visz-
nek. 5% írta , hogy a CD-lemezeken kívül semmit nem visz, azt azonban senki nem 
írta, hogy csak videókazettákat. 

(7.) Érdekelt minket az is, melyik az a helyiség, ahol a legszívesebben tartózkodnak 
látogatóink. Sokan írták, hogy mindenhol, ezen felül viszont elsőként a kézikönyvtár 
szerepel kedvencként 22% szavazattal, valamint a családi könyvtár 16%-kal. 

(Meg kell említenem, hogy itt egy kis hiba csúszott a számításba, ugyanis sokan azt 
írták erre válaszként: az olvasószoba. Nos, ebből számunkra nem derül ki határozot-
tan, hogy melyik helyiségre gondoltak a kettő közül, hiszen mindkettő takarhatja ezt 
az elnevezést. Viszont mentségemre szólhat, hogy a kérdőív-gyűjtés idején még 
„máshogyan" volt családi könyvtárunk elrendezve: asztalok szinte nem is voltak, a 
polcok is sűrűbben álltak, így nemigen volt lehetőség a nyugodt, kényelmes olvasga-
tásra. Ezért minden „olvasószoba" megjelölést a kézikönyvtár javára írtam.) 

14%-os szavazat utal a fonotéka népszerűségére. 13% az emeleten — megosztva a 
szép- és a szakirodalom területein, 10% az újságolvasóban szeret tartózkodni. 

A gyerekkönyvtár látogatottsága számunkra egyértelművé teszi a gyerekek szava-
zatait, tény azonban, hogy a kisebbek nemigen töltöttek ki kérdőívet. 

(8.) Beiratkozáskor igyekszünk minél részletesebben eligazítani „embereinket". En-
nek hasznosságát jelöli az a 70%, aki inkább maga indul neki a keresésnek. 30% vála-
szolta azt, hogy segítséget kér. 

(9.) De vajon megtalálják-e amit keresnek? 
62% — igen 
34 — változó sikerrel 
4% — nem 
(10.) Szeretik-e, ha ajánlanak? ezzel próbáltunk rákérdezni olyan kiemelések szük-

ségességére, amit például az „új könyveir-állvány, vagy esetleg egy „ezt ajánljuk!"-polc 



jelenthet. Nálunk ilyen egyelőre nincs, de az a 60%, aki ezt igényli, elgondolkodtatott 
ennek esetleges pótlásán. 

Az ezt követő kérdések azt fejtegetik, vajon mennyire építi a könyvtárhasználat az 
emberi kapcsolatokat. Szükségképpen együttjár-e a kölcsönzéssel egyfajta nyitottság, 
beszédbe elegyedés az itt dolgozókkal illetve más kölcsönzőkkel. 

Nos, nem mondható el, hogy a kép kedvező. Ez persze a mai helyzetet mutatja; az 
időigényesebb emberi kapcsolatokat egyre inkább kiszorító, felgyorsult világot. 

Hogy pozitívan fogjuk fel a dolgot: mi annak a kevés itt létrejött kapcsolatnak is 
örülünk. 

(11.) A könyvtárosokkal a többség (65%) már kialakított valamiféle kontaktust, 
vagy legalább egyszer elbeszélgetett valamelyikünkkel. 

(12.) „Kedvenc" könyvtárosa viszont csak 34%-nak van. Bíztató, hogy sokan úgy ír-
ták: még nincs. 

(13.) A barátokkal való találkozás — úgy tűnik — nem jellemzi a könyvtárat. Csupán 
8% írt pozitív választ, 74% (!) húzta alá határozottan a nemet, és 18%-ukkal fordult 
elő alkalomszerűen. 

(14.) Réglátott ismerőssel 38% futott össze nálunk, 62%-kal ez még nem történt 
meg. 

(Bár itt is a nemleges válasz van túlsúlyban, mégis el kell mondanom, milyen 
örömteli pillanatoknak vagyunk szemtanúi, mikor két ismerős összetalálkozásának mi 
adunk helyet. „Te is idejársz?" — kérdezik egymástól meglepődve. És megindul egy 
hosszabb időt bepótló beszélgetés... És ez csodálatos.) 

(15.) új barátokat 14% szerzett, 86% nem. Talán a könyvtár inkább alkalmas az el-
mélyülésre, az ismeretek begyűjtése pedig teljes embert, bezárkózó magatartást kí-
ván. Azonban velem is többször előfordult már, hogy egy-egy kölcsönzőmmel men-
tem koncertre, azonos érdeklődési körünkből kifolyólag. (Valószínűleg ez is benne 
van a 14%-ban.) 

(16.) Megkérdeztük, hogy kölcsönzőink közül hányan ajánlották másoknak is 
könyvtárunkat? 

Meglepően sokan: 75%. 
Szomorú tény viszont, hogy a kommunikációt rejtő tevékenységek összképét 

vizsgálva a legmagasabb arányban vannak azok, akik minden kapcsolatteremtő kér-
désre nemmel válaszoltak (21%). Utána jönnek azok, akik ötből háromra reagáltak 
negatívan (13%) — vagyis a könyvtárosokkal van kapcsolatuk, de a többiekkel már 
nincs. Majd a következő legmagasabb arány (10%) a négyszer nemmel válaszolóké. 

(17.) Ki mit szokott csinálni a könyvtárban? 
Legtöbben természetesen a kölcsönzést jelölték meg (39%). Viszont meglepőd-

tünk azon, mennyien szeretnek csak úgy „időzni" nálunk; olvasgatni, nézelődni /26%). 
további 20% az újságolvasás lelkes híve, és 11%-ot tesz ki az itt tanulók aránya. Az 
„egyéb" kategóriában sokan írták, hogy játszani jönnek; ez is mutatja a gyerekkönyv-
tár vonzerejét. 

(18.) Rendezvényeket nem volt lehetőségünk előző helyeinken rendszeresen szer-
vezni, viszont felmérésünkből kiderült, hogy kölcsönzőink igényelnék ezt. 60% bizto-
san szeretne részt venni ezeken, 34% talán, és csupán 6% nem igényli ezt egyáltalán. 

(19.) Legtöbben (32%) koncerteket, hangversenyeket hallgatnának meg, majd ezt 
követő legnépszerűbb „programajánlatunk" az író-olvasó találkozó vagy beszélgetés 
(26%),harmadik a csere-bere (21%),majd a gyerekprogramok /16%). 

(20.) Hiányolnak-e valamit olvasóink, és ha igen, mi az? 
Körülbelül fele-fele arányban válaszolták azt, hogy nem jut eszembe ilyen (51%), és 

hogy igen (49%). 
Legtöbben természetesen az új könyveket, kiemelten a bestsellereket, és minden-

féle új dokumentumot kevesellnek, sokan írták, hogy hasznos lenne a számítógépes 
nyilvántartás. Mi tudjuk, hogy ez sem várat már sokáig magára. Problémás a kézi-
könyvtári csend fenntartása, mert nem lezárható ez a terület, s behallatszik minden 
nagyobb zajjal járó tevékenység; így a pénztárgép is, vagy a csoportos foglalkozások, 
rendezvények, beszélgetések. Ennek ajtóval való megoldását várják az olvasók, órát is 
hiányoltak a kézikönyvtárbői ezt már azóta beszereztük. 



Végszóként elmondhatom: nagyon hasznosnak bizonyult ez a felmérés. Egyrészt 
sok olyan szívet melengető választ kaptunk, ami bizonyítja a könyvtári munka hasz-
nosságát; azt, hogy érdemes megdolgoznunk azért, hogy kölcsönzőink jól érezzék itt 
magukat. Másrészt kiderülnek olyan apróbb hiányosságok, amiket szinte semmibe 
nem kerül pótolni. Ha már tudunk a létezésükről, könnyebb tenni azért valamit, hogy 
javítsunk a helyzeten. 

Muszáj tartanunk a kapcsolatot az olvasókkal, bármilyen formában. Bár egyre ke-
vesebb az idő a személyes foglalkozásra, teremtsük meg azokat a helyzeteket, amik-
ben érezheti a hozzánk látogató: itt Ő a fontos. Ha ezt megtudjuk valósítani, akkor 
válhatunk mi is fontossá. 

várkonyi Vera 

A IV/1. könyvtárban március 18-
án egy kellemes beszélgetés ke-
retében a kerületünkben lakó 
Geberle Erzsébet fővárosi képvi-
selő nagy értékű könyvajándé-
kot adott át a könyvtár számá-
ra. A többszázezer forintot érő 
szótárak, lexikonok, szakköny-
vek, nyelvkazetták felmérhetet-
len segítséget jelentenek. Egyre 
gyakrabban fordul elő, hogy új-
pesti polgárok könyvvel gazda-
gítják könyvtárunkat, s ez a hat-
száz kötet könyv kiemelkedő 
ajándék a számunkra. 
Köszönjük szépen! 

EZ TÖRTÉNT... 

• Április 6-11-ig prágai könyvtárosokat 
látott vendégül könyvtárunk. A kollégá-
kat elsősorban a régi könyvek feldolgo-
zása, tárolása és restaurálása érdekelte. 
Ellátogattak az OSZK-ba, központi könyv-
tárunkba és a szolgáltató házba is. Tőlünk 
májusban Cziboly Józsefné és vörösné 
Jánosi Katalin látogat majd el Prágába, 
• Április 8-án Pesti Ernő mutatta be a 
családi Könyvtáros Műhely tagjainak a 
központi könyvtár tájékoztató szolgála-
tában használt adatbázisokat. 
• Április 15-én a KESZ megtartotta éves 
videó-értekezletét, beszámolt többek 
között a bevételek visszaeséséről és a 
várható megjelenésekről. Mindenki el-
mondhatta észrevételeit és kívánságait. 
• Április 15-én a Gyermekkönyvtáros Mű-
hely tagjai a xm. kerületbe látogattak el. 
Kucska Zsuzsa beszámolt békéscsabai 
tapasztalatairól... 

• Április 24-én amerikai gyermek-
könyvtárosok látogattak el a Liszt Ferenc 
téri gyermekkönyvtárba, ahol a FSZEK 
gyermekkönyvtári ellátásáról és a Liszt 
Ferenc téren folyó munkáról és az „új" 
központi könyvtárba létesítendő gyer-
mekkönyvtárról beszélgettek, 
• Április 27-29-én kollégáink számítógé-
pes alapfokú tanfolyamon vehettek 
részt, hamarosan indul a középfokú is. 
• Április 28-án a kispesti Kossuth Lajos 
utcai könyvtárban tartották a lakótelepi 
gyermekek szavalóversenyét, 
• Április 29-én a Budapest gyűjtemény 
olvasótermében mutatta be a Társada-
lomtudományi Szekció és a nagyobb 
könyvtárak tájékoztató könyvtárosainak 
a Szociológiai osztály és az Olvasószolgá-
lat a CD-n megjelent adatbázisainkat. 
• Megváltozott a dekoratőrök mobiltele-
fonjának száma. Az új szám: 06-20-708-763 
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Levélváltás 
Könyvtárainkban gyakran visszatérő szóváltást okoz a pedagógusok ingyenes beiratkozá-
sának kérdése.Bár az intézményvezetés véleménye e tárgyban közismert, úgy gondoltuk, 
hogy az alábbi levélváltás közlése nem haszontalan az olvasószolgálatban dolgozók szá-
mára, sőt segítheti a viták lezárását is. 

Tóthné Timár-Geng Csilla vagyok, pedagógus. A xvm. kerületi szabó Ervin Könyvtár-
ban járok, ahol azt a tájékoztatást kaptam, hoogy a Pedagógusigazolvány ellenére be 
kell fizetnem az éves tagdijat. Azt hiszem, Önnel beszéltem Is erről telefonon, és nem 
tudott meggyőzni a könyvtárak vezetőségének álláspontjáról. Telefonon ön azt 
mondta nekem: „Miért tennénk különbséget a pedagógusok és a diákok vagy a dol-
gozó felnőttek között?". 

A pedagógus Is ugyanolyan ember mint a többi, ez Igaz, ezt elfogadom. Megértem 
a könyvtárak anyagi helyzetét is, de szerintem a Közoktatási törvény 19. §-ának 2. be-
kezdése számomra egyértelműen fogalmaz: „... könyvtárakat... ingyenesen látogas-
sa". A látogatás tartalmazza a könyvkölcsönzést is, hiszen ez a könyvtárak fő funkció-
ja. Amennyiben minden állampolgárt Budapesten ugyanazok a jogok illetnek meg, 
nem kellett volna ezt törvényben rögzíteni. A jogszabály alkotója fölöslegesen nem 
alkotott volna ilyen jogszabályt. 

A könyvtárak szerepét nagyon fontosnak tartom, a tanulóimat is a könyvek és az 
olvasás szeretetére nevelem. Jómagam is havi — sőt néha gyakrabban is — rendsze-
rességgel látogatom a könyvtárat, és 5-6 könyvet kölcsönzők ki ilyenkor. Ezek mellett 
még nagy könyvvásárló Is vagyok. Ezért kérem, hogy levelemet ne vegye a könyvtá-
rakkal szembeni támadásnak, én csak a kollégáim érdekében is egy helyzetet szeret-
nék tisztázni. 

Kérem, hogy levelemre válaszoljon, mert tovább szeretnék lépni a Művelődési és 
Közoktatási Minisztérium felé, és ehhez szükséges lenne az ön írásbeli válasza Is. 

Tisztelettel: 

Tóthné Timár-Geng Csilla igazgatóhelyettes 
Bárdos Lajos Általános iskola és Gimnázium 
1117 Budapest 
Baranyai u. 16—18. 
Tisztelt igazgatóhelyetles Asszony! 

Levelére, amelyet a pedagógusok könyvtárhasználatának tárgyában írt, az alábbia-
kat válaszolom. 

örülök, hogy kérdése módot ad álláspontunk tisztázására. A közoktatási törvény 
vonatkozó rendelkezése egyértelmű: a pedagógusokat a könyvtárak ingyenes látogatá-
sára jogosítja fel. A mi véleményünk szerint (amely egybevág a könyvtári szakirodalom 

Tisztelt Főigazgató-helyettes úr! 

T ó t h n é T i m á r - G e n g Csilla 
igazgatóhelyettes 

B á r d o s L a j o s Ál ta lános Iskola és G i m n á z i u m 
1 1 1 7 B p . , Baranyai u. 1 6 - 1 8 . Budapest, 1997. szeptember 23. 
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és a magyar könyvtárügy gyakorlatával és terminológiájával) a „látogatás" a könyvtárak 
helybeli használatát jelenti. (Lásd az MKM által elrendelt könyvtári statisztika megkülön-
böztetését: külön kérdezi a látogatók számát és a kölcsönzők számát.) 

Aligha lehet kategorikusan kijelenteni, hogy a könyvtárak fő funkciója a kölcsönzés. 
Számos, a pedagógusok által is használt nagy könyvtár egyáltalán nem kölcsönzi állo-
mányát, s a helybeli használatért is beiratkozási díjat szed. (Föltételezem, hogy rájuk is 
vonatkozik a közoktatási törvény, s ezért fölhagynak a beiratkozási díj szedésével.) Eb-
ben a tekintetben a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár fenntatója, a Fővárosi Közgyűlés, 
már előbb intézkedett: nem várva meg a törvény rendelkezését, amely csak a pedagó-
gusok számára írta elő az ingyenes könyvtárlátogatást, mindenki számára ingyenessé 
tette a helybeli használatot, tehát a kedvezményt szélesebb körre terjesztette ki. 
(Szeretném egyébként megjegyezni, hogy a törvény alkotója talán nem a fővárosi, ha-
nem az országos helyzetre volt tekintettel, amikor ez ügyben rendelkezett.) 

Hozzá kell tennem még azt is, hogy könyvtáraink az ingyenes helybeli használaton 
és a beiratkozási díjhoz kötött kölcsönzési szolgálaton túlmenően sok más szolgáltatás-
sal is várják használóikat. E szolgáltatások (videókazetták, hangzó anyagok, CD-ROM-ok 
kölcsönzése, hang- és fénymásolatok készítése, helyiségek bérbeadása, rendezvények 
látogatása, eredeti dokumentumok publikálása, információk és adatbázisok szolgáltatá-
sa stb.) igénybevételét azonban többnyire térítéshez kellett kötnünk, mert költségve-
tési korlátaink nem engedték meg ingyenességüket. Mindezen szolgáltatások igénybe-
vételéhez a viszonylag szerény díj ellenében ugyancsak be kell iratkozni könyvtáraink-
ba. 

Álláspontunk megértését kérve, s bízva abban, hogy a jövőben is gyakorta fogja 
használni könyvtárainkat, őszinte tisztelettel üdvözli 

Papp István 
főigazgató-helyettes 

Belépjek, ne lépjek? 
Választási huzavona 

Egy ideje többeket foglalkoztat a 
kérdés: mit csináljak? Belépjek, átlép-
jek, tudom egyáltalán mit csinálok? kell 
nekem egyáltalán nyugdíjpénztár? 

A kérdések megválaszolását mind-
annyian a február 25-i találkozótól vár-
tuk. De vajon mindent tudunk? Sajnos 
minden kérdésemre én sem kaptam 
választ. Egy tény, minden társaságnak 
fontos a mi 6%-unk és persze ha marad 
egy kis plusz megtakarításuk arra is 
igényt tartanának. 

Hogy mindannyian tisztán lássunk 
néhány tudnivaló: 

1998. január 1-től új nyugdíjrend-
szer lép életbe, a hárompilléres ún. 
vegyes rendszer. 

1. pillér az állami TB, mely alap-
nyugdíjat fizet. Ez jövendő nyugdí-
junk 75%-a. 

2. pillér a magánnyugdíjpénztárak 
rendszere, melyek kiegészítő a nyug-
díjat biztosít. A pénztárba 1998-ban 

6%, 1999-ben 7%, 2000-ben 8%-ot 
fizet a munkavállaló. 

3. pillér az önkéntes nyugdíjpénz-
tárak és az egyéb megtakarítási for-
mák (előtakarékosságok, biztosítások 
stb.), melyek az aktív életszínvonal 
fenntartását hivatottak „biztosítani" 
számunkra. A díjat a tagok önkénte-
sen választják. A minimál díj 1500— 
4000.-Ft között ingadozik, a korcso-
porttól függően. 

Mit kell tudnunk 
a vegyes rendszerről? 

1998. január 1-től a nyugdíjjárulék 
az állami TB helyett egy választott 
magánnyugdíjpénztárba fizethető. A 
pénztár a rendszeres befizetéseket 
névre szólóan egyéni számlán tartja 
nyilván, az összeget befekteti és a 
befektetések hozama folyamatosan 
növeli a számlaegyenleget. 



A vegyes rendszer választása csak 
az 1998. június 30-a után pályakezdők 
számára kötelező. Bárki más 1999. szep-
tember 1-ig önkéntesen választhatja és 
kipróbálhatja a magánnyugdíjpénztárat. 

A vegyes rendszerbe 1999. augusztus 
1-lg lehet belépni. Ezen Időpont után a 
nem pályakezdők már nem választhatják 
az állami rendszer helyett a 
magánnyugdíjpénztárt, de 2000. decem-
ber 31-ig egy alkalommal akár vissza is 
léphetnek az állami rendszerbe. Ebben az 
esetben a pénztár az addigi befizetése-
ket a hozammal együtt átutalja a TB-nek, 
így a munkavállalót nem éri veszteség. 

Mindenki kiválaszthatja a neki leg-
megfelelőbbnek tűnő pénztárat. Ha 
nincs megelégedve, 6 hónap után átlép-
het egy másik magánnyugdíjpénztárba. 
Az átlépés költsége törvényben szabá-
lyozott, minimum a pénztártag egyéni 
számlaegyenlegének 1 ezreléke. 

Azt azonban fontos tudnia minden-
kinek, hogy a TB nyugdíj egynegyedének 
megfelelő garantált nyugdíjszolgáltatás-
hoz 15 év pénztári tagság szükséges, ami 
180 hónapos fizetést jelent. A táppénz 
nem számít bele!!! 

Ekkor nem érvényesül az ún. norma-
járadék. A , normajáradék biztosítja a 
pénztártag részére, hogy minimum a TB 
nyugdíj 25%-át kifizetik számára. (Ezért 
általában 45 év felett nem ajánlják a ve-
gyes rendszer választását.) Ez azt biztosít-
ja, hogy a pénztártag együttes nyugdíj 
megállapításakor nem lehet kevesebb, 
ha a pénztártag a TB rendszerbe fizette 
volna járulékait. 

A magánnyugdíjpénztárak előnyel: 
• nem jelent többletfizetést, a mun-

káltató a bérünk 6%-át utalja át, 
• egyéni számlavezetés, névre szóló, 

hozammal növelt számla, amiről bármi-
kor felvilágosítást kaphatunk, 

• örökölhetőség (a magánnyugdíjpénz-
tárl számlán lévő összeg örökölhető), 

• nagyobb nyugdíj lehetősége, 
• garanciák a nyugdíj szolgáltatása a 

Pénztárak Garancia Alapja és ezen keresz-
tül az állami költségvetés vállal garanciát, 

• visszalépési lehetőség 2000. decem-
ber 31-ig. 
Egyéb szolgáltatások: 

• járadékok, 
• egyösszegű nyugdíj, 
• adókedvezmény a befizetés (6%) 

25%-a. 
A magánnyugdíjpénztárak többsége 

nem kér belépési díjat, ha igen, az csak 
néhány száz forint. 

Fontos lehet még a GYES és a rok-
kantság kérdése Is. A GYES-en lévő kis-
mama számlatulajdonos lesz. A pénze 
kamatozik, ha újból munkába áll a járu-
lékfizetés folytatódik. Megállapodás köt-
hető a minimálbér 6%-a átutalásával. 

Rokkantság estén a pénztárba befize-
tett összeg és a hozam visszakerült a TB-
hez és onnan folyósítják a rokkantnyug-
díjat. 

Mit vegyünk figyelembe a választás-
kor? 

1. A fedezeti, működési és a likviditási 
alap felosztása 94,4 és 1% vagy 95,4, 5, és 
0,5%. van aki a fedezeti alap %-át az éves 
befizetéstől teszi függővé. 

2. Hozam. Mivel még egyetlen társa-
ságnak sem volt egy teljes éve mint 
magánnyugdíjpénztár, ezért mindenki az 
önkéntes pénztára hozamát adja meg. Ez 
25 és 37% között mozog. (Van aki bruttó 
és van aki nettó adatot közölt.) 

3. szolgáltatások (egyenlegkezelés, stb.) 
4. A nagyobb pénztárak már referen-

cia-listával is rendelkeznek. 
Kinek ajánlott a belépés? 
Mindenkinek, aki úgy érzi. Az általá-

nos vélemény az, hogy 45 év fölött csak 
egyéni megfontolás alapján 
(örökölhetőség) ajánlott a belépés. 

A februári megbeszélésen részt vett 
társaságok adatait a következő táblázat 
mutatja. (Rajtuk kívül még körülbelül 50 
magánnyugdíjpénztár működik.) 

Segítségül mindenkinek ajánlom a 
Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség 
Nyugdíjbiztosítások című kiadványát, 
amely már minden könyvtárba eljutott. 

Sikeres választást kívánok mindenki-
nek! m 
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