KÖNYVTÁRI ÉLET

Beszéd az új megyei könyvtár
alapkoleteteli ünnepségén
A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés
megalakulásának harmadik évforduló
ján megyénk könyvtárának alapkőleté
teléhez gyűltünk össze. Az elmúlt há
rom évben közgyűlésünket végig az a
cél vezérelte, hogy feladatának teljesí
tésével, intézményeinek működtetésé
vel bizonyítsa a megye létének értelmét
és szükségességét, mégis azt kell mon
danom, hogy megyénk és közgyűlé
sünk életének egyik legfelemelőbb pil
lanatához érkeztünk: olyan pillanathoz,
amelyik egyszerre foglalja magába ed
digi törekvéseinket, ad munkát - erőn
ket megfeszítőt - a közeljövőre, s mun
kánk eredményét akkor is megmutatja,
amikor utódaink fogják használni az
ezen a helyen felépítendő épületeket.
A mai Bács-Kiskun megye területé
nek jeles művelődési, kulturális hagyo
mányai vannak. Itt született meg Kecs
keméti Vég Mihály zsoltárfordítása melyet Kodály Zoltán zenéje a magyar
kultúra kiemelkedő értékei közé emelt.
Itt született Kelemen László, az első
magyar hivatalos színtársulat vezetője,
s Katona József, nemzeti drámánk, a
Bánk bán szerzője. A magyar művelő
dés nem kevés viharral megvert száza
daiban mindazon területek, melyek a
mai Bács-Kiskun megyét képezik, ezer
szállal kötődtek az ország megújulását
segítő mozgalmakhoz. Hol egy-egy
nyugtalansággal megvert alkotó, hol
pedig intézményes támogatást is élvező
műhelyek léptek a haladás élvonalába.
Jelképesnek kell tartanunk, hogy attól a
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helytől, ahol most állunk, pár száz mé
ternyire, a színház épületében olvasta
fel Illyés Gyula csodálatos versét,
mellyel az akkor nyolcvanesztendős
Kodály Zoltánt, a nemzet nagy zené
szét, „karmesterét" köszöntötte.
S Kodály, Illyés neve mellé is hány
név kívánkozik még: Németh Lászlók;
aki a térségünket jellemző belterjes
gazdálkodás elterjesztésétől remélte az
ország felemelkedését, Tóth Lászlóé,
aki nyomdájában Németh László, Illyés
Gyula, Tamási Áron, Veres Péter mun
káit kinyomtatta; Erdei Ferenci, aki tu
dós szociográfiáiban térségünk agrárvi
szonyait a legteljesebben és a leg
pontosabban leírta, s még másoké, akik
személyükben vagy munkáikkal tudo
mányos és művészeti műhelyeinkben
otthonra találtak. A mi megyénk be
fogadó megye: otthont ad mindazok
nak, akik emberségükkel használni
akarnak, tehetségükkel pedig értéket
hoznak létre.Egy-egy mű a maga külön
törvényeit követi - mi magunk arra tö
rekszünk, hogy a mára olyannyira te
ret nyerő kizárólagosságra törekvéssel
szemben a különböző szellemi szándé
kok, a használni akaró szándékok egymásmellettiségét biztosítsuk.
Úgy gondolom, mindnyájunk előtt
ismert, hogy Bács-Kiskun megye az
elmúlt évtizedekben és a hazánk szá
mára különlegesen nehéz anyagi felté
teleket nyújtó mostani években is a
szellemi: tudományos és művészeti ér
tékek életre hívására törekedett. Most,

könyvtárunk épületének alapkőletéte
lekor úgy gondolom, nem csupán
egyetlen intézményünk, a Katona Jó
zsef Megyei Könyvtár jövőjéről gon
doskodunk, hanem segítjük a többi tu
dományos, művészeti műhely munka
társainak, az iskolák tanárainak és diák
jainak, s merem remélni, valóságosan
vagy áttételesen megyénk minden pol
gárának munkáját is.
Könyvtárat építeni annyit jelent,
mint diófát ültetni. Ismeretes, a köny
vek legjelentősebb gyűjtőhelye, s így a
legfontosabb tanító, tájékoztató, s a leg
nemesebb szórakozást kínáló intézmé
nyünk a könyvtár.
Régóta ismeretes az is, hogy a
könyvtárak száma, állapota és haszná
lata a nemzetek műveltségi állásának
egyik biztos ismertetőjelét képezi. Néz
zünk csak végig könyvtáraink történe
tén! Az apák a fiúkra, azok pedig az
unokákra hagyományozták könyveiket,
a múlt így kapcsolódott össze a je
lennel, az pedig a jövővel. Akinek
módjában állott, nagyobb gyűjtemény
kialakításával szolgálta nemzetét. így
jött létre a nemzeti ébredés időszakában
Nemzeti Könyvtárunk, melyet a „leg
nagyobb magyar" édesapja, gróf Szé

chényi Ferenc alapított. Azt sem tartjuk
véletlennek, hogy legkiemelkedőbb po
litikusaink, államférfiaink mellett min
dig ott álltak a szellem emberei is, akik
a könyvtárak csendes sarkaiban for
málták megvalósítandó koncepcióvá el
képzeléseiket...
A mi megyénk, Bács-Kiskun megye
és országunk is jelentősen gyarapodik
azzal a könyvtárral, melynek alapkövét
most helyezzük el. Különösen fontos
nak tartom kiemelni, még ha szerénytelenségnek tűnik is, hogy megyénknek
országos segítséggel, most, a társada
lom átalakulásának éveiben, a mind
nyájunk által ismert anyagi nehézségek
közepette nyílik lehetősége felépíteni
ezen a helyen a könyvtárat. A társadal
mi átalakulás éveinek legnagyobb kul
turális beruházása valósul meg itt, az
Önök szeme előtt az elkövetkezendő
esztendőkben. A mindennapi gondok
nem szűkítették össze gondolkodásun
kat: a realitások számbavétele mellett
álmodni is merünk, álmodni nagyot és
merészet, mert hiszen fejlődésünkhöz,
mostani útkereséseink eredményessé
válásához nem csupán a helyzet min
den szépítés nélküli tisztázására, tuda-
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tosítására, hanem a legmerészebb ál
mokra is szükség van.
Mindannyiójuknak, mindannyiónk
nak megvan a maga álma a könyvtárról
is. A könyvtárról, amely legkedvesebb
könyveinket, legféltettebb kincseinket
foglalja magába, amelyeket, ha eljön az
ideje, fiainknak, unokáinknak, az utó
dainknak is át kívánunk adni, mert úgy
véljük, az ő életük is csak ezeknek a
könyveknek a megismerésével válhat

teljessé. Az a könyvtár, amelynek alap
kövét elhelyezzük, sokunk álombeli
könyvtárának képét magában foglalja.
Mi ezt az épületet és ezt a gyűjteményt
hagyjuk örökül utódainknak. Számunk
ra, a megye polgárainak, a Megyei
Közgyűlés tagjainak számára felemelő,
hogy találkozhattunk egymással ennek
a jövő számára is utat mutató álomnak
a megvalósításában.
Kotoró' Miklós

Új megyei könyvtár épül Kecskeméten
„írok egy házat. / kövekből íróm, / mint a régiek. / írok bele szobákat /
termeket. / minden szobája egy élet. / a köveket - / a köveket összerakom, /
akár a szavak a papíron / - ahogy mondatot építenek. / írok egy házat kö
vekből / beleírom azt, ami szép / volt, / még mielőtt összedől. (19. századi
szövegtöredék)
Kecskemét városában 1897-ben Kada Elek polgármester megalapította a Városi
Könyvtárat, amely évről évre gyarapodott. 1952. október 26-án erre a gyűjteményre
építve jött létre a Bács-Kiskun Megyei Könyvtár, amely Katona József nevét vette
fel. Még ma is ugyanott, a Városháza épületében működik alig több mint 500 négy
zetméteren. Mára a megye legnagyobb gyűjteménnyel rendelkező nyilvános köz
könyvtárává vált. Több mint 400 ezer könyv, folyóirat, hangzó dokumentum, mik
rofilm közül választhatnak az érdeklődők. Természetesen ennek a gazdag gyűjte
ménynek csak a töredéke fér el a központi épületben, nagy része hat távoli raktárban
található. Ez a körülmény nemcsak a szolgáltatást befolyásolja rendkívül hátrányo
san, hanem a dokumentumok állagmegóvását, biztonságát is veszélyezteti. A több
nyire fűtetlen, magas páratartalmú raktárhelyiségek alapvetően alkalmatlanok az ál
lomány tárolására. A folyamatos dokumentum-mozgatás azon túl, hogy költséges,
fokozza a rongálódást.
Az intézmény a megyében szakmai, módszertani, szolgáltató központ szerepét
tölti be. Központi szolgáltatásokat továbbít, saját szolgáltatásokat ad át a megye
könyvtárai számára. Jelentős számú dokumentumot juttat el könyvtárközi kölcsön
zés útján a kisebb településeken élő olvasókhoz.
Mindezt a tevékenységet azonban nagymértékben korlátozzák a könyvtár jelen
legi működési körülményei. A kért könyvre napokig kell várni, amíg a külső raktár
ból bekerül. Számos szolgáltatást - zenei, nyelvi, videó dokumentumok helyben
használata, kölcsönzése - nem tud a könyvtár teljesíteni. Könyvtári rendezvények,
kiállítások, szakmai továbbképzések megtartására saját helyiségekkel nem rendel
kezik. A lakosság ennek ellenére egyre növekvő mértékben veszi igénybe a könyvtár
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szolgáltatásait. Jelenleg 18 ezer beiratkozott olvasója van, 300 ezer dokumentumot
kölcsönöz, 180 ezer látogatót fogad évente.
Megtörténtek a kezdeti lépések a számítástechnika bevezetése terén. Gépesítve
lett az olvasók személyi nyilvántartása, a kölcsönzés, a gazdasági és titkársági
ügyvitel. Több tájékoztató munkát segítő adatbázis - KARTOTÉK jogszabálymu
tató, PRESSDOK folyóiratfeltáró, BKPRESS megyei vonatkozású sajtófeltárás -,
amelyek köre 1993-ban is bővült a legkeresettebb témákban: Magyar Mezőgazdaság
Bibliográfiája, Agrárirodalmi Szemle, Szociológiai információk, Évforduló naptár,
Manci könyvtártudományi folyóiratcikk adatbázis, Külföldi időszaki kiadványok a
magyar könyvtárakban 1981-1990 kumulált lelőhely adatbázis, Irodalmi analitikus
katalógus működik a könyvtárban. Ezek az adatbázisok havonta, negyedévenként
kerülnek frissítésre, közülük többet a városi könyvtárak számára is továbbít a
megyei könyvtár. Folyamatban van egy integrált szoftver üzembe helyezése, amely
minden munkafolyamatot gépesít. Kiépült egy lokális hálózat ennek üzemeltetésére.
A továbblépést azonban a jelenlegi körülmények akadályozzák.

Az új megyei könyvtár építésének előzményei
E jelentős közgyűjtemény áldatlan állapotának megváltoztatására az elmúlt évti
zedek alatt sokféle kezdeményezés történt, de eredményhez egyik sem vezetett.
Több épület átalakítása is szóba került - zsinagóga, volt szovjet laktanyák -, de
egyik sem bizonyult alkalmasnak könyvtári célokra. Egy új épület megvalósítása
mellett döntött a Bács-Kiskun Megyei Tanács VB. az 1970-es évek végén. A beru
házás azonban nem indult meg, mivel akkor egy új egészségügyi létesítmény építése
mellett döntöttek, így a könyvtár kiviteli tervei sem készültek el.
1984-ben a könyvtárat fenntartó Bács-Kiskun Megyei Tanács megerősítette a
könyvtárépítés szükségességét. 1985-ben meghívásos tervpályázatot írt ki a megyei
könyvtár tervezésére.
1986-ban a tervezési munkákra az IPARTERV kapott megbízást Mátrai Péter ve
zetésével, mivel a pályázaton az ő munkája bizonyult a legjobbnak.
1988 decemberére elkészült az engedélyezési tervdokumentáció, majd 1989 no
vemberében átadásra kerültek a kiviteli tervek. Időközben a Bács-Kiskun Megyei
Tanács építkezésre előkészítette a kijelölt telket, fedezte annak minden költségét.
1990-ben 100 millió forint induló tőkével az önkormányzat egy alapítványt hozott
létre a könyvtár felépítésére, amely azóta - a kamatokból, a telek hasznosításából több mint 200 millió forintra növelte vagyonát. Két év a várakozásban telt el, mivel
nem állt rendelkezésre elegendő pénz. Ezalatt az alapítvány kiállítást, lakossági
fórumot szervezett a leendő könyvtár terveinek megismerésére, és élt a sajtó kínálta
lehetőségekkel, hogy az építkezés gondolata ébren maradjon.
„Ki mit mond az új megyei könyvtárról?" - 1989-ben Borzok Tibor körkérdése
nyomán az alábbi válaszok születtek:
„Elengedhetetlen, hogy felépüljön egy modern könyvtár. Most különösen fontos,
amikor a kultúrának, a tudásnak kell újra előtérbe kerülnie... Talán lesz olyan tár
salgó, ahol a barátokkal, az ismerősökkel megbeszélhetjük olvasmányélményeinket,
mert erre itt, a szűkös olvasóteremben nincs lehetőség. (Dr. Kuczka Antal nyug
díjas.)
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„Azt szeretném, ha a fiatalok, az iskolások rendszeresen betérnének majd - rend
szeresebben mint most! - az új könyvtárba. Velem biztosan találkoznak." (Dr. Ta
karó Zoltán nyugdíjas lelkész, törzsolvasó.)
„... a következő időszak egyik legfontosabb beruházásának a megyei közgyűjte
mény méltó elhelyezését tartom. Évtizedek óta megoldatlan a könyvtár ügye, most
itt az alkalom, hogy megoldódjon a kérdés ... Szerintem a megyei könyvtár ügyét
akkor vihetjük sikerre, ha a kormánnyal is el tudjuk fogadtatni ennek fontosságát."
(Gaborják József, a Bács-Kiskun Megyei Tanács Tervosztályának vezetője.)
„A könyvtárnak nem utolsó helyre, hanem az élre kell kerülnie, ha kulturális be
ruházásról van szó. Közművelődési szempontból különös értékek rejlenek a könyv
tárakban, így a leendő megyei bibliotékában is. ... Mit várok az új intézménytől?
így, az ezredforduló táján magas technikai színvonalú könyvtárat szeretnék én is
használni." (Sajtos Géza, az Erdei Ferenc Megyei Művelődési Központ igazgatója.)
„Könyvtárosként kezdtem a pályámat Kecskeméten, épp a megyei könyvtárban.
Különös izgalommal várom tehát, hogy elkészüljön az új intézmény. Számítok arra,
hogy az elemi, alapvető szolgáltatások köre bővül. Egy kicsit félek, mert a lemara
dás túlzottan nagy. A könyvtárosok felkészültsége viszont garancia arra, hogy előbbutóbb országos hírre tegyen szert a kecskeméti bibliotéka." (Kriskó János, a Katona
József Gimnázium igazgatóhelyettese.)
1991-ben a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat jogutódként folytatta a beruházás
előkészületeit. Címzett támogatást nyújtott be a parlamenthez, amely azonban
eredménytelenül zárult.
1992-ben új pályázatot készített, de ezt a címzett támogatások törvényi szabályo
zásának módosítása miatt 1993-ban meg kellett ismételnie. Az eltelt évek alatt jelen
tősen megnőtt a beruházás költsége, így annak megvalósítására a fenntartó önkor
mányzat önerőből nem vállalkozhatott.
1993. szeptember 28-án megtört a jég! Az Országgyűlés LXXXVII. törvényében
1993-1996 között 580 millió forint központi támogatást hagyott jóvá a Bács-Kiskun
Megyei Önkormányzat 270 millió forintos saját fedezetéhez címzett támogatásként.

Az új könyvtár bemutatása
Az új könyvtár a város középpontjában helyezkedik el. Az Arany János utca Luther köz által határolt telken épül fel, illeszkedve a város építészeti stílusához.
Főbb adatok: hasznos alapterület: 6006,45 m2 (tetőtérrel 6370,23 m2); bruttó szint
terület: 7240,61 m2 (tetőtérrel 7853,65 m2); tervezett kötetszám: 400 000 kötet; ter
vezett befogadóképesség 1000 fő/nap max. 400 fő egyidejűleg; a beruházás tervezett
költsége: 850 millió forint; generáltervező: Iparterv; építészek: Mátrai Péter, Major
György; belsőépítészek: Batta Imre, Mátrai Péter - INTERDESIGN ITA; kivitelező:
kiválasztása kétfordulós, nyilvános versenytárgyalás alapján történik; a kivitelezés
kezdete: 1993. december; a kivitelezés befejezése: 1995. december; az épület beren
dezése: 1996. március; az épület üzembehelyezése: 1996. május; a beruházás teljes
körű lebonyolítása: BÁCSBER Kft.
A könyvtárépület földszint + 2 szintes, keretes beépítésű: a nyilvános övezet U
alakú és a szolgáltatás T alakú szárnyai két belső udvart zárnak közre.
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A. Nyilvános övezet: A nyilvános terek három szinten helyezkednek el a szerint
az elv szerint, hogy minél feljebb halad a könyvtárlátogató az épületben, annál ki
sebb forgalmú, csendesebb terekbe ér.
Földszint. A földszinten a különféle rendezvényeket befogadó terek (150 fős elő
adóterem kiállítótér, magazinolvasó-kávézó) zsilipszerű megoldással a belső könyv
tári terekből, vagy - más lehetőséget is kínálva - közvetlenül az előtérből is megkö
zelíthetők, így használatuk többnyire szervesen beépül a könyvtári szolgáltatásokba,
ugyanakkor mód van a könyvtár nyitva tartásán túl is működtetésűkre. Az el
lenőrzési ponton áthaladva (ahol az olvasói nyilvántartás, dokumentum-kölcsönzés
adminisztrációja folyik) jobbra a gyermekrészleget találjuk. Óvodások, általános is
kolások fogadására készül fel elsősorban, de a gyerekek egyéni érdeklődésüknek
megfelelően a könyvtár bármelyik szolgáltatását igénybe vehetik. Mesekuckó, já
tékszoba, gyermekfoglalkozásokra alkalmas tér is várja a legkisebbeket. A földszin
ten balra haladva, várhatóan nagy forgalmat lebonyolító információs részleg kialakí
tására kerül sor. Különféle helyi- és országos közhasznú - jogi, turisztikai, üzleti,
vállalkozói, szabadidő, kulturális stb. - információk számítógépes adatbázisai segí
tenek a tájékozódásban. A két belső udvar számos szabadtéri rendezvény, gyerek
foglalkozás lehetőségét kínálja.
I. emelet. A látogatók lépcsőn vagy liften érkezhetnek az első emeletre, ahol a
szabadpolcos kölcsönző teret találják. Az állomány szép- és szakirodalmi elrende
zésben kerül a polcokra. Itt működik az általános tájékoztató szolgálat különféle
cédula- és számítógépes katalógusokra, kézikönyvekre, adattárakra, bibliográfiákra
építve a szolgáltatást. A könyvtár saját állományának adatbázisán túl természetesen
a hazai és külföldi adatbázisok is elérhetők közvetlen számítógépes vonalon.
II. emelet. A második emeletre ugyanúgy jut fel az olvasó, mint az első emeletre,
ahol legnagyobb részt a helyben használható állomány helyezkedik el szabadpolcon,
tematikus csoportosításban. Az olvasóterem az elmélyült tanulást, kutatást, tájékozó
dást szolgálja, ennek megfelelően került a legtávolabbra a zajosabb, nagyobb moz
gással járó szolgáltató terektől. A zenei gyűjtemény hangzó dokumentumainak le
hallgatásához igényes technikai berendezések állnak rendelkezésre, ugyanúgy, mint
ahogy a nyelvtanuláshoz is. A helyismereti gyűjtemény a helyi vonatkozású külön
féle dokumentumokat (könyvek, folyóiratok, képek, plakátok, aprónyomtatványok
stb.) tartalmazza. A részleghez megfelelő technikai felszereltségű kutatófülkék is
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csatlakoznak. Helyben történő kutatásra alkalmas olvasói munkahelyekkel ugyan
csak ezen a szinten kapott helyet a régi városi könyvtár gyűjteménye. Három - egy
másba is nyitható - szemináriumi szoba ad helyet a kisebb létszámú tanácskozások
nak, csoportos foglalkozásoknak.
B. Szolgálati övezet. A szolgálati övezethez külön bejárat vezet, amely a könyv
tár ügyfél- és teherforgalmát bonyolítja le. A szolgálati övezet ugyancsak három
szinten helyezkedik el, s mindegyik szintjén egyetlen bejárat köti össze a nyilvános
övezettel. Az átjáró folyosókon a szolgáltatásokhoz szorosan kapcsolódó munkaszo
bák vannak kialakítva.
Földszint. Közvetlenül a bejáratnál van a portás helyisége, a telefonközpont, és az
ügyfelek számára egy kis várakozó. Ezen a szinten kaptak helyet a nagy anyagfor
galmú műhelyek: könyvkötészet, anyagraktár, sokszorosító, fotólabor, műszaki szer
kesztőség, restaurátor műhely, TMK műhely. A másik szárnyban női és férfi öltö
zők, épületgépészeti helyiségek, gépkocsitároló lesz.
I. emelet. Ezen a szinten a könyvtárosi munkahelyek és a szociális helyiségek ta
lálhatók. Az előtérből nyílnak az igazgatás irodái, a titkárság és a tanácskozóterem.
A szárny egyik végén az állománygyarapítás és feldolgozás munkafolyamata zajlik,
mindössze bútorokkal tagolt egy térben. A szárny másik végén a hálózati-módszer
tani osztály, a gazdasági irodák lesznek. A dolgozók teakonyháját, étkező- és pihe
nőhelyiségét a szárny végében helyezték el a tervezők.
II. emelet. A legfelső szint teljes egészében az olvasók által közvetlenül nem
használható állomány raktárát fogadja magába. A raktári-födémteherbírás lehetővé
teszi a tömör raktározást is. A raktár befogadó képessége hagyományos elrendezés
esetén 120 ezer kötet (tömör raktározáskor a duplája is elfér). A raktárát lezáró fö
dém teherbírása alkalmas a tetőtér raktárként történő későbbi hasznosítására. A
nyilvános szolgálati tájékoztató pontoktól számítógépes rendszer segítségével lehet
leadni a kéréseket a raktár szolgálati pontjára, ahonnan szállító berendezés (telelift)
juttatja el a dokumentumokat a kért helyszínre. (Az épület ismertetéséhez felhasz
náltuk a tervezők műleírását.)

Utószó
„...ezek a rajzok majd három esztendeig tartó munkálkodásunk töredékei. A kivi
teli terv 1989 karácsonya óta készen áll és sok-sok szalagos irományfedélbe kötözve
várakozik arra, hogy a földmunkások és az ácsok, a pallérok és a vasszerelők, a
betonozok és a burkolók, a tetőfedők és a bádogosok, a lakatosok és az asztalosok
bontogassák a csomókat rajtuk, hogy a vonalak végre életre keljenek..., hogy a
város testén ejtett seb végre behegedjen..., hogy a könyvek és olvasóik végre méltó
helyre kerüljenek..., de mindez ma még merő ábrándozás" - írta Mátrai Péter az
Építészet című lap 1990. 3-4. számában, amely terveit bemutatta.
1993. december 11-én déli 12 órakor megtörtént az ünnepélyes alapkőletétel, így
- a tervezővel együtt - sokak vágyának beteljesülése kezdetét vette. Bízunk benne,
hogy 1996-ra megnyílik ez a korszerű, gyönyörű könyvtár.
Mindazoknak szeretnénk megköszönni, akik az elmúlt években segítettek meg
őrizni hitünket, kitartásra bíztattak bennünket, nem tartották csupán illúziónak, hogy
ebben a nehéz gazdasági helyzetben - ha minden feltétel együtt van - felépülhet a
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könyvtárunk. Jól esett, hogy sokan együtt voltak velünk az alapkőletételi ün
nepségen, számosan jókívánságaikat levélben vagy táviratban fejezték ki, amit
ugyancsak köszönünk. Szívesen fogadjuk mindazoknak a kollégáknak a segítségét,
akik ezt az 1996. évi átköltözéshez felajánlották.
Kívánjuk, hogy minél gyorsabban kövessen bennünket az a település, ahol ugyan
csak régóta dédelgetett vágya könyvtárhasználóknak, könyvtárosoknak egyaránt,
hogy megújuljon, vagy felépüljön egy új otthona könyvtárunknak. Szívesen átadjuk
hozzá szerzett tapasztalatainkat, biztató hitünket.
Ramháb Mária

Vállalkozni
kell, mert ez szükségszerű, divat, le
hetséges, mindenki ezt teszi, mit csinál
nánk mást, nincs is más dolgunk, erre
ösztönöz a szegénység, a szegény fen
ntartó, a fenntartó szegény, a barátunk,
az ellenségünk, a kollégánk, a kol
légánk férje, az ösztönünk, kell a pénz
könyvre, folyóiratra, bérre, pénzre,
paripára, vállalkozásra, a vállalkozás
kudarcára, vállalkozni kell, hiszen van
eszünk, mi sem vagyunk hülyébbek a
butikos DETTY-nél, illetve hülyébbek
vagyunk, mert nem a magunk érdeké-

ben csináljuk, pontosabban magunk
miatt csináljuk, mert különben nem
lenne munkánk, munkahelyünk, pén
zünk, paripánk, illetve könyvünk s kü
lönben is mindenki ezt csinálja, illetve
alig csinálja valaki, így majd észre vét
ethetem magam, mégis inkább titkolva
kellene csinálni, nehogy meglássa a
fenntartóm, mert akkor csökkenti a
költségvetést, illetve az is lehet, hogy
növeli, mert ez neki is jó, mert ész
revétetheti magát X képviselő, Y párt
Z köztársasági megbízott, vagy a ROK,
a RÁK, a NAT, MKM, KMK, KKM és
MMK előtt, persze nézz körül, végy
példát, példa van, csak igazíts a saját
lehetőségeidhez úgy, hogy korábbi ide
áljaidból ne engedj, te ne engedj, már
ugyan senki sem emlékszik rá, hogy
mi/ki volt a te ideálod, az ideálod is
meghízott, megkopaszodott, alkoholista
lett, de te csak tegyél úgy, mintha még
ezért az ideálért érdemes lenne dol
gozni, persze igazad van, pénzt úgysem
látsz, legfeljebb a közvadász-alkal
mazott, vagy alkalmazott közvadász
törvény bevezetése vagy be nem ve
zetése esetén, mert ha bevezetik ma
gasabb lesz a fizetésed, de nem lesz
pénz működésre, ezért téged elkülde
nek, hogy legyen pénz könyvre, ha nem
vezetik be, szerencséd lesz, nem bo31

csatának el, könyvre meg egyébként
sem lesz pénz, tehát nem lesz mit csi
nálnod, vagyis nyugodtan vállalkoz
hatsz, vállvetve, vállat a vállhoz, de
már egyedül vagy, illetve dehogy, hi
szen jártál manager, pr, VIP, nonprofit
tanfolyamra: tartotta holland, francia,
osztrák, skót főleg ez utóbbi fontos,
vendégeló'adó, kioktatott a magyar
szaksajtó SZENTEGERŐBERECZKYVAJDA nevű szerzője, különben is
hányszor írtad már le, hogy a könyvtár
nagy segítségére lehet a vállalkozók
nak, hiszen információközpont, kor
szerű, gyorsan elérhető, tehát tájéko
zódj, olvasd Lengyel Lászlót, ne, őt
most ne, vállalkozásán vesztett 75 000
forintot, ellenben olvasd Lezsák Sán
dort, sátor-népfőiskola, rockopera, ez
biztató, de ott a PRIVÁT PROFIT, a
KÁPÉ, a NAPI, HETI, HAVI, baj egy
szál se, ha valakinek ez nem elég,
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annak ott a Kiskegyed, a Kisasszony, a
Legényfogó és fordulj az OMIKK-hoz,
vagy az ÉTK-hoz, illetve hozzájuk
mégsem mert ők átmentek vállalkozó
ba, most egy kicsit elbizonytalanodom,
már mindent tudsz és ez a tudás nyo
masztó, mire is kellene vállalkozni?
- másolj = ez már nem üzlet
- adj ki irodákat = már az albérlő ad
ki téged
- árulj = cukorkát, virágot, könyvet,
csaptelepet, vécépapírt, gázturbinát
- árulj ócska ruhát = ezt ma már a
kultúrház csinálja
- árulj fagylaltot = ez nem lehet üz
let, mert már Szabó Ervin sem csinálja
- árulj = teát, kávét, sört, bort, pá
linkát, gyógyszert, kábítószert,
csak ezt te ne vedd be ha lehet, ne
áruld el az olvasót, ő a mi vállalkozá
sunk!
Ambrus Zoltán

