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Laci 

Fülöp Ágnes 

Elment. Hosszan elhúzódó betegsége ellenére 
váratlanul, hiszen nagyon fiatal volt a halál
hoz. Bármilyen gondok, bajok gyötörték is, 
nem hagyta, hogy legyűrjék, hogy akadályoz
zák bármiben. Ezért aztán azokban sem merül
hetett fel a legrosszabb lehetőség, akik kö
rülvették. Tele volt tervekkel, feladatokkal. 
Újabb és újabb nemzedékeket kívánt bevezet
ni a XXI. századi könyvtárosság rejtelmeibe, 
tovább akarta finomítani az ETO-konkordan-
ciát, egyszerűen csak virágokat szeretett volna 
ültetni - és persze minél jobb lapot adni az ol
vasók kezébe. 

Bölcs derűvel szemlélte maga körül a vilá
got, néha kuncogva nevetett olyasmin is, amin 
más inkább bosszankodott volna. Megbolon
dult a nyomtató munka közben és csak köpkö
di újra meg újra ugyanazt az oldalt? Másoknak 
ez csupán idegesítő időveszteséget jelentett 
volna, ő azonban meglátta a humoros oldalát, 
ugyanakkor pedig a maga szisztematikus, ala
pos módján keresni kezdte a hiba okát, hogy 
mielőbb elhárítsa. Az emberi korlátoltság mi
att tudott néha morogni egy kicsit, inkább ma
gában, empatikus lénye azonban ezen is fölül
kerekedett. 

Képtelen vagyok itt az érdemeit méltatni, 
nézzék el nekem. Túl hosszú ideig, több mint 
tizenkét évig dolgoztunk szorosan együtt a 
Könyvtári Levelező/lapon ahhoz, hogy beér
hetném a szokásos fordulatokkal, jobbakat pe
dig nem tudok kitalálni. Laci egyszerűen pó
tolhatatlan a lapnál, nélküle már nem lesz 
ugyanaz. Hiszen nem egyszerű munka volt 
számára a lapkészítés, nem úgy fogott hozzá 
hónapról hónapra, mint egy mihamarabb el
végzendő, lerázandó feladathoz. Teljes szívvel 
élte meg a könyvtárosságot, figyelt arra, mi 
történik a szakmában, hozta a híreket, gyakran 
meg is írta azokat a témákat, melyek különö
sen foglalkoztatták. Leginkább a számítógépe
sítés, internet, integrált könyvtári rendszerek 
világa, de korántsem merült ki ebben az ér
deklődése. A könyvtáros lét etikai kérdései 
ugyanolyan fontosak voltak számára, mint a 
könyvtári honlapok minősége vagy az ETO-

konkordancia iránti érdeklődés hiánya. Nem 
érti, mondta legutolsó találkozásaink egyikén, 
hogy miért a csekély számú jelentkező ETO-
ügyben, amikor a szakmának ezzel olyan esz
köz van a kezében, ami nemhogy elavulna az 
internet erősödő térhódításával, hanem egyre 
nagyobb lesz a jelentősége. 

Nem lesz több hír, több cikk tőle, mostantól 
nélküle kell folytatnunk. Emlékét azon
ban megőrizzük, magunkban és ezeken a lapo
kon is. • 

I 
Fejős László 
(1951-2009) 

Bartos Éva 

„Ismertük őt. Nem volt nagy és kiváló, 
csak szív, a mi szivünkhöz közel álló. 
De nincs már." 

(Kosztolányi Dezső: Halotti beszéd) 

Az első megdöbbenésünk az évszámok láttán tör 
elő: lehetetlen, hogy 58 éves volt! Laci a mi sze
münkben - ahogy szokták mondani - kortalan 
volt. Habitusának megnyilvánulásai, amibe bele
fért gyermekien nyílt, barátságos mosolya, be
lefértek a kedves csipkelődések és kiskamaszos 
tréfálkozások, nem engedték őt megöregedni. 

A másik egybehangzó döbbenet: a váratlan 
eltávozás. Ezt most mindannyian így érezzük, 
pedig akik a közelében éltünk, tudtuk, hogy na
gyon beteg. Nem vettünk erről tudomást, mint 
ahogy ő sem akart tudomást venni. „Tiltakozni 
és akarni" láthattuk őt, ahogy Ady Endre versé
ben olvashatjuk, „megmaradni betegnek, de él
ni, de élni." Évről évre súlyosbodott az állapo
ta, de mindenre tudott megoldást, technikait, 
orvosit, emberit. Élni és dolgozni akart, nem 
meghalni. Hihetetlen munkatempót diktált ma
gának, mintha csak tudta volna, mennyi az az 
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idő, amivel még rendelkezik. Mérnöki pontos
sággal fejezte be, az élet által engedélyezett ha
táridőre, hatalmas feladatát: az ETO-kiadás 
szerkesztési munkálatait, valamint az azt köve
tő és kiegészítő konkordanciajegyzéket. Csak a 
szakmai partnerekkel való ünnepi munkaérte
kezlet maradt el, arra már nem kerülhetett sor. 

Szemünk előtt egy élet teljessége és példája. 
A nagyon mélyről, nagyon nehéz körülmé

nyek közül induló fiatal gyerek sok-sok erőfe
szítés és elszántság árán haladt tudatosan előre. 
Számtalan akadály téríthette volna el, számta
lan esetben feladhatta volna terveit és választ
hatta volna a könnyebbik utat. De a „tiltakozni 
és akarni" attitűd egész életén végigkísérte. 
S élete minden állomásából megőrzött valamit, 
beépítve egyre gyarapodó tudásába, gazdagodó 
egyéniségébe. A korai fizikai munka, az üzem
mérnökség, a kiadványszerkesztői tevékenység, 
az írói ambíciók, a könyvtárosság, az informa
tikai érdeklődés, az oktatási tapasztalat - mind
mind megőrződött, beépült és valami magasabb 
rendű szintézisbe szerveződött. 

Ennek a szintézisnek az eredményeként telje
sedett ki szakmai elhivatottsága a két nagy 
egyetemes rendszer, az ETO és a tezaurusz 
gondozásában, melyet az Országos Széchényi 
Könyvtárban, a Könyvtári Intézetben végzett. 
„Az ő szakmai hozzáértése volt a záloga annak, 
hogy ez a két nemzeti rendezőrendszer és vele 
a két nemzeti érték megmaradjon" - írta főhaj
tással Ungváry Rudolf. 

Emberi kiteljesedését a különböző szinteken 
folytatott oktatói tevékenységében tapasztalhat
tuk, melyet állandó megújítási-megújulási 
ambícióval, fáradhatatlan segítőkészséggel és 
végtelen önzetlenséggel valósított meg. Kollé
gaként pedig olyan értékeket képviselt, ame
lyek egyre inkább hiánycikknek számítanak 
piacosodó, egymás iránt közömbösödő vilá
gunkban: figyelmesség, szolidaritás, empátia, 
szeretet. Nem véletlen, hogy a márciusi intéze
ti napunkon éppen neki adtunk át egy fair play-
díjat, közakarattal. 

Már nem vehette át viszont április 30-án, a 
Széchényi-emléknapon, a húszéves törzsgárda
oklevelét, de két évtizedes jelenléte az Orszá
gos Széchényi Könyvtárban, munkatársai és ta
nítványai körében, nem múlhat el nyomtalanul, 
sem szakmailag, sem emberileg. 

Példáját, emlékét megőrizzük. • 

Fejős László 

Szilánk 

Egyszer majd 
te is előveszed 
gyerekkori képed, 
hogy emlékezz 
egy kicsit 
régen-volt 
tisztaságodra, 
mert árnyként 
kísér, 
míg élsz 
becsapottságod 
lemoshatatlan 
terhe, 
mely minden 
napoddal 
nehezebb lesz, 
s már késő 
az ébredés 
s a lázadás is 
egyre reménytelenebb. 

Adósság 

Míg legalább tízszeresen 
fizethetem vissza 
a kapott jót és örömöt, 
homlokom nem szalad 
ráncba a gondtól; 
de ha csak kilencszeresére 
futja erőmből, 
már csak remegve nyúlok érte, 
félve, 
hogy egyszer majd 
ennyire se telik, 
s akkor már 
nem érdemes, 
és nem szabad 
semmit 
elfogadnom tőletek. 
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M ű h e l y 
Webkettes szolgáltatások 

alkalmazásának lehetőségei 
a zenei könyvtári munkában 

Zsoldos Mar ianna 

Az internet gyökerei a hatvanas évekig nyúl
nak vissza, amikor is a katonai fejlesztések át
kerültek a civil szférába. A KutatóCentrum és 
a MASMI Hungary Piackutató Intézet felmé
rése szerint ma már a magyar háztartások fele 
rendelkezik internet-hozzáféréssel. Ingyene
sen hozzáférhető oktatási intézményekben, 
munkahelyeken, teleházakban, könyvtárakban 
is. Nagyon sokan használják, beiratkozott és 
potenciálisan megszólítható olvasóink is. Nél
külözhetetlen a könyvtárak jelenléte. 

1989-ben dolgozta ki a webnek (World 
Wide Web, világháló), azaz az egymással 
hiperlinkekkel összekötött dokumentumok 
interneten működő rendszerének az alapelveit 
Tim Berners-Lee, a CERN, a részecskefizikai 
kutatások európai szervezete munkatársaként. 
A második generációs web megjelenését pedig 
2004-re teszik. Magát a web 2.0 (webkettő) ki
fejezést Tim O'Reillynek, az O'Reilly Media 
cég alapítójának tulajdonítják, aki az inter
netes gazdaság újraéledését értette alatta. 
A webkettő nem új web, hanem új szemlélet, a 
meglévő technológiák használatának újragon
dolása vagy újszerű alkalmazása: a web-
használat és a webszolgáltatások újabb, ma
gasabb szintjét jelenti. A web mint platform 
jelenik meg, felesleges sok szoftvert megvenni 
és telepíteni, hiszen számos online alkalma
zást használhatunk, amihez egy böngésző ele
gendő. A webkettő főbb jellemzői a teljesség 
igénye nélkül: együttműködő web, azaz kö
zösségi együttműködés, tudásmegosztás, a 
szolgáltatások és tartalmak létrehozásában va
ló aktív részvétel, újrafeldolgozás (remix), 
címkézés (tagelés), azaz a felhasználók maguk 
címkézik fel tartalmaikat (tartalmat leíró 
„kulcsszavak"), ezáltal minél több szempontú 
visszakeresést tesznek lehetővé. 

A webkettőre szerzői jogi szempontból a 
Creative Commons, azaz a megengedő szerzői 
jogok a jellemzőek, különböző licencek teszik 
lehetővé, hogy a szerzői jogot megtartva, má
sok terjesszék, bemutassák, másolják és inter
neten közzétegyék az adott szerző alkotását, 
amennyiben betartják az általa meghatározott 
feltételeket (pl. a szerzőt szükséges megjelölni, 
nem kereskedelmi célú felhasználás, nem mó
dosítható munka, hasonlósági licenc). A „pub-
lic domain" pedig a köznek történő felajánlást 
jelenti (közvagyon), ahol „nincsen jog fenn
tartva". 

A webkettőre eszpee megfogalmazása a leg
szimpatikusabb számomra: „Régóta meglevő 
technológiák (újra)felfedezése (AJAX), átér
telmezése (podcast), összekötése (mashup), 
sőt, a mennyiség átfordulása minőségbe (főleg 
a sávszélességé). Oldalak helyett alkalmazá
sok, egy mindenkinek helyett mindenki min
denkinek jellegű tartalomkészítés, design 
helyett tartalom. És persze hype is, annál na
gyobb üzlet a web, hogy figyelmen kívül 
hagyja a fejlődését a pénzszektor. Ezeken túl 
persze leginkább mint a rakendroll: vagy ér
zed, vagy nem, és mint sok más dolog: attól, 
hogy nem hiszel benne, még létezik." 

A webkettes szolgáltatásokat a könyvtárak, 
köztük a zenei könyvtárak, zenei részlegek is 
felhasználhatják munkájuk során. Szeretnék 
néhány ilyen szolgáltatást bemutatni, amit én 
is használok, főleg a Hangtárnok (hangtarnok. 
klog.hu), az egri Bródy Sándor Könyvtár zenei 
gyűjteményének blogja révén. 

RSS 

A Really Simple Syndication (nagyon egysze
rű hírszolgáltatás) rövidítése, melynek lényege, 
hogy nem kell naponta végiglátogatni kedvenc 
oldalainkat, hanem egyetlen helyen össze
gyűjtve jelennek meg kedvenc weboldalaink, 
blogjaink friss hírei. 

Vannak telepítést igénylő és webes felületű 
hírolvasók, utóbbiak közül a Google Readert 
használom (http://www.google.com/reader), 
melynek „Share" funkciója révén megosztha
tom az általam érdekesnek talált híreket egy-
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