
✒✒  A Központi Statisztikai Hivatal

Könyvtár a Bibó István-terem kialakítá-

sa óta folyamatosan törekszik rá, hogy

látogatóinak kulturális igényeit ne csak

könyvekkel, hanem szabadidõs rendez-

vényekkel is kielégítse.

2014 õsze óta futó, a homoludens.hu

Egyesülettel közösen fenntartott ren-

dezvényünk a hétfõnként megrende-

zésre kerülõ családi társasjátékklub,

amely az elsõ alkalom óta egyre több és

több játékos kedvû embert vonz; sokan

már visszatérõ látogatók. Többükkel ta-

lálkozom a kölcsönzésben hétfõ délutá-

nonként, amikor bejönnek kicserélni

könyveiket. Jó látni az ismerõs arcokat.

Bemutatóink, író-olvasó találkozóink,

kiállításmegnyitóink Könyvtári esték so-

rozatunk keretein belül látogathatók.

Jelentõs helyet foglalnak el e rendez-

vények sorában a könyvbemutatók,

amelyek jó része a KSH Könyvtár és a

Syllabux Könyvkiadó együttmûködésé-

ben valósul meg, a többi pedig leg-

gyakrabban a könyvtár saját rendezé-

sében. Az õszi események közül volt

szerencsém részt venni a Syllabux

Könyvkiadó kiadásában megjelent, új

fordítású Bûn és bûnhõdés bemutatóján

2015. október 28-án. A klasszikus orosz

irodalom eme gyöngyszemét Soproni

András fordította le.
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Nagyszerû másfél óra volt, nagyon

sajnáltam, hogy csak kevesen voltunk.

Soproni András remek elõadó: sokat

mesélt a fordítás menetérõl, a közben

felmerülõ problémákról és azok megol-

dásáról; arról, hogy voltak, akik szerint

meg kellett volna változtatni a címet…

Érdekes volt, hogyan támogatta egy

orosz alapítvány a könyv kiadását, és

hogy a fordító ezt a munkát fordítói 

pályája megkoronázásának érzi. Beszél-

gettünk a könyv történetérõl, lélektaná-

ról, a bûnrõl és a bûnhõdésrõl; mennyi-

re más az orosz cím jelentése, mint a

magyaré… Tudtam volna még másfél

órán át hallgatni. Néhány hónapja jutott

eszembe, hogy újra kellene olvasnom a

Bûn és bûnhõdést, ez a könyvbemutató

egyfajta jel volt, hogy igazam van, és fel

kellene frissítenem tudásomat. Mond-

tam is Soproni Andrásnak, hogy milyen

jókor jött számomra ez könyvbemutató.

2015. december 15-én Györe Gab-

riella elsõ önálló verseskötetének, a 

Nõgyakorlatoknak volt a bemutatója 

a Bibó-teremben. A szerzõ 1974-ben

született Budapesten. A Miskolci Egye-

tem bölcsészettudományi karán elõbb

filozófia szakon végzett, majd magyar

irodalmat tanult. Modern magyar iroda-

lom kutatói szakon folytatta tanulmá-

nyait; Szabó Lõrinc életmûvének feldol-

gozásában is részt vett. Dolgozott a 

litera.hu és az Irodalmi Centrifuga szer-

kesztõjeként is. Eleinte fõleg cikkeket,

kritikákat, tanulmányokat publikált; for-

dításai Morgenstern Bitódalaiból 2014-

ben jelentek meg – szintén a Syllabux

Könyvnál. A december 15-ei, Dus Polett

és a szerzõ között folytatott beszélgetés

roppant szimpatikus képet festett Györe

Gabrielláról. Egy érzékeny, empatikus,

gazdag fantáziájú ember képe bontako-

zott ki az együtt töltött egy óra alatt.

Az õsz folyamán több közös rende-

zésû könyvbemutató is színesítette a

rendezvények amúgy sem szürke palet-

táját, például Trembácz Éva Zsuzsanna

Túró Rudi pálcikával vagy Remisovszky

Mátyás Zsebkritikák címû könyve is.

A teljesség igénye nélkül említeném

még meg Kovács Gellért Alkonyat Bu-

dapest felett és Páll Szilárd Keszi Dá-

niel ajándék napja címû könyvének

bemutatóját, amelyek szintén izgalmas

eseményei voltak a KSH Könyvtár õszi

rendezvényfolyamának.

Az Alkonyat Budapest felett bemu-

tatja a tragikus 1944–1945-ös évet Buda-

pesten, új fénybe helyezve eddig is-

meretlen szereplõket, eseményeket 

– Raoul Wallenberg munkásságát is.

Ahogy Bernáth László, a Népszava

munkatársa írta: „Rendkívül érdekes

könyvet adott ki a Libri Alkonyat Buda-
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pest felett címmel. E könyv után való-

színûleg át kellene írni a magyar ellen-

állás történetét.”

Páll Szilárd könyvének nemcsak cí-

me, de az izgalmas, érdekes borítója is

felkelti a figyelmet. Az Ab Ovo Kiadó

gondozásában megjelent könyv bemu-

tatója 2015. november 25-én volt. 

A szerzõ beszélgetõtársa Tóth Judit 

Nikolett volt, míg részleteket Horváth

Lajos, a budapesti Szivárvány Színpad

tagja olvasott fel az egybegyûlteknek.

Havonta más és más kiállítás várta az

érdeklõdõket a könyvtár folyosóján

õsszel is, amelyek közül az októberi és

a decemberi kiállítást emelném ki.

Októberben Laluk György, Sándor

Eszter Anita és Sándor Gyöngyvér Orso-

lya közös kiállítása volt megtekinthetõ

Mester és tanítványai címmel. A kiállítás

összekötõ kapcsa a mindhármuk által

képviselt pozitív életfelfogás volt.

Az év utolsó kiállításának megnyitó-

jára december 1-jén került sor a könyv-

tárban, Trenka Csaba Gábor író részvé-

telével. Simon Erika tervezõgrafikus 

alkotásai vettek körül minket a falakon

egy hónapon át. Ahogy a fiatal mûvész

fogalmazott: „Ti, kedves látogatók, most

életemnek azon részébe nyertek bepil-

lantást, ahol a tinta megfolyik a papíron

és keveredik az érzelmeimmel, gondo-

lataimmal, hogy valami új szülessen.

Üdvözöllek tehát a kiállításomon; most

lehetõséged nyílik az én filteremen ke-

resztül látni a világot.”

Bakai Beáta és Balázs Katalin,

könyvkötészetünk két rendkívül tehet-

séges munkatársa alkotásaival telt meg

decemberben egyik vitrinünk. Az egy-

szerre szép és praktikus tárgyak között

volt jegyzetpapírtartó, jegyzetfüzet, 

határidõnapló, napló és mappa is. Az

Ünnep címû kiállítás karácsonyhoz kap-

csolódóan került megrendezésre, hi-

szen a kollégáim által készített munkák

igazi ékkövei lehetnek egy ajándéko-

zásnak.

A Szépírók Társaságával közösen két

beszélgetés zajlott 2015 õszén; novem-

ber 12-én Ferdinandy György, decem-

ber 10-én pedig Györe Balázs látogatott

el hozzánk. A beszélgetõtárs mindkét

alkalommal Bán Magda szerkesztõ volt.

Szerencsésnek érzem magam, hogy

novemberben én is jelen lehettem a

hallgatóság soraiban. Ferdinandy Györ-

gyöt hallgatni igazi élményt jelentett

számomra; életének eseményei fantasz-

tikus történetté álltak össze, ahogyan

haladt elõre a délután. Szóba került az

író gyermekkora, ifjúsága, 1956-os ki-

vándorlása; majd külföldön eltöltött

éveinek eseményei.
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Bán Magda alaposan felkészült be-

szélgetõtársa volt vendégünknek.

A Kölcsey Ferenc Olvasókör várta az

érdeklõdõket szeptember 24-én, amikor

Rácz András vendége Juhász Árpád

geológus, az Egzotikus Ázsia címû

könyv szerzõje volt, akivel írásairól,

ázsiai élményeirõl és könyveirõl beszél-

gettek. A nagysikerû rendezvényt de-

cember 17-én Édes Erdély címmel kö-

vette a második: Nemes Erzsébetnek, a

könyvtár nyugalmazott fõigazgatójának

vendége Baricz Zsolt nyugalmazott fõ-

iskolai adjunktus volt. A vetítéssel egy-

bekötött élménybeszámoló most is sok

érdeklõdõt vonzott a könyvtár Bibó-ter-

mébe.

A Magyar Statisztikai Társaság Statisz-

tikatörténeti Szakosztálya szervezésé-

ben zajlott a könyvtár Thirring Lajos-ter-

mében A demográfiai változások okai a

Vajdaságban 1941 és 2000 között címû

szakmai, de nem csak a szakmának

szóló elõadás 2015. december elején.

Kovács Csaba, a KSH Könyvtár Kutatás-

támogató és Statisztikatörténeti Fõosztá-

lyának munkatársa gördülékeny stílusú,

élvezetes, vitára sarkalló elõadása sok

embert vonzott a szakma berkeibõl; de

sokan érkeztek olyanok is, akik csupán

amatõr szinten érdeklõdnek a téma

iránt.

Színes rendezvényeink sora ezzel

közel sem teljes. Az õsz folyamán min-

den hétre jutott legalább egy érdekes,

igényes esemény, amelyen érdemes

volt részt venni. (Mint látható, a könyv-

táros ebbõl a szempontból elõnyben

van, hiszen munkaidõ után „helybe jön”

a program.) Javaslom mindenkinek, 

iratkozzon fel hírlevelünkre, amelyben

idõrõl idõre tájékoztatjuk olvasóinkat

közelgõ rendezvényeinkrõl, rendkívüli

nyitva tartásunkról és minden más,

önöket érintõ eseményrõl. Ezt megtehe-

tik személyesen (az olvasótermekben, a

kölcsönzésben, beiratkozáskor) vagy 

a ref@ksh.hu e-mail címre küldött levél-

ben is. ■
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Baricz Zsolt




