
versenyen is részeltette a közönséget és a zsűrit. Bredeti nyelven énekeltek 
népdalcsokrot a Szovjetunió népeinek dalaiból. A reneszánszot három XVI. szá
zadi angol szerelmi dal képviselte,, a XVIII. századot Albrechtsberger és 
Joseph Haydn, a korai XIX'. S2,á:adot Pálóczi Horváth Ádém gyűjteményének két 
diákdala mai feldolgozásban, a XX. századot pedig Kodály "Adventi énék"-e. 
Éppen az utóbbi, valamint a "Tenebrae factae sünt" cimü, a Zeneműtárunk ki
adatlan kézirata nyomán felhangzott Albrechtsberger-mü volt kamarakórusunk 
hangversenyének két kimagasló müsorszáma. Nemcsak ritkaságunknál, repertoár
értéküknél fogva. Hanem elsősorban azért, mert bámulatosan magas volt a meg
valósítás színvonala, a mi vés műhelymunkára világi tó csiszoltsága. Emellett 
mindegyik szólamból - a mélyen zengő basszusból is - kihallatszott a muzsi
kálás öröme, ihletettsége. A karének ilyen fokon éri el célját, teljesíti 
hivatását! a munkának friss színfolttal, - itt nyugodtan mondhatjuk - művé
szettel való gazdagítását. Fejlessze ezt még magasabb fokra a legközelebbi 
fél évtized!
KECSKEMÉTI ISTVÁN

DECEMBER HA TODIKÁN DÉLUTÁN
fiatalok és idősebbek gyülekeztek a Pollack Mihály 
téri épület bejáratánál. Mindenki mosolygott, min
denkin érződött valami kellemes izgalom, mindenkit 
elfogott az ünnep előtti percek derűs hangulata.

A KISZ klub megnyitására jöttünk, könyvtárunk 
ifjúsága és mi, "felnőtt” vendégek, akikre egyre 
jobban hatott a fiatalok jókedve, feszült várakozá
sa «

A hivó szóra akaratlanul is ünnepélyes érzések 
lettek rajtunk úrrá, és kíváncsian, de komolyan mentünk le a pinceklubhoz ve
zető lépcsősoron. Lent az első szobából kiáramló ének fogadott bennünket, de 
a bejáratot selyemszalag zárta le előlünk. Meglátva ezt és a párnán fekvő 
nagy ollót, tudtuk, hogy a fiatalok uj helyiségeit a nagy avató ünnepségek 
külsőségei között fogják rendeltetésének átadni.

Mindnyájunk hangulatát, érzéseit fejezte ki dr. Havasi Zoltán főigazgató
helyettes, aki Elekes Péter üdvözlő szavai után kedves, meleghangú beszéddel 
fordult az egybegyűltekhez. Hangsúlyozta, hogy bár nem országos intézmény, 
létesitaaény átadására kerül sor, a mi fiataljaink szempontjából igen nagy je
lentőségű régen nélkülözött klubhelyiségük birtokbavétele. Kis szellemi kohó 
kezdi meg működését ebben a pincében, olyan kohóé, amelynek ereje, hatása 
szctsugárzik majd az egész könyvtárban. Ezért - miután elismerését fejezte ki 
a saját otthonukért oly sokat vállaló fiataloknak - a helyzethez illő "játé
kos komolysággal és komoly játékossággal" valamint nagyon sok jókívánsággal 
adta át rendeltetésének a klubot.
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A szalag ünnepélyes átvágása után megnéztük az Ízlésesen berendezett, 
igen barátságos helyiségeket. De máris munkához kellett látnunk és leadnunk 
a klub emblématerveire szóló szavazatainkat. Majd helyet foglaltunk a széke
ken, lépcsőkön (a fiatalok saját készítésű tarka párnáin).

A klubavatás következő programpontja a köszönetadás volt mindazoknak, 
akik az elhanyagolt pincehelyiségből ezeket a kedves szobákat kialakították.

A tervező és kivitelező munkát Révav Rita irányította, de maximálisan ki
vette részét a fizikai munkákból is. Kiemelkedő teljesítménnyel járultak hoz
zá a klub létrehozásához: Farkas Ágnes, Gólya József, Joánovits László, 
ftárpáti Miklós, Kastalv Beatrix, Pékár Zsuzsa és Rónay Éva. Mindnyájukat egy- 
egy könyvvel és színházjeggyel jutalmazták. További huszonegy lelkes klüb- 
épitő könyvet, illetve színházjegyet kapott. A klub megteremtéséért kifejtett 
munkájáért hetven fiatalnak adtak át emléklapot.

A klub programjáról kaptunk aztán ismertetést, az irodalmi, zenei és 
fotóTszakkörök vezetőitől. (Ezeket lapunkban részletesen közöljük). De meg
tudtuk azt is, hogy lehetőséget biztosítanak a kötetlen beszélgetésekre, ze
nehallgatásra, sőt játékra is.

Az ünnepségen résztvettek közben felírták neveiket a klub belső helyi
ségének egyik falára, hogy sokszínű aláírásaikkal örökítsék meg ezt az első 
itt töltött kedves órát. A mikulási ajándékcsomagot majszolgató felnőtték 
neve is felkerült a falra a fiataloké mellé. Igaz, ekkorra mér lelkűnkben 
eltűntek a korkülönbsógek, magunk sem vettük észre, hogyan felejtjük el 
éveink számát egyre jobban, percről percre.

És ez csak fokozódott, amint egynás kezét fogva, énekelve felmentünk a 
díszterembe, ahol Ízletes zsiroskenyér, pogácsa, bor és málnaszörp várta az 
ünnepélyes órában kiéhezetteket, ahol közös táncra perdültek fiatalok és 
öregek, együtt játszottak, együtt énekeltek. Abban a teremben akkor - min
den ellenkező látszat ellenére is - csak fiatalok voltak jeleni

Közben kihirdették az embléma-tervekre történő szavazás eredményét, és 
mindnyájan örömmel tapsoltunk a győztes rajz alkotójának, Veöreös Enikőnek.

Majd jóhangulatu beszélgetés, ••mulatozás” után, egy nagyon szép este 
emlékével hagytuk magukra a fiatalokat.

Őket, akiknek szép és eredményes munkáját örömmel és elismeréssel fi
gyeltük, és akiknek ebben a tevékenységében is intézményünk jövőjének bizto
sítékát látjuk. - Ifl&LETH MÁRIA

KI-KI FIGYELJEK a KISZ MUKKÁ VOLT * MOST MIKDEKKIÉ wáA KHJb)* KI-KI FIGYELJEK

FOTOPÁJgÁZAT
Könyvtárunk KISZ alapszervezete a Szakszervezeti Bizott
sággal együtt fotópályázatot hirdet felszabadulásunk 30. 
évfordulójára. A pályázat oélja: fényképészeti eszközök
kel bemutatni hazánk és ezen belül könyvtárunk megválto
zott életét. A pályázat feltételeiről a kifüggesztett 
plakátokon értesítjük az érdeklődőket.
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