
XL. ÉVF. 3. SZÁM 1996. MÁRCIUS A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 
dolgozóinak tájékoztatója 

NÉHA ÚGY ÉRZEM, HOGY VANNAK DOLGOK, 
AMELYEKNEK CSAK ÉN ÖRÜLÖK 

Interjú Kiss Jenővel, a könyvtár főigazgatójával 

H. K.: Utoljára akkor beszélgettünk, amikor 
ismételten megválasztották főigazgatónak. Most 
olyan ,Jélidő féle" van. Lehet vissza is tekinteni 
és lehet előre is. Melyek azok az eredmények, 
amelyekről szívesen beszél? 

K. J.: Feltétlenül sikernek tartom, hogy végre 
nyugvópontra jutott a központi könyvtár épületé-
nek kérdése. Azzal, hogy a főváros támogatásával 
fel lehet építeni a szolgáltatóházat és megkaptuk a 
Pálffy palotát, végre biztosnak látszik, hogy ebben 
az épületegyüttesben maradunk. Nem volt és még 
sokáig nem is lesz realitása annak, hogy a város új 
könyvtárat építsen. Most viszont láthatóak a lépé-
sek, amelyeket meg kell tennünk ahhoz, hogy mél-
tóbb körülményeket teremtsünk az egyre növekvő 
igényeknek. 

H. K.: Azért ezek a lépések sem holnap fognak 
megtörténni, még nagyon-nagyon sok pénz kelle-
ne ahhoz is, hogy itt megvalósuljanak az elképze-
lések. 

K. J.: Tudom, az utódom utódja fogja csak véghez 
vinni, bár Deák Sándor nem ennyire pesszimista. 
Szerinte megvan annak a lehetősége, hogy a szol-
gáltatások kiköltözésével elkezdődjön - akár már a 
közeljövőben - a Baross utcai épület átalakítása. 
Ám ha a rekonstrukció egészére gondolok, ahhoz 
valóban nagyon sok pénz kell. Ez csak fokozatosan 
fog megtörténni. Örömmel említem meg azonban, 
hogy még ebben a nehéz helyzetben is tudtunk 
előre lépni a hálózatban. Akadt néhány kerület, 
ahol a polgármesterek felismerték a könyvtár fon-
tosságát; elsősorban Hock Zoltánt, a IV., Tarlós 
Istvánt, a III. és György Istvánt, a X. kerület önkor-



mányzati vezetőit kell megemlítenem. Az <5 se-
gítségükkel lehet Újpesten, Békásmegyeren és 
Kőbányán új könyvtárépületre számítani.Fon-
tosnak tartom azt is, hogy belső átalakításokkal a 
központi könyvtárban sikerült majdnem duplájá-
ra emelni az olvasótermi ülőhelyek számát. 

H. K.: A belső átszervezést, a régiók kialakítsál 
fontos sikernek vagy csak szükséges lépésnek 
tartja? 

K. J.: Nem kell ennek a lépésnek a jelentőségét 
eltúlozni. Nem tettünk mást, mint hatékonyabbá 
tettük az irányítást. Ha a megindult központi fel-
dolgozásra gondolunk csak - amit a központi 
szerzeményezés is követhet majd - azt hiszem, 
hogy nincs kétség afelől, hogy valóban hatéko-
nyabb lesz a munka. Azokat a szükséges lépése-
ket , ame lyek sokszo r f á j d a l m a s a k , de 
elkerülhetetlenek voltak, könnyebb volt megten-
ni eben az irányítási rendszerben. 

H. K.: Mindez igen gyorsan és úgyszólván meg-
lepetésszerűen zajlott. Mi a véleménye az ugyan-
csak gyorsan kiválasztott kerületi igazgatókról? 

K. J.: Utólag beigazolódott, hogy jól választottuk 
ki a vezetőket. 

H. K.: Ha nemcsak általánosságokban beszé-
lünk, kiket emelne ki, kinek a munkájával elé-
gedett? 

K. J.: Majdnem mindenkiével. De nem tagadom, 
hogy Szecsei Lászlóné és Pobori Ágnes külön 
kellemes meglepetést okozott. Egyikük látszóla-
gos gyakorlatlanságára cáfolt rá, Pobori pedig 
egészen jól kézben tartja a Belvárosi régiót, talán 
a legnehezebb terepet. 

H. K.: Konkrétan mi váltotta ki, hogy a jelen-
tésben a vezetés most tényleg megfogalmazta az 
„eddig és nem tovább" realitását? 

K. J.: Most már csak a megkapaszkodás esélyé-

ben bízhatunk. Semmilyen rendkívüli segítség 
nem fog érkezni. Elmaradt a közkönyvtárak éve, 
a közalkalmazottak béremelésében csak a mini-
mális mértékre számíthatunk; saját - ésszerűbb -
gazdálkodásunk és a főváros figyelme adhat csak 
lehetőséget. És csak a megkapaszkodásra. A fel-
emelkedésre még jó néhány évig kell várni. Ami 
valamelyest reménnyel tölthet el az az, hogy soha 
nem volt még ennyire könyvtárcentrikus a város-
vezetés. 

H. K.: Nem csupán a kerületekben tapasz-
talható a figyelem, hanem a fővárosban is? 

K. J.: Természetesen. Elsősorban Schiffer János 
főpolgármester-helyettes harcolt igen keményen 
az érdekeinkért, mert aPálffy-palota megszerzése 
meglehetősen erős érdekekkel szemben sikerült. 
De elmondhatom, hogy a tavalyi költségvetéshez 
készült több mint 200 módosító javaslat közül 
egyedül a könyvtárnak juttatak plusz 15 millió 
forintot. Számíthattunk a maradványpénzekre, és 
Schiffer úr személyes közbenjárására talán hoz-
zájuthatunk a megjelenő dokumentumok egy tel-
jes példánysorozatához is, amelyet korábban az 
ügyészség kapott meg. Úgy érzem, hogy a jelen-
legi vezetés jó gazdája a könyvtárügynek. De ez 
elmondható a kulturális bizottságról és az ügy-
osztályról is. Ide tartozik a szolgáltató ház léte is, 
mert most, ebben a pénztelen világban valóságos 
csoda, hogy van egy ilyen nagyságrendű új beru-
házás. 

H. K.: Ezzel a fenntartó eljutott lehetőségeinek 
a végső határához? 

K. J.: Azt hiszem, hogy mindannyian tudjuk, 
hogy igen. De azért mi tovább folytatjuk a meg-
győzést, a fontosságunk bizonyítását. Biztos va-
gyok benne, hogy jól sikerült és jó visszhangja 
volt az őszi rendezvényeknek. Valóban felhívtuk 
magunkra a figyelmet, és pozitív értelemben. 
Nem a nyomorunkról beszéltünk elsősorban, ha-
nem magunkról. Hírünk lett. Nagyon jónak talá-
lom, hogy a „könyv ö r ö k b e f o g a d á s s a l " 
valamilyen tisztességes keretet adtunk annak, 



hogy lehessen bennünket támogatni, bár ez az akció 
még az elején tart. Ezt jó lenne folytatni. 

H. K.: Tényleg, sorolja már fel, hogy kik is jártak 
itt Önnél, hogy némi anyagi támogatással is kife-
jezzék érdeklődésüket a könyvtár iránt. 

K. J.: Jöttek vezető politikusok: Giczy György, 
Pető Iván, Jánossi György, Lendvay Ildikó, Szabó 
Zoltán,Szekeres Imre, Székely Gábor, Schiffer Já-
nos, Szűrös Mátyás, Tabajdi Csaba, de volt vállal-
kozó is, és reméljük, hogy lesznek még többen is. 

H. K.: Úgy érzem, mostanában talán kicsit több 
szó esik a személyes érdemekről is; azokról a meg-
határozó egyéniségekről, akik „elviszik a vállu-
kon" a könyvtárat. Azt úgyis tudom, hogy nem 
lehet felsorolni mindenkit és azt is tudja, aki eset-
leg kimarad a felsorolásból, de ha már ilyen sze-
mélyesre • „személyiségesre" - sikeredett ez a 
beszélgetés, mondja már el, kik jutnak eszébe, ha 
igazi jó munkatársakra gondol. 

K.J. Mindenképpen meg kell említenem a nyugdíj-
ba vonult nagy egyéniségeket, Tverdota Miklósnét, 
Ecsedy Katit; vagy a kitüntetett Tamás Évát, vagy 
a csendes- észrevétlen Bóna Mártát, a mindig meg-
bízható Sándor Tibort, vagy Cziboly Anikót, egész 
csapatával együtt, de szinte mindenkit megnevez-
hetnék, akik úgyis tudják magukról, hogy jól csinál-
ják a dolgukat. 

H. K.: Biztos, hogy Ön is és az egész vezetés is 
tudja mindig? 

K. J.: Higgye el, hogy tudom. Csak azt is tudom, 
hogy igen nehéz, mondhatni lehetetlen a differen-
ciálás. A közalkalmazotti törvény jelenlegi formá-
jában csak a biztonságosan teljesítő középszernek 
kedvez. Nem áll módunkban a kiemelkedő teljesít-
ményeket megfizetni. Emiatt nem tudunk sokszor 
okosan gazdálkodni, nem lehet racionálisan kiala-
kítani a munkatársi gárdát, és - mégegyszer hang-
súlyozom - nem lehet díjazni a kiemelkedő 
teljesítményt. És, nem utolsósorban, nem lehet 
megszabadulni a nem megfelelő munkatársaktól. 

H. K.: Ha ez ennyire világos, akkor miért nem 
történik valami? Hogyan van ez máshol, más 
könyvtárakban? 

K. J.: Ugyanígy. Egymásnak panaszkodunk, mert 
elmondtuk már az Országos Könyvtárügyi Tanács 
ülésein, az Egyésületben, a szakszervezetek veze-
tőinek, de ettől még nem változott meg semmi. 

H. K.: Ha már így megszomorodott a beszélgeté-
sünk hangulata, beszéljünk egy kicsit a kudarcok-
ról is. Melyek azok az események, tendenciák, 
amelyek ennek a mérlegnek a „ negatív" serpenyő-
jébe kerülnek? 

K. J.: Elsősorban az olvasói létszám csökkenése 
ilyen. Vannak erre ésszerű magyarázatok, de még-
iscsak elfogadhatatlan, hogy szinte mindenütt 
visszaesett a beiratkozottak száma. 

H. K.: Talán a szolgáltatások csökkenésében, a 
nyitvatartás visszaesésében, a szégyenletesen ala-
csony példányszámokban rejlik az ok? 

K. J.: Biztosan abban is, de mindenhol, ahol ezek 
a csökkenések nem következtek be, is érezhető a 
negatív irány. Kivétel a központi könyvtár, de en-
nek is megvannak a társadalmi okai. Negatív dolog-
nak tartom azt is, hogy egy ilyen létfontosságú 
dolgot, mint a számítógépesítés, egyfolytában csak 
saját erőnkre támaszkodva tudunk csinálni. Tragé-
dia, hogy erre soha, sehonnan nem kaptunk támo-
gatást, holott a részeredmények, a közhasznú, az 
irodalmi katalógus, a központi feldolgozás, a szo-
ciológiai adatbázis, a Budapest gyűjtemény adat-
szolgáltatása bizonyítják, hogy mennyire fontos 
lenne már mindenhol a számítógép, a gépi kölcsön-
zés, a hálózati működés. De saját erőnkből csak 
ennyire futja, és ez nagyon nagy baj. 

H. K.: Olyan egy-egyre álló meccsnek érzem a jó 
és rossz dolgok arányát. MU gondol a jövőről, 
gondolt e már arra, hogy ki lesz az utódja? 

K. J.: Ez nem az én dolgom, ez a fenntartó ügye; 
neki kell annak idején kiírni a pályázatot. 



H. K.: Nem lenne jobb, ha ez a mostani vezetés 
szemelné ki és „vezetné" be az utódját, leg-
alábbis a központi könyvtár esetében? 

K. J.: Ez utóbbi valóban jó lenne, gondolkodunk 
is róla, tettünk is már lépéseket, vannak is elkép-
zeléseink, de erről most még nem beszélnék. 

H. K.: Azt olvastam a jelentésében, hogy a veze-
tés törekedni fog arra, hogy a könyvtárban jobb 
legyen a hangulat,jobb legyen a közérzet, hogy 
erre programot fognak kidolgozni. Ez nekem 
nagyon rokonszenves, bevallom ezért faggat-
tam, hogy halljam, ha elégedett valamivel, vala-
kivel. Mert higgye el, hogy nagyon kell az 
elismerés mindenkinek. 

K. J.: Tudom, nekem is szükségem lenne rá. Sok-
szor úgy érzem, hogy történik valami jó, valami 
jelentós és annak én örülök egyedül. Egyszerre 

mindenkinek nem lehet a kedvébe járni, minden-
kinek a személyes érdekeit, vagy akár érdemeit 
figyelembe venni, valaki mindig elégedetlen lesz. 
Ennek ellenére megpróbáljuk, és ebben Bartos 
Éva nagyon jó partner, hogy egy sor dologgal 
kellemesebbé, elfogadhatóbbá tegyük a minden-
napi életünket, mert tudom, hogy nagyon sokan 
személyes tartalékenergiáikat is bevetik azért, 
hogy a könyvtár működőképes legyen. 

H. K.: Ehhez kívánok sok sikert és köszönöm a 
beszélgetést. 

(Az inteijú február elején készült, Kiss Jenő fői-
gazgató úr azóta egy sikeres műtéten esett át és 
most éppen lábadozik. 
A szerkesztőség nevében kívánok neki mielőbbi 

gyógyulást.) 

Havas Katalin. 

A Fő utcai könyvtár több mint egy éve bezárt, azzai a nem titkolt szándékkal, hogy helyébe 
a régióközpont irodája és egy olvasóterem kerüljön, helyben használható kézikönyvekkel és 
folyóiratokkal. 
Az elhúzódó tatarozás, a berendezkedés és minden egyéb ezzel járó tennivaló után, az egyre 
türelmetlenebbül érdeklődő olvasók, és a mi örömünkre, március 1-jén, egy péntek délután 

MEGNYÍLT A VÍZIVÁROSI OLVASÓTEREM! 

S bár a könyvtár eredeti alapterülete jócskán csökkent, ennélfogva állományának nagysága (vagy inkább 
kicsisége) is jelentős változáson ment át, és persze funkcióinak zsugorodása sem mellékes - mégiscsak 
VAN, ami nagy szó a mai „könyvtár-bezárós-időkben". Az olvasóterem könyvállományát a volt 
könyvtár megmaradt kézikönyveiből, ill. a kerület többi könyvtárából kapott anyagból állítottuk össze, és 
próbáljuk a lehetőségek szerint tovább frissíteni. A „hagyományos" könyvtári szolgáltatások hiányát 
(kölcsönzés, videó, stb...) más eszközökkel szeretnénk kompenzálni. Pl. közhasznú információk, irodalmi 
analitikus tájékoztatás számítógépes adatbázisok segítségével. A folyóirat-olvasót tonett székekkel és kis 
kerek asztalokkal kávéházi jellegűvé tettük - nem véletlenül -, hiszen ez szinte kínálja az alkalmat 
terveinkhez; irodalmi esteknek, folyóiratok bemutatkozásának és más kulturális összejöveteleknek sze-
retnénk helyet adni. 
Az olvasóterem megnyitásának programját két,/elvonásra" bontottuk. 15 órakor,a „hivatalos" megnyitó 

keretében, Horváthné Jakubecz Ilona régióvezető és jómagam, mint az olvasóterem vezetője, szóltunk 
pár szót, majd több rövid kamaradarabot játszott el néhány amatőr, de profi módon muzsikáló zenészba-
rátunk. Örömmel konstatáltuk, hogy szép számmal érkeztek a vendégek, köztük az I. kerület alpolgár-
mestere feleségével, és több más önkormányzati munkatárs. A mi vezetőségünket a főigazgató helyettes 
képviselte (aki pár héttel ezelőtt ugyancsak kételkedett a tervezett megnyitó időpontjának betarthatósá-
gában), sok kolléga, régi olvasó és ismerős. Az ünnepség első része és a folytatás között időt hagytunk 
a beszélgetésre, az olvasóteremmel való ismerkedésre, az újonnan érkezők elhelyezkedésére, és ezzel a 
technikai szünettel választási lehetőséget adtunk a közönségnek, hogy a maradás vagy a távozás mellett 
dönt-e. 
17 órától, a program második részében egy sajátos hangvételű és intenzív erejű Ady-műsor hangzott el, 



Nóvák János zenész (civilben a Kolibri Színház igazgatója), és művésztársai előadásában. A kb. 20 évvel 
ezelőtt megzenésített Ady versekből és rövid prózarészletekből álló produkció - úgy tűnt - osztatlan sikert 
aratott, és minket nagy örömmel töltött el, hogy a „kezdet" jól sikerült! Ezúton is szeretnénk megköszönni 
a kollégáknak és minden megjelentnek a megnyitón való részvételt, a gratulációkat, a biztató szavakat, 
és a nyitás előtti sok segítséget. 

Mayer Vivian 

ÁROKSZÁLLÁSY PÉTER grafikái és festményei 
a Szent László téren 

A könyvtár szent hely. Eljövünk ide, hogy belelapozzunk az irodalom, a művészetek, a tudományok 
könyveibe. 
És eljövünk új ra meg újra, mert jó itt lenni, mert a könyvtár a legintimebb hely, ahol együtt lehetünk, egyedül. 
Anyagot gyűjtünk a tanuláshoz, olvasnivalót keresünk, olyan könyvet, amelyikkel jó lesz kettesben lenni, 
engedünk az örök kihívásnak, kíváncsiságunknak, mert mindannyian külön-külön akaijuk felfedezni a 
világot, s benne a saját mikrovilágunkat - önmagunkat. 
Ide hozta most el képeit Árokszállásy Péter, ezt a tizenegyet, amelyet 5 év munkáiból válogatott össze, hogy 
megmutassa, mint fedezte fel Ő a világot, s érzékeinek finom szűrőjén, mint egy mikrofókuszon át, miként 
teremtődtek emlékeiből rajzok és festmények. Nyitott szemmel és nyitott szívvel engedte magához az 
impressziók színes sokaságát, hogy az általa megélt és meglátott világot papíron, vásznon tárja elénk. 
Képeivel így beleilleszkedik abba a folyamatba, amelyben mindannyian a számunkra legmegfelelőbb helyet 
keressük a világban. Sokszorozódjanak hát bennünk e képek, teremtsük őket újjá önmagunkban - és általuk 
önmagunkat -, hogy egymás szemében tükröződve szolgáljuk és gazdagítsuk közös életünket, az örök 
változás színterét. 



Szabó Lőrinc: Tücsökzene című versciklusában így szól a 168.-ik, az Ezeregyéj: 

Hogy bármi voltál légyen, - annyi se 
kellett, hogy legyél : a hit gyönyöre 

maga építi, amit ostromol. 
S oly laza a lélek szövete, oly 
vékony réteg az érző pillanat, 

s ami - valóság? - rajta áthalad, 
olyan kétes, és a jelen mögött, 

- vagy előtte - olyan nagy az örök, 
oly tengersok a többi, az, amit 

a szellem őriz és elevenít, 
rajtad s máson, perc és anyag felett, 

olyan úr az emlék s a képzelet, 
hogy érzékeid eseményei, 
a testi mámor tünö tényei 

mellette mind csak koldus unalom: 
Ezeregyéj forog át agyadon 

úgy hunynak-gyúlnak a csillagai, 
ahogy téged álmodik valaki." 

EZ TÖRTÉNT 

Február 23-án a Pálffy palotában kisorsoltuk a „legjobb könyvtárosokat". A két karórát Havas Katalin 
(Központi könyvtár olvasószolgálat) és Oláh Rita (XIV. kerületi könyvtár) kapta. Március l-jén 
megnyílt a Vízivárosi könyvtár. A megnyitóról e számunkban bővebben is beszámolunk. A Magyar 
Könyvtárosok Egyesülete Gyermekkönyvtáros Szekciója a Liszt Ferenc téri gyermekkönyvtárban tartotta 
vezetőségi ülését, amelyen a „Gyermekkönyvtárak közönségkapcsolatai" témában májusban - Szombat-
helyen - rendezendő konferenciát készítették elő. 
Március 7. Ünnepélyes örökbefogadást rendeztek a Zenei gyűjteményben; az örökbefogadók Med-

'veczky Ádám, Szüle Tamás, Kassai István, Pártay Lilla,, Rásonyi Leila és Rohonyi Anikó voltak. 
Március 13-án „Mentálhigiénés foglalkozások jelentősége és lehetőségei könyvtárainkban" címmel 
tartottak összejövetelt a családi könyvtárosok. Vendégük Czeglédiné G. Gabriella volt, a REIKI szemé-
lyiségfejlesztő módszert Mezei László mutatta be. 
Március 20. Összvezetői értekezletet tartottak a Központi könyvtár olvasótermében, téma: többek között 
az 1996. évi költségvetés volt. 
Március 21-én a Gyermekkönyvtáros Műhely Gecse Jolánt látta vendégül, aki a „Kisherceg" feldolgo-
zásáról tartott rövid előadást. 
15 órakor Molnár Irén kiállítása nyílt meg a Központi könyvtár lépcsőházában. 



MIÉNK A PÁLFFY PALOTA 

- lehetőség a FSZEK központi könyvtárának bővítésére -

Az alábbiakban - időrendi sorrendben- röviden bemutatjuk a Pálffy palota ^megszerzésével" kapcsolatos 
történéseket: 
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár I t a Bp. VIII. Ötpacsirta u. 
Kiss Jenő 2-4. sz. ingatlan 
főigazgató úr részére 

Tisztelt Főigazgató Úr! 

Tárgyi ügyben egyrészt tájékoztatni kívánom, másrészt további adatokat kérek ahhoz, hogy érdemben képvisel-
hessem az intézmény kérését. [... ] 
A fentiek érdekében kérem tájékoztasson a Tisztelt Főigazgató Úr, hogy a Fehérhajó utcai ingaüanról figyelembe 

vehető értékbecsléssel rendelkezne-e; ha igen, úgy kérem annak soron kívüli megküldését.[... ] 

1995. április 18. 

Fővárosi Közgyűlés Kulturális Bizottsága, Dr. Vég Gábor elnök úrnak 
Tisztelt Elnök Úr! 

Mellékelten szíves tájékoztatására megküldöm az Ötpacsirta u. 4. sz. alatti ún. Pálffy palota ügyében Dr. Schiffer 
János főpolgármester-helyettes úrhoz írt levelem másolatát. Központi könyvtárunk rekonstrukciója, bővítése 
érdekében meghatározó jelentőségű, hogy könyvtárunk megkapja ezt a szomszédos - egyébként üresen álló 
épületet. 
Kérem személyesen Önt és a bizottságot, hogy támogassák kérésünket 

Üdvözlettel : Kiss JenA főigazgató 

1995. június 20. 

Főpolgármesteri Hivatal Kulturális Ügyosztály Róna Tamás ügyosztályvezető úr részére 

Tisztelt Ügyosztályvezető Úr! 

A Budapest, VIII. ker. Ötpacsirta u. 4. szám alatti ingatlan használatbavétele, rekonstrukciója tárgyában írt 
levelében leírtakkal kapcsolatosan az alábbiakban tájékoztatom: Intézményünk szakemberei az épület állagát 
megvizsgálták, és megállapították, hogy az a főpolgármesteri előterjesztésben leírt, - műemléki elvárásoknak 
megfelelő - 70 milliós felújítási költségen belül a teljes épület felújítása és rekonstrukciója elvégezhető. [... ] 

1995. július 18. 

[...] megvásárolható lenne az Ötpacsirta utcai épületnek a Földmérő és Talajvizsgáló Vállalat tulajdonában lévő 
1/4 része is, amelyre a fővárosi közgyűlésnek elővásárlási joga van. A fennmaradó összeget teljes egészében a 
kapcsolódó (Szabó E. tér 1., Reviczky u. 3.), a központi könyvtár használatában lévő épületek felújítására 
fordítanánk. Fentiek alapján javasolom, hogy a kabinetülés úgy döntsön, hogy az Ötpacsirta utca 4. sz. alatti 
épületet kapja a FSZEK központi könyvtára. 

Üdvözletlel :Kiss JenA főigazgató 



1995. augusztus 30. 

„Mit akarunk elhelyezni a Pálffy palotában? 
- fszt. -és első emelet (kb. 500 m2) Zenei gyűjtemény 
- pince: további raktári férőhely kb. 250 m2 
- második emelet és manzárd (kb. 400 m2) irodák : a központi könyvtár szakmai és gazdasági adminisztrációja, 

hogy ezáltal felszabaduljon hely a központi könyvtár jelenlegi épületeiben szabadpolcos állományelhelyezésre és 
raktározásra. 

Mód nyílik az épületben a Zenei gyűjtemény előadótermének létesítésére is, mert a jelenlegi helyén meg kellett 
szüntetni az élőzenei hangversenyeket, hely hiányában. 

Kiss Jenő főigazgató 

[ ... ] Az ország legnagyobb nyilvános zenei könyvtára méltó elhelyezéshez jutna; és a központi könyvtár 
épületében végre kialakítható lenne egy XX. századi korszerű városi könyvtár. 
Kérem a tisztelt Kabinet Értekezletet, hogy állásfoglalásával támogassa a fenti koncepciót, természetesen annak 

tudatában, hogy az oktatási ágazatnál betervezett kieső forrást más konstrukcióban pótolni kell. 

Dr. Schiffer János 

1996. január 15. 

Szakmai program 
a Bp. VIII. Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület átalakítására 

a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár részére 

A Fővárosi Közgyűlés határozatával a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár használatába adta a Bp. VIII. Ötpacsirta 
u. 4. sz. alatti, volt Pálffy palotát, amelyet Ybl Miklós tervezett. Határozott arról is, hogy megvásárolja a palota 
azon részeit is, amelyek jelenleg a felszámolás alatt álló Földmérő és Talajvizsgáló Vállalat tulajdonában vannak. 
Ezzel döntő lépést tett abban az irányban, hogy a FSZEK központi könyvtára távlati igényeket is kielégítő 
elhelyezésére jelenlegi épületeinek rekonstrukciójával és kiegészítésével találjon megoldást. A Pálffy palota újabb 
funkcióváltását ebben az összefüggésben kell előirányozni. [... ] 

Papp István főigazgató-helyettes 

A volt Pálffy Pálné- palota, amelyet 1867-tdl kezdtek építeni. 



Hová úszik a Fehérhajó, avagy költözés 
előtt a Zenei gyűjtemény 

A Fehérhajó utcai helyiség hamarosan eladásra kerül és 
megkezdődik a Pálffy-palota rekonstrukciója. El kell 
hagynunk a Fehérhajót! És mielőtt még a Pálffy-palotá-
ban elfoglalhatnánk a szép új könyvtárat, el kell helyezni 
a legénységet és az értékes rakományt! 
A FSZEK-nak nincs egy olyan méretű üres helyisége, 

ahová a zenei könyvtár átmenetileg átköltözhetne és 
teljes, vagy részleges szolgáltatást nyújthatna, ezért két 
részre oszlik majd a stáb és az állomány. Az Ilka utcai 
volt fiókkönyvtárba kerül a kotta- és videoanyag, ott 
folyamatosan biztosítjuk a kölcsönzést. Ez igen fontos 
szolgáltatás, hiszen az Országos Idegennyelvű Könyv-
tár Zeneműtára átépítés miatt zárva van, így a mi gyűj-
teményünk az egyedüli a fővárosban, ahol bárki -
korlátozás nélkül -, kottához juthat. A csapat egyik fele 
tehát az Ilka utcában fog dolgozni, a másik fele pedig 
valahol a központi könyvtárban, vagy a Pálffy palotában 
kap majd helyet, és nagy előkészületeket tesz a szolgál-
tatás megújítása érdekében. 
A Zenei gyűjtemény az Ötpacsirta utcai gyönyörű épü-
letben - tehát aPálffy-palotában - két szinten jelentősen 
megnövekedett alapterületen fog elhelyezkedni. A föld-
szinten lesz az olvasóterem, a folyóiratolvasó és a tájé-
koztató, az emeleten pedig a fonotéka, a könyv- és a 
kotta-raktár. Az új hely, a jobb lehetőségek alapján újra 
átgondoltuk a Zenei gyűjtemény szolgáltatásait. A ked-
vezőbb körülmények, elsősorban a jóval nagyobb alap-
terület, lehetővé teszik, hogy az eddig teljes mértékig 
zártpolcos könytárból bizonyos anyagokat, - az állo-
mány kb. 1/3-át - szabadpolcra tegyük. Szolgáltatása-
inkban óriási előrelépés lesz, hogy a teljes 
könyvállományt szabadpolcra tesszük, a kották közül 
pedig az igen gyakran keresett kispartitúrákat válogat-
hatják ezentúl szabadon az olvasók. 
Mit kell tennünk a szabadpolc bevezetése érdekében? 
A mintegy 20 000 kötet könyv numerus currens raktári 
rendjét meg kell változtatni, tematikus csoportokat kell 
kialakítani. Ki kell tehát dolgozni a szabadpolcos raktá-
rozáshoz a szakcsoportokat. Második lépésben el kell 
látni a könyveket az új raktári jelzetekkel, végül termé-
szetesen a katalógusban is jelölni kell a változást. Ez a 
munka látszik a legnehezebbnek és legidőigényesebb-
nek, egyenként visszakeresni és új jelzettel ellátni a 
könyvkatalógus kb. 100 ezer céduláját, plusz a szolgá-
lati katalógust. Egyetlen módon lehet megszabadulni 
ettől a munkától: ha a zárvatartás alatt számítógépre 
visszük a könyvkatalógust. 

A„ nagy "tervünk a könyvadatbázis elkészítése. Elő-
ször is a munkatársaknak meg kell ismerni a TextLib 
adatbáziskezelő programot, meg kell tanulni a számító-
gépes munkát A könyvadatbázis elkészítéséhez fel-
használjuk a jelenlegi katalóguscédulákat, de kézbe is 
vesszük a könyveket. Az új raktári jelzeteket ráírjuk a 
könyvekre, egyúttal szeretnénk a számítógépes kölcsön-
zéshez a vonalkódokat is beragasztani a kötetekbe, va-
lamint mágneses csíkkal ellátni valamennyi 
dokumentumot. A könyvekkel tehát szeretnénk minden 
műveletet elvégezni, hogy az új könyvtárban a szabad-
polc mellett a számítógépes keresést is biztosítani tudj uk 
olvasóinknak. 
Reményeink szerint az átépítés minél előbb elkezdődik; 
az átmeneti időszakban terveink szerint tudjuk majd 
végezni a munkát, és hamarosan mindenkit vendégül 
láthatunk a szép, új zenei könyvtárban! 

Gócza Gyuláné 

Budapest. 

Kiállítás készül a Várban 

A millecentenáriumi ünnepségsorozat keretében a Bu-
dapest gyűjtemény és a Magyar Kereskedelmi és Ven-
déglátóipari Múzeum „Vendégváró Budapest" címmel, 
a fővárosi vendéglátás és idegenforgalom 1873-1930 
közötti időszakának városfejlesztő szerepét bemutató 
közös kiállítást rendez májusban, a múzeumnak a Vár-
ban lévő kiállítótermeiben, az egykori Fortuna fogadó 
falai között. 
A városfejlődés és a vendéglátás kapcsolata, kölcsön-

hatása Budapest történetének egy sajátos területe, a be-
mutatandó tárgyidőszak pedig a főváros dinamikus 
növekedésének máig meghatározó korszaka, amely épí-
tészeti látványosságok sorát nyújtó értékekkel is gazda-
gította Budapestet, 



A EACZFÜRDÖ BEJARATA. 

s amelyről így írt Kossuth Lajos 1883-ban Torinó-
ban, a Fővárosi Törvényhatósághoz címzett levelé-
ben: „Magasztalással beszél Budapestről minden 
idegen, ki azt meglátta. Magasztalással még azok is, 
kik azon helyzetben vannak, hogy összehasonlítást 
tehettek a magyar főváros és a külföld legszebb, 
legnevezetesebb városai között." 

Ezt a több mint fél évszázadot átívelő fejlődési fo-
lyamatot a különböző dokumentumok mellett, tárgyi 
emlékekkel és enteriőrökkel illusztráljuk. 

Karner Katalin 

Reflexiók... 

SZUBJEKTÍV 

Útravaló 

Telefon: péntek, 11 óra, sorsolás a „legjobb" könyvtárosok részére. Megjelenés kötelező. Megköszönöm a jelölést 
Régióvezető viszont a munkámat. (Figyelem! Ez a történet legpozitívabb része!) Kölcsönösen eludvariaskodunk 
egymással, majd rátérek a lényegre: ...khm...és...mit sorsolnak ki? Sz. M. alapos. Felolvassa az emlékeztetőt. 
Figyelek, de figyelmem megoszlik a nyitás után érkező KESZ-es szállító pakolása, a pult előtt soijázó olvasók és 
a mérgelődő videósok között. Mielőtt letenném a kagylót, már morcos vagyok magamra: pont a lényeget nem 
hallottam. Egyre inkább kapitalizálódó, anyagiasuk (polgári?) világunkban csak én (mi?) lehetek ilyen élhetetlen. 
Mindenesetre a legfontosabb paraméterek rögzültek: II. 23. 11 óra Ötpacsirta u„ Pálffy palota, Demszky-nej, 
Demszky-csemete. A délután örömittasodva telik el. Egyiptom? Tunézia? Fiam este figyelmeztet: Anya, neked még 
mindig piros útleveled van! 

Érkezés 

Február 23.10.40, Pálffy palota. Öltözékem ízlésemhez és főleg fizetésemhez képest alkalomhoz illő. Disszonáns 
a hótúró csizma; „messzi" van Rákoscsaba, s hol van még Egyiptom. Kapun be, lépcsőn fel. Elnézéstmosoly - és 
rebegés a számon a takarítónőnek (ez már olvasószolgálatos véremben van), aki az utolsó felmosó simításokat végzi. 
Koszos falak, csüngő vezetékek és még lecsüngőbb stukkók. Első emelet. A helyiség a lépcsőház része. Berendezés: 
egy hervadt, romos kandalló, körben könyvtári egyenszékek, középen asztal aprósüteménnyel, ásványvízzel, 
üdítőkkel (még az átkosban is jobban megadták a módját!), néhány didergéstől szintén hervadt kollegina és Incze 



Odabenn 

Fázunk. Először csak egy kicsit, de a kicsinek is vannak fokozatai, ha az ember már érkezéskor sem veszi le a kabátját. 
„Legjobbjaink7' utolsó csapatával megérkeznek igazgatóink. B. M. elmondja, hogy mivégre gyűltünk is össze. Bár ne 
tette volna! A sorsolás tétje nem más, mint két (utóbb kiderült: lejárt jótállású) svájci Suchard recept alapján készült 
karóra. A hely szelleme, a tét nagysága, PR menedzserünk űzöttsége a kollégák többségéből visszafogott kuncogást 
vált ki. P. I. empatikus ember, menti a helyzetet, már amennyire ezt lehet. Ecseteli az új épület fontosságát, funkcióját. 
Rögtönzött, enyhe malíciával tűzdelt előadása röpke félórára leköti a hallgatóságot. Aztán a hallgatások. Fogak 
össze-összekoccanása, kínos összevigyorgások. Lazulásként csipegetés és csipogás. B. M. lelkesen szaladgál a lépcsőn 
fel-alá. Majd, egy órás várakozás után, üdvözült mosollyal terelgeti fel Demszkynét és bájos kétéves csemetéjét, kezében 
egy gyönyörű csokorral. Vajh ezt is kisorsolják?. Egyenes asszociációként KoKa „ugrik be" 1994-ből, az egyiptomi 
sorsolásról. „...Most kéne abbahagyni, elfutni, elrohanni...". 

A műsor 

A gyermek nem akarja, mármint kihúzni a tálcából ama két szerencsés könyvtáros nevét. Először az összes cédulát 
megmarkolja, majd megijedve a hangos vidámságtól, egyet sem. Feladatát a polgármesternő vállalja el. Kedvesen, üdítő 
egyszerűséggel. Az első nyertest tomboló taps üdvözli (H. K.), a második (O. R.) enyhébb ovációjának csupán ifjabb 
kora és ennél fogva közismertsége, lehet az oka. 

Utózöngék 

Alighogy visszafagyok a könyvtáramba, M. J. keres. Biztosít részvétéről ill. arról, hogy decemberben, nyugdíjba 
vonulása alkalmából direkt nekem rendez egy sorsolást. Van egy használaton kívüli órája: '79-ben vette Londonban, 
még jár. Cetlimet bevágja egy szalmakalapba, és ha nagyon ragaszkodom hozzá, felkér valamilyen prominens személyt, 
hogy húzza ki a nevem, amiben a biztonság okáért - fizetségként vacogtatásaimért - csak az én félcédulám lesz! 

Czigányik Anikó (XIV/4.) 

MONOLÓG EGY ÜNNEPSÉG MARGÓJÁRA, 
avagy, hogy „mulatnak" legjobb könyvtárosaink 

A Pálffy palota kapuján tábla: „OMLÁSVESZÉLY!" 
„Február 26-án de. 11 órára az intézet vezetése meghívja a legjobb könyvtárosokat egy kis ünnepségre, ahol 

jutalomképpen két márkás órát sorsolnak ki a jelenlévők között." - így szólt hétfőn a telefonüzenet. 
Némi zavar volt a meghívottak kilétét illetően, - beszéltek valami Tanzániáról (vagy Tunézia?) is, s valami régi 

szavazásról - Ki a legjobb könyvtáros?; mégis összegyűltünk úgy negyvenen a megadott időpontban, a palota 
lépcsőjének tetején. 
Ha az embernek azt mondják, hogy ünnepség, újságírók, Demszkyné - valahogy „összekapja" magát, rendesen 

felöltözik, megigazítja a haját, stb... Már csak azért is, hogy ne járassa le a Szabó Ervin Könyvtárat. Ennek fejében 
elvárhatja viszonzásként, hogy ő se járatódjék le, mert itt dolgozik, sőt, pláne, mert jól dolgozik. Ehelyett: negyven 
embert bezsúfoltak egy fűtetlen, rosszul világított folyosóra, s ide hívták „ünnepelni" Demszkynét! 
Miért gyűltünk össze? Ha a legjobb könyvtárosokat akarták jutalmazni, akkor miért a Pálffy palotát mutogatták, 

és a Zenei gyűjtemény sorsát taglalták? Vagy csak Demszkyné késése miatt hallgattuk végig a terveket? 
Azért jól elvoltunk, volt időnk szemrevételezni meghívóinkat... Sajnos egymást nem tudtuk végignézni, a „vacogó" 
télikabát eltakart minket. 
Valószínűleg senki sem így akarta, tervezte ezt az összejövetelt - elhiszem. Mégis, kellemetlen volt érezni, hogy 

mi, könyvtárosok csak statiszták voltunk isten tudja miféle reklám(?)célok megvalósításában. Fontos volt itt minden: 
Pálffy palota, Zenei gyűjtemény, Demszkyné (0 vajon hogyan érezte magát?), a sajtó gyér számban megjelent 
képviselői - csak mi nem! Olyan szánalmas volt - fejezték be delegáltjaink bocsánatkérő mosollyal. 
Milyen szerencse, hogy én nem voltam a „legjobb könyvtáros"! 

Az „élménybeszámolót" lejegyezte Vargáné Vida Emilia 



MEGKÉRDEZTÜK, HOGY... 

az 1993. évi C. törvény alapján a korábbi (1992. július l-jét megelőzően fennált) munkaviszonyt milyen feltételek 
mellett lehet közalkalmazotti jogviszonyként beszámítani. 
A kérdéskör felvetését az indokolja, hogy az elmúlt hónbapban a FSZEK munkaügyi osztálya fenti rendelkezés 

értelmében elkészítette az érintett kollégák új besorolását, ám - hivatkozva a KKDSZ Útmutatójára, ill. az Érdek és 
Érték 1996. jan.-febr.-i számára - úgy tűnik fel, hogy az értelmezésben eltér a KKDSZ és a munkáltató véleménye. 
Az eltérés elsősorban a jubileumi jutalom megítélésében mutatkozik. A vitás kérdés tisztázása érdekében áttekin-

tettük a vonatkozó dokumentumok kitételeit, valamint Bartos Éva személyesen konzultált a Munkaügyi miniszté-
rium ügyfélszolgálatának szakértőjével. 
Amint az a rendelet szövegezéséből is kitűnik, az 1992. július l-jét megelőzően fennállt munakviszony teljes 
időtartama csak a fizetési fokozatba történő besoroláshoz vehető figyelembe. Erre a tényre a Főpolgármesteri 
hivatal 12-211/94. sz. átirata külön, nyomatékosan felhívta az intézmény figyelmét. Ugyanezt erősítette meg a 
felkeresett szakértő is. Ennek megfelelően a könyvtár munkaügyi osztálya csupán a fizetési fokozat megállapításá-
ban érvényesítette fenti törvény rendelkezéseit. 
Amennyiben a KKDSZ által kezdeményezett alkotmánybírósági vizsgálat ettől eltérő döntést hoz, úgy könyvtárunk 
is ezt fogja érvényesíteni. 

(a Szerkesztőség) 

Uj munkatarsak 
Pauza István (Műszaki osztályvezető),Szabó István (TMK vezető), Ferenczy Gizella (belsőellenőr). 
Áthelyezés 

Tárnyikné Szepessy Zsuzsa (könyvtárvezető XV/3.) a 6. régióból az 5. régióba. 

Újszülött 
Erdélyi Annamáriának (Szerzeményezési és feldolgozó osztály) Gitta nevű kislánya született. 

A szülőknek és a babának jó egészséget kívánunk! 

Pobori Ágnes felelős szerkesztő 
Gujgiczer Imréné, Havas Katalin, 

Hucskóné Kovíics Mária, Kapuvári Zsuzsa 
Szatmári Istvánná, Szecsei Lászlóné 
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