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„A feladatok önmagukban 
meghatározzák a jövőt" 
Beszélgetés Kiss Jenő főigazgatóval, 

a nyugdíjba vonulása előtti utolsó pillanatban 

A hagyományos Fővárosi Könyvtári Napok középpontjában Idén a 
Zenei Könyvtár bámulatos megújulása, új helyén történő bemutatko-
zása állott; az ünnepélyes és szakmai megnyitó között került sor a 
FSZEK dolgozóinak odaítélt kitüntetések kiosztására, és Kiss Jenő fő-
igazgató ez alkalommal Jelentette be a kollégák körében nyugdíjba 
vonulásának tényét ls. Alig titkolható elérzékenyüléssel mondott kö-
szönetet a könyvtár munkatársainak az együtt töltött közel húsz év 
eredményelért, és egyben bemutatta dr. Fodor Pétert, az új főigazga-
tót is. 

A Híradó rendre Interjút készített Kiss Jenő főigazgató úrral, ha könyvtárunk életében valami-
lyen változás körvonalazódott. A mostani beszélgetésre ls ezért kértük fel, hiszen most is valami 
új előtt állunk; és ez a változás most kimondottan az Ő személyéhez kötődik. 

H.: - Valamennyien tudtunk arról a döntéséről, hogy ezzel az utolsó megbízási ciklussal befejezi 
munkáját a Szabó Ervin Könyvtárban. Nem pályázta meg ismét a főigazgatói tisztet, és visszavonul. 
Nem ért tehát senkit váratlanul a bejelentése, mégis Önnel együtt többen elérzékenyültünk a búcsúsza-
vai hallatán. Valahogy ekkor lett egyértelmű, hogy valami befejeződött, és az is, hogy szemmel látható-
an nem könnyű időszaka ez az életének. 

K.J.: - Nem akartam elérzékenyülni, pláne ezt ki is mutatni, senki sem akarja ezt ilyen 
szituációban, de hát ezek olyan önkéntelen reagálások, amelyeket nem lehet pontosan 
beszabályozni. Azzal együtt sem, hogy tudjuk, ez így természetes, így kell történnie. 
Nem könnyű átélni ezt a helyzetet még akkor sem, ha saját magunk döntöttük el, hogy 
így legyen. Mert valóban én határoztam úgy, hogy ezzel az évvel befejezem és nyugdíj-
ba vonulok, úgy gondolom, hogy 65 éves korban el kell menni és át kell adni a helyet. 
Nem volt ez kényszer, vagy büntetés, és senki sem szólított fel távozásra, még csak nem 
is célozgattak erre. úgy éreztem, hogy most kell abbahagynom, ennyi az egész. És hát 
természetes az is, hogy meghatódik az ember. Tizenkilenc évet töltöttem el a Szabó 
Ervin Könyvtárban, és még többet, mondhatni egy teljes életet a könyvtáros szakmá-
ban... 



H.: - Nehéz elképzelni, hogy egyszer csak Ön kimarad a könyvtár életéből, vagy hogy az Ön életéből 
.kimarad a könyvtár, és visszavonul művelni kertjeit. 

K.J.: - Nem gondolok visszavonulásra, vagyis nem így gondolok a következő évekre. 
Nem is tudnék így gondolni, hiszen a könyvtár már egészen kicsi korom óta része az 
életemnek. Gyermekkoromban a kedvenc íróm Móra Ferenc volt. Az édesanyám nagyon 

-szerette az írásait, úgy hogy valamennyi műve ott volt a családi könyvespolcon. így én 
is ezeket olvastam állandóan. Annyira megragadott, ahogyan a somogyi Könyvtárról írt, 
amelyet természetesen ő, mint igazgató, a könyvtárak könyvtárának, a világ legkülönb 
helyének tekintett, hogy elhatároztam: történjen akármi, én egyszer az igazgatója le-
szek ennek a könyvtárnak. Persze, aztán később másként alakultak a dolgok. Minden-
esetre végül is egy nagy könyvtár élére kerültem igazgatónak úgy, ahogyan azt gyerek-
koromban elképzeltem, bár nem a Somogyi Könyvtárba. Természetes, hogy egy ilyen 
meghatározó választás végigkíséri az életemet, és a könyvtár jelen lesz valamilyen for-
mában a további elképzeléseimben, ha nem is mint napi munka. Nagyon sok a restanci-
ám például a megírandó témák körében, úgy hogy folytatom az írást, és végre befeje-
zem mindazt, arriit eddig azért nem végeztem el, mert másra kellett az idő. Ezért külön 
tervet sem kell csinálnom a jövőre nézve. A feladatok önmagukban meghatározzák a 
jövőt, és ki is töltik az erre szánható időt. És hát a kertjeimet is művelni fogom, persze. 

H.: - Az elmúlt 19 év végsősoron egy korszakot jelentett, amit akár „Kiss Jenő-korszaknak" is ne-
vezhetnénk. Sokan azt mondják, hogy ez az időszak az állandó újrakezdés, a szüntelen változások kor-
szaka volt. Ön mit gondol erről? 

K.J.: - Talán igazuk van azoknak, akik úgy érzik, hogy a kezdeményezéseket nem vit-
tük végig következetesen. Én inkább úgy mondanám, hogy a könyvtár megújulását 
mindig más-más oldaláról közelítettük meg, sokszor gyorsan egymás után, vagy éppen 
párhuzamosan. De hát ilyen az egész élet. Örök megújulás... Meghalunk, ha nincs több 
változás, vagy változtatási szándék. 

H.: - Manapság a könyvtárral szembeni elvárások sorában kiemelt helyen szerepel pártatlansága. 
Hisz Ön a politikamentes könyvtárban? 

K.J.: - Az objektív tájékoztatásban hiszek. Meggyőződésem, hogy csak egy irányba 
nem lehet, nem szabad a könyvtárnak politizálnia. Ezt már egészen fiatalon is így gon-
doltam, a népi kollégiumban - különben ott is könyvtáros voltam, mert valahogyan úgy 
alakult az életem, hogy mindig a könyvtár közelében dolgoztam. Vagy könyvtárosként, 
vagy a könyvtárügy valamilyen szintű irányításában, de tanítottam is a könyvtárosságot 
az egyetemen. 

Szóval én és a kortársaim még az ötvenes évek elején kezdtük az egyetemet. Akkori-
ban kapott önálló tanszéket az egyetemen a könyvtár, és többen összejöttünk ott ak-
kor. .Erős" évfolyamok voltak. Fútala Tibor például három évvel előttünk végzett. Negy-
venen voltunk az évfolyamon, ott volt Papp Pista, Bereczky Laci, előttünk Járt Polonyi 
Péter, Albert Gábor, Katona Tamás. Komolyan hittük, hogy a könyvtárat a pártatlan tá-
jékoztatás terepévé lehet - és kell - formálni. Nem szabad másként csinálni. Lényegé-
ben akkor kezdődött a magyar könyvtárügy kiépítése. Mi pedig akartunk és helyzetbe is 
kerültünk, mert akartuk, hogy másképpen menjenek a dolgok, úgy terveztük, hogy 
öten lemegyünk vidékre, így együtt, és egy egész megye új típusú könyvtári ellátását 
csináljuk meg, építjük ki. Tudatosan készültünk erre a feladatra. Persze - ma már látom 
- nekünk sokkal könnyebb volt a helyzetünk, mint azoknak, akik most kezdik a szakmát, 
vagy most Járnak az egyetemre és kerülnek így a könyvtár közelségébe. Ml tudniillik 
valóban ott voltunk szinte mindenhol - például én dolgoztam még a Népkőnyvtári 
Központban is -, és a gyakorlatban (Is) csináltuk azt, ami ma már könyvtártörténet, és 
amit maguknak tantárgyként tanítottak és tanítanak most is a tanszékeken. A terveink 
persze nem úgy valósultak meg, ahogyan elgondoltuk, nem kaptunk meg egy egész 
megyét együtt - Bács megyébe akartunk menni -, de valamennyien vidékre kerültünk, 
és ki-ki a maga területén olyat tudott csinálni, amivel nevet szerzett magának. 

H.: - Úgy tűnik, hogy az Önök generációjával tényleg egy korszak kezdődött, és valahogy úgy érzé-
kelem, hogy amint Önök elhagyják a könyvtári „berkeket", az újabb korszak már nem lesz olyan sze-
mélyhez kötött, mint az, amelyikről beszélt. Mintha a szakma egyre arctalanabbá válna. Ez látszik az 



egyetemi vagy a főiskolai tanszékek vezetésénél, a nagyobb könyvtárak irányításában vagy, ahogyan a 
legutóbbi tisztújításnál tapasztaltam, az MKE-ben, az egyesületben is. 

K.J.: - Talán igaza van, de mint mondtam, mi szerencsésebb helyzetben voltunk, 
amikor elkezdtük. Akkoriban az egész könyvtárügy „poros" volt, tehát bármelyik terüle-
téhez nyúltunk is, minden változtatás forradalminak számított. Persze akartuk is a vál-
tozásokat, és terveink voltak a különböző reformokra. A hatvanas évek elején például 
hárman kidolgoztunk egy tervezetet egy pályázatra, a Széchenyi Könyvtár olvasószolgá-
latának kialakítására, a várban készülő (akkor mégcsak tervezett) új épületében. Máso-
dik helyezést értünk csak el, mert az akkori bírálók túl modernnek ítélték azt, amit java-
soltunk. Különben többször megtörtént az elmúlt időszakban, hogy a vezetésem alatt 
álló intézmény, nevezetesen a Szabó Ervin Könyvtár már régen tervbe vett és végrehaj-
tott olyan könyvtárpolltikai „újításnak" tekintett dolgokat, amelyeket mások csak ké-
sőbb fogalmaztak meg, természetesen reformként, ilyen volt például a nyolcvanas évek 
elején meghirdetett nagy állománytisztítási program. Amikor beszélni kezdtek a szak-
mában arról, hogy tömegesen kellene kivonni avult és felesleges könyveket, mi már 
régen túl voltunk ezen. Persze amikor ezt ml csináltuk, óriási botrányok voltak... Akkor 
még a „mindent megőrzés" elve szent és sérthetetlen volt, és ennek megfelelően tá-
madták a FSZEK-t a sajtóban és a rádióban is. Engem meg „itthon". 

H.: - Nem célom most felsorolni mindazokat a változtatásokat, amelyek a FSZEK életében az Ön 
ideje alatt és az Ön elgondolása szerint végbementek, mert ez nem szakmai riport. Kétségtelen viszont, 
hogy az a Szabó Ervin Könyvtár, amely ma létezik, az Ön vezetése alatt alakult ki. És a változások, ha 
tetszik a reformok, amelyek e pillanatban is meghatározzák jövőnket, az Ön kezdeményezésére indultak 
el. Gondolok itt például a családi könyvtárakra, a KESZ-re, a főkönyvtári rendszerre vagy akár a régi-
ókra. 

K.J.: - Hát Igen, sokat kellett változtatni, de nem egyedül csináltam. A szabó Ervin 
Könyvtár, amikor én Idejöttem, mondhatni „csökött" volt. Nemcsak struktúrájában, de 
szellemiségében Is. A szovjet típusú szocialista nevelő könyvtár a FSZEK-ben valósult 
meg a legkövetkezetesebben. Az itt dolgozók végezték a megszokott munkájukat és 
természetesen egyedüli jónak vélt módszerekkel, valahogy úgy, hogy azt képzelték, 
ami a FSZEK-ben történik, az helyes és szakszerű, más könyvtárakban pedig csinálják 
csak a felelőtlen át- és újjászervezéseket. Egy ekkora és Ilyen fontos Intézmény ezt nem 
engedheti meg magának. Különösebb várakozással sem néztek rám, itt engem nem 
várt senki, hiszen nem nagyon ismertek, és itt a könyvtárban semmiféle múltam nem 
volt. így hát nem mondom, hogy könnyű volt a helyzetem, amikor bármit is meg akar-
tam változtatni. Különben minden, amit elkezdtünk, valóban újdonságnak számított 
nemcsak a FSZEK-ben, de a szakmán belül Is. Az az elv, hogy nem nevelő, de használó-
centrikus könyvtárakat kell működtetni, nálunk bontakozott ki Igazán. Ennek egyik 
kezdő eleme volt az állomány kihelyezésének a korábban megszokottól eltérő szem-
pontja. Mi kezdtük el, és erre épült később a Családi, vagy kétfedeles könyvtárak kialakí-
tásának gondolata. Ehhez persze változtatni kellett a hálózat struktúráján is. Kialakítot-
tuk hát a főkönyvtári rendszert, de létre kellett hozni valóban központi szolgáltatás-
ként például a KESZ-t. És ez sem tetszett mindenkinek. 

H.: - A munkatársai Önt igazi jó embernek tartják, a szó legigazibb, minden lekicsinylést nélkülöző 
értelmében. Még azok is elismerően szólnak Önről, akikkel a reformok során nézeteltérése támadt. 
Mert soha nem torolt meg semmit, és nem lépett fel ellenségesen vagy visszautasítóan azokkal szemben, 
akik bizony nem mindig válogatták meg eszközeiket az újítások elleni vélt vagy valós harcban. 

K.J.: - valóban nem látom értelmét a retorziónak. Nem mozdítottam el az embereket 
akkor sem, amikor a könyvtár vezetésével megbíztak, azokkal igyekeztem dolgozni, akik 
itt voltak. Nem biztos, hogy ez volt a lehető legjobb döntés... Mindenesetre azt hiszem, 
hogy a Könyvtári Híradó az egyetlen olyan intézményi sajtóorgánum - és ezt is ered-
ménynek tartom -, amely nyiltan támadhatta a főigazgatót, nevezetesen azt a sze-
mélyt, aki a felelős kiadója. 

H.: - Egy pályaszakasz lezáródásakor, akár tetszik ez a „főszereplőnek", akár nem, a környezete 
rendre számvetést csinál az eredményekről, gyakran a kudarcokról. Nem tudom, hogy Ön csinált-e 
számvetést, csak azt kérdezem: megérte-e? 
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K.J.: - Nem csináltam és nem is fogok, semmiféle összegzést. De megérte, mindenfé-
leképpen úgy érzem, bár nem volt csak diadalmenet. De úgy gondolom, hogy ez a 
könyvtár elindult valamerre, és remélem, hogy nem csak én látom úgy, hogy nem Jefe-
lé indultunk el. végül még az Is megadatott, hogy elindítsam az új központi könyvtár 
építését. 

Ezekkel a szavakkal zártak le beszélgetsiinket, mert Kiss Jenő főigazgató árnak már egy 
újabb programja kezdődött. Pedig a riport készítője csak ekkor Jött volna bele Igazán. És már 
bánta, bogy hagyta eluralkodni saját magán az elválás tudatosulása okozta elérzékenyülést... 
De hát végül ls jé volt ez a beszélgetés, és az alapján készült Interjú talán célját ls elérte: meg-
szólaltatta Kiss Jenőt a (szak)embert, túl és Innen a munkatervi feladatokon, a szabad gondola-
tok vonzásában. 

Kiss Jenő főigazgató úr beszélgetőpartnere, a Híradó megbízásából 
Pobori Ágnes volt. 

RÓLUNK ÍRTÁK... 

Még csendben a zenei gyűjtemény 
Terjeszkedik a Szabó Ervin Könyvtár - az év végéig megnyílik a Pálffy-palota 
Ncgyvenhároniezer kotla és kis-
partitúra, ötezer CD- és kilenc-
ezer bakelitlemez, húszezer 
könyv, valamint majdnem öl-
száz videokazetta talál új ott-
honra az Ötpac$írta és Reviczky 
utca sarkán álló PálfTy-
palotában, miután a Fő-
városi Szabó Ervin 
Könyvtár zenei gyűjte-
ménye kinőtte az eddigi 
helyét. (A leggyakrabban 
kikölcsönzött dokumen-
tumokhoz - ideiglenesen 
- a zuglói Ilka utcai 
könyvtárépületben lehe-
tett mostanáig hozzájut-
ni.) A Pálffy-palotát 
egyébként már 1995-ben 
megkapta a könyvtár, az 
átépítéssel már elkészül-
tek, és lassan a termek 
bebútorozása is megtör-
ténik. 

Mindez a fővárosi 
központi könyvtár bőví-
tésének a része, ami 
hosszú esztendők óta na-
pirenden van, és amihez 
a parlament az idén feb-
ruárban hárommilliárd 
forint címzett támogatást 
szavazott meg. Ezen kí-
vül a Fővárosi önkor-
mányzat hatvanmillió fo-
rintot adott a belsőépíté-
szeti munkákra, a környezetvé-
delmi minisztérium pedig két 
évre kétszer huszonnégymilliót 
a műemlékvédelmi keretéből. A 
teljes beruházást, umelynek so-
rán a könyvtár alapterülete öt-
ezer négyzetméterrel nőne meg, 
négy év alatt szeretnék megva-
lósítani. A Pálffy-palota re-
konstrukciója majdnem százöt-
ven millió forintba került. A 
költségek nagy részét (126 mil-
liót) a Fehérhajó utcai épület el-
adásából fedezték, a fennmara-
dó összeget pályázatok útján 
szerezték meg, illetve a könyv-

tár a saját költségvetéséből gaz-
dálkodla ki. A zenei gyűjte-
ményről sok mindent lehet már 
tudni, a kapunyitás időpontja 
azonban egyelőre még kérdé-
ses. 

szesen ezerkétszáz négyzetmé-
ter alapterületű intézményből 
több mint ezret „lakhatnak be" a 
könyvtárhasználók, szemben a 
korábbi Fehérhajó utcai három 
és fél száz négyzetméterrel szem-

A zenei gyűjtemény új otthona, a Pálffy-palota I I A V K A N Z O L T Á N H I L . V É T E I . E 

Az új épületbe költöző zenei 
könyvtár állományában - az ed-
digiekhez hasonlóan - minden-
féle dokumentumot megtalál a 
látogató, amely a komolyzené-
hez kapcsolódik: az írott anya-
goktól, a kottáktól és könyvek-
től, a hanglemezektől és video-
kazettáktól a C D - R O M - i g . Az 
átalakítás ideje alatt gyarapít-
hatták is a Fehérhajó utcai állo-
mányukat, hárommillió forintot 
költhettek el új CD-kre, és japán 
támogatással további ötvenmil-
lió forintért vásárolhatnak audio-
vizuális berendezésekel. Az ősz-

ben. A nagyobb terület más jel-
legű anyagclrendezésl is lehető-
vé lesz. A könyvekel és - a ze-
nehallgatáshoz gyakran használt 
- kispartitúrákat szabad hozzá-
férésű polcokon helyezik cl. így 
az olvusók kedvükre válogathat-
nak közöltük, és közben vára-
kozniuk sein kell. Egyszerre 
helvenöten foglalhatnak helyet 
a gyűjtemény különböző helyi-
ségeiben. A földszinti olvasóte-
remben tizennyolcan,, a folyó-
iratolvasóban nyolcgn ülhetnek 
le. Az emeleti fonotékában ti-
zenhat látogató hallgathat egy-

szerre zenét, és az. eddigi négy 
helyen nyolcan dolgozhatnak 
olyan kutatófülkékben, ahol ol-
vasni, zenét hallgatni, videót 
nézni, és C'D-ROM-ot használni 
egyaránt lehel. A szabadpol-

cokon elhelyezett köny-
vek mellett tiz.cnnyol-. 
can, a számítógép-aszta-
loknál pedig öten talál-
nak helyet maguknak. A 
kölcsönzés és helyben 
használat rendje a meg-
szokott murad. így a kot-
tákat, könyveket, video-
kazettákat és CD-ket 
(néhány kivétellel) haza 
lehet vinni egy időre, a 
kézikönyveket, hangfel-
vételeket és a folyóirato-
kat azonban çsak hcly-
ben használhatják a láto-
gatók. A könyvek és kó-
ruskották közötti eliga-
zodást a gyűjtemény sa-
ját TextLied nevű szá-
mítógépes keresőrend-
szere segíti, a többi do-
kumentumot egyelőre a 
hagyományos cédulaka-
talógusokban találja meg 
a látogató. (A remények 
szerint 200l-re, a Fővá-
rosi Szabó Ervin Könyv-
tár rekonstrukciójának 
befejezéséig vulamennyi 

dokumentum számítógépes fel-
dolgozása megtörténik.) 

Állandó kiállításokat egy-
előre nem tervez. Góeza Gyu-
láné, a zenei gyűjtemény veze-
tője, folyamatos programokat 
azonban igen. Szándékában áll 
a különböző zeneműkiadókat 
időszaki kiállításokon bemutat-
ni. A Fehérhajó utcai hagyomá-
nyokat folytatva zenetörténeti 
előadásokat szerveznek a könyv-
tárban, valamint hangversenyek-
nek, kamarakoncerteknek ad 
otthont a földszinti olvasóterem. 

(vida) 



Dr. Schiffer János főpolgármester-helyettes megnyitója 

Gondolatok a (zenei) könyvtárban 

Hölgyeim és uraim! 

Köszönöm, hogy elfogadták meghívá-
sunkat ide az Ybl Miklós által tervezett 
pálffy-palotába, ahol a Központi Könyv-
tár rekonstrukciója keretében ma fel-
avathatjuk a zenei Gyűjtemény megújult 
otthonát. 

Sztravinszkij szavait idézve: „A zene 
mint jelenség arra az egyetlen célra 
adatott nekünk, hogy rendet teremtsen 
a dolgok között, beleértve 
legelsősorban / a rendet az ember és az 
idő között." 

ünnepi alkalom a mai, amikor a dol-
gok között megint egy kicsivel több 
rend teremtődik. 

önök egy nagyhatalom fővárosának 
új stratégiai központjában vannak. Talán 
meglepő ez a kijelentés, de igaz, hiszen 
azt, hogy Magyarország zenei nagyhata-
lom, nem mi állítjuk, hanem a zeneértő, 
zeneszerető, harmóniát igénylő világ 
adta nekünk az elismerést. Nagyhatalom 
vagyunk, de a hozzátartozó gőg és ar-
rogancia nélkül. Olyan emberek tették 
Magyarországot zenei nagyhatalommá, 
mint éppen a Főváros zenei Gyűjtemé-
nyét 1964-ben felavató Kodály Zoltán. 

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár zenei 
Könyvtárának átadása egy folyamat ré-
sze, amelyet talán néhányan összeté-
vesztenek a választási kampánnyal. Pe-
dig egy eleven lüktető világváros életét, 
a kulturális eseményeket, fejlődési fo-
lyamatot ritkán lehet két hétre felfüg-
geszteni, bármely politikai kampány ide-
jére. Ez nem Parlament. Ez a város szí-
nes, eleven kulturális életének része. 

A sorozatban zajló eseményeket: Tra-
fó Kortárs Művészeti Központ átadását, 
a Puskin mozi felújítását, vagy ennek a 
Zenei Könyvtárnak az avatását nem 
szándékosan időzítettük mostanra. Ha 
mégis van valamilyen aktuális döntéshez 
kötése ezeknek az eseményeknek, akkor 
az Budapest egyesítésének 125. évfordu-
lója, amihez méltóak ezek a létesítmé-
nyek. 

Egy folyamat részei ezek az ünnepi 
alkalmak, amelyet a főváros vezetése 
nem négy évre indított el. Egy átfogó 
kulturális program, amelynek megvaló-
sítása nem zárulhat le példának okáért 
egy választással. 

Felidézem és pontosítom Demszky 
Gábor választási szlogenjét: otthonos 
világvárost építünk. 

És 21. századit. Mert 125 évvel ezelőtt 
az egyesült Budapest is rövid idő alatt 
világvárossá vált a kor színvonalán és a 
kor szellemében. Minden híresztelés 
ellenében egy világvárosban is otthon 
lehet lenni. De csak részben mi építjük, 
ugyanis az irodaházakat, üzemeket, 
szállodákat, utakat jelentős külföldi tő-
kével építteti a Főváros. De amitől 
azonban ez a város más, mint a többi, a 
mással össze nem téveszthető színes és 
gazdag kulturális-élete. 

A befektetők olyan lakóhelyet keres-
nek, ahol jó infrastruktúrát, köz- és jog-
biztonságot találnak. És olyan helyet, 
ahol élni is érdemes. Ehhez hozzátarto-
zik Budapest kulturális sokszínűsége és 
bőséges programkínálata. A kulturális 
létesítmények, programok és lehetősé-



gek nem elválasztják egymástól az egyes 
városrészek lakóit, a városlakókat és kül-
földieket, hanem egyenrangúvá emelik. 

Legalább három döntö tényező hatá-
rozta meg kulturális elképzeléseinket. 

A Főváros legyen méltó világvárosi 
rangjához és hagyományaihoz. Kulturális 
intézményei a színházak, mozik, múze-
umok őrizzék meg értékeiket, hagyo-
mányaikat, de egyben alkalmazkodjanak 
a küszöbönálló 21. század Igényeihez. 

Ehhez nem csak a beruházások és fel-
újítások szükségesek, hanem a kulturális 
intézmények, alkotóműhelyek működé-
sének biztosítása és olyan események: 
fesztiválok, művészeti napok, vendégjá-
tékok, kiállítások rendezése, amelyek 
világossá teszik, hogy Mi az értékek és a 
kulturális sokszínűség pártján állunk. 

A főváros vezetése gyakran azért ke-
rül a kritikák és bírálatok kereszttüzébe, 
mert erején felül áldoz a kultúrára, 
ugyanis az elveinkhez tartozik, hogy 
nem adunk fel semmit azokból az érté-
kekből, amit az elmúlt évszázadok vagy 
évtizedek ebben a városban felhalmoz-
tak. Ha áldozatkészségünket valakik arra 
akarják felhasználni, hogy szembeállítsák 
Budapestet a vidékkel, azok nem építe-
nek, hanem rombolnak. Mi azért va-
gyunk felelősek, hogy kulturális értékek 
teremtődjenek ebben a városban, és az 
értékek mindenki - nem csak a buda-
pestiek számára szabadon hozzáférhe-
tők legyenek. Ennek egyik eszköze pél-
daként a most átadásra került Zenei 
Gyűjtemény. A kulturális gazdagságnak a 
fönntartása és bővítése nem a főváros 
vezetőinek hobbyja, hanem nemzeti, 
gazdasági érdek is. 

Nekünk kell vállalnunk a vitákat és üt-
közéseket a művészekkel, alkotóműhe-
lyekkel, többek között azért is, mert a 
forrásaink szűkösek nemcsak az ő igé-
nyeikhez, de a mi vágyainkhoz képest is. 

A másik tényező, hogy a főváros kul-
turális értelemben se szakadjon többfe-
lé. Nem válhatnak egyes szegényebb 
vagy lassabban fejlődő, főleg külső kerü-
letek .kultúramentes övezetté". 

A fejlesztéseknek az a természetük, 
hogy koncentrálódnak egy-egy csomó-
pont körül. Arra kell tehát törekednünk, 
hogy a szorosan vett Belvárosból távo-
labb is legyenek ilyen kulturális gócpon-

tok. .Helyek", ahol mindig történik va-
lami. 

A zenei Könyvtár avatása ürügyén is 
beszélhetünk egy ilyen helyről. 

itt van a szomszédban az anyaintéz-
mény, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár; 
itt áll Budapest egyik legszebb épülete, 
a kiállításoknak is otthont adó Építész 
Székház. Szemből áthallatszik a MÁV 
szimfónikusok próbája, rövid sétával 
elérhető a Nemzeti Múzeum, a Kossuth 
Klub, a Magyar Rádió Márványterme. 

A felsorolás nem teljes, de bizonyítja, 
hogy itt egy új kulturális „városközpont" 
teremtődött meg a gyakran negatív 
példaként említett Józsefváros belső 
peremén. Azt kell tehát támogatnunk a 
jövőben, hogy ezek az intézmények itt 
is - mint pl. a város másik részén a vá-
rosligetben - szorosan együttműködje-
nek.ugyanígy válhat a Trafó Kortárs Mű-
vészeti Központ egy megújuló város-
rész - a Ferencváros - számára a kultu-
rális felzárkózás helyévé. Régi és új pél-
dáink vannak bőven. A most 10 éves 
óbudai Társaskört feltétlenül meg kell 
említeni ebben a sorban, mely a Belvá-
rostól távol teremtett nemzetközi 
mércével is kiemelkedő zenei centru-
mot. 

A harmadik fontos tényező az ifjúság 
művelődési lehetőségeinek, esélyének 
megteremtése. 

Magyarország és ezen belül Budapest 
kulturális életére is egyre nagyobb ha-
tással vannak a világban zajló változá-
sok, az információs forradalom, az álta-
lános globalizáció, a kultúra ipari tö-
megtermelése, a kultúragyártás és fo-
gyasztás uniformizálódása, a digitalizált 
információs-szórakoztató kültúra meg-
jelenése. Ezek óriási kihívást Jelentenek 
az Ifjúság minden rétege számára. 

Budapest iskolaváros. Az itt tanuló 30 
ezernyi egyetemistának, főiskolásnak, a 
több mint 250 ezer középiskolásnak 
olyan kulturális kínálatot kell nyújta-
nunk, hogy felnőttként szűkebb kör-
nyezetükben erjesztő! lehessenek egy 
igényesebb és gazdagabb életnek. És 
arra is gondolnunk kell, hogy az Ifjúság 
különféle korosztályainak és ízlésének 
megfelelő szubkultúráknak is legyen 
helye pl. a Diákszigeten, a Petőfi Csar-
nokban és másutt. 



Budapest lakossága a „kultúrafo-
gyasztás" szempontjából jobb helyzet-
ben van, mint az ország átlaga. Az or-
szágos adatokkal összevetve Itt valami-
vel kevesebb a művelődési értelemben 
teljesen passzívak aránya, szélesebb a 
középréteg. A város egy kisebbik há-
nyada minden kulturális tevékenység-
ben első, ezáltal biztos bázisa a kultú-
rának. 

A kulturális értékek megléte és újra-
termelődése, a tehetségek felkarolása, 
a sokágú és sokszínű kulturális infrast-
ruktúra mind olyan tényezők, amelyek 
biztosíthatják a város lakóinak esély-

egyenlőségét és Budapest további fej-
lődését. 

A zenei Gyűjtemény felavatása al-
kalmából Kodály Zoltán 1964. május 30-
án ezt írta az emlékkönyvbe: „A zenei 
Könyvtár megnyitását örömmel üdvöz-
löm. Kívánom, legyen olvasója is annyi, 
hogy mihamar szűknek bizonyuljon." 

Kodály Zoltán kívánsága teljesült. Én 
is kívánok önöknek rengeteg olvasót, 
jó munkát ebben a megújult környe-
zetben, a fővárosnak pedig azt, hogy 
még sok hasonlóan szép épületet adhas-
sunk át hasonlóan nemes célokra. 

„Hajóból palotába" -
űj fejezet a Zenei Gyűjtemény életében 

ismét fordulóponthoz érkezett a ze-
nei Gyűjtemény, fennállásának történe-
tében immár harmadszor. 

A Fehérhajó utcából a Pálffy-palotába 
költözött, s ezt az eseményt több napig 
tartó ünnepségsorozat tette emlékeze-
tessé. 

Elsőként 1998. október 13-án 11 óra-
kor annak megünneplésére került sor, 
hogy a Fővárosi Közgyűlés 1995-ös hatá-
rozata értelmében befejeződött az Ybl 
Miklós tervezte Pálffy-palota felújítása, s 
az épület földszinti és első emeleti ter-
meiben talált új otthonra a zenei Gyűj-
temény. 

Az átadási ünnepség színhelye a föld-
szinti „tükörterem" volt, mely egyben a 
könyvtár olvasóterme, s itt találhatóak a 
kutatáshoz, tanulmányokhoz nélkülöz-
hetetlen zenei kézjkönyvek, lexikonok, 
összkiadások, kurrens folyóiratok. 

Nyitóbeszédet Schiffer János, a kultu-
rális ügyekért felelős főpolgármester-
helyettes és Demszky Gábor főpolgár-
mester mondott. 

Schiffer János örömének adott han-
got, hogy a zene végre az őt megillető 
környezetbe került. 

Demszky Gábor a főváros kulturális 
életének szerves részeként értékelte a 
gyűjtemény munkáját és örvendetesnek 
ítélte, hogy a Józsefváros peremén egy-

Megnyílt a Zenei Gyűjtemény 
Könyvek, kották, ritkaságok a Pálffy-palotában 

Ajeles alkalomból a Bartók Vonósnégyes játszott az egybegyűlteknek F O T Ó : KURUCZ ÁRPÁ 

gyei több lett a város polgárainak műve-
lődését szolgáló intézmények száma, 
hiszen a Bródy Sándor és Reviczky utca 
közötti rövid szakaszon található a Nem-
zeti Múzeum, a Magyar Rádió, a Fővárosi 
Szabó Ervin Könyvtár, s mostantól a ze-
nei Gyűjtemény is. A főváros két vezető 
embere kihangsúlyozta a zene minden-
kori rangos szerepét Budapest minden-
napjaiban, s az itt élt és élő zeneszerzők 
teremtette pezsgő szellemi légkört. 



„Ez a város Bartók és Kodály, Ligeti 
és Kurtág városa" - hallottuk Demszky 
Gábortól, múlt és jelen egységére 
utalva. 

Ez az egység a Zenei Gyűjtemény 
életében szó szerint „tetten érhető", 
hiszen Kodály Zoltán bábáskodott a 
könyvtár születésénél, s az 1964. május 
30-I megnyitón a szalai Ágnes által lét-
rehozott gyűjteményt üdvözlő szavai 
jóserejűnek bizonyultak: „A zenei 
Könyvtár megnyitását örömmel üdvöz-
löm. Kívánom, legyen olvasója is annyi, 
hogy mihamar szűknek bizonyuljon" -
olvashatjuk a vendégkönyv első lapján. 

A Bartók vonósnégyes játékával ért 
véget a megnyitó hivatalos része, a 
közélet és a médiák meghívott vendé-
gei ezután megtekintették az emeleti 
termeket, ahol a szabadpolcra kerülő 
teljes könyvállomány, a kispartitúrák és 
a kölcsönözhető CD-k várják az érdeklő-
dőket. 

A következő napon, október 14-én, a 
szakma képviselői látogattak hozzánk, s 
az egybegyűlt könyvtárosoknak Földes 
Imre, a Liszt Ferenc zeneművészeti Főis-
kola tanára mondott néhány szót, utalva 
arra, hogy 1982-ben is neki jutott a 
megtiszteltetés, hogy megnyithatja a 
felújított zenei Gyűjteményt. 

A tanár úr szólt arról a muzsikusokat 
vonzó barátságos légkörről, mely a 
könyvtárba lépőt eddig fogadta, remél-
ve, hogy ebben a gyönyörű új környe-
zetben sem lesz másként. A könyvtár 
törzsolvasójaként felhívta a jelenlévők 
figyelmét a használók két jogos igényé-
re. saját tapasztalataiból kiindulva kérte, 
hogy a könyvtárak hangolják össze nyári 
zárva tartásukat, hogy legalább egy 
könyvtár legyen nyitva a nyár folyamán 
is a muzsikusok számára. 

Másik javaslata az volt, hogy a zenei 
intézmények egyeztessék állománygya-
rapítási elképzeléseiket, hogy a különö-
sen drága, nehezen beszerezhető mű-
vek egy helyen az országban hozzáfér-
hetőek legyenek. Földes Imre szavait 
követően - Róbert György blockflöte és 
Szabó István lantművész előadásában -
17. századi európai táncok hangzottak 
el. 

A rendezvénysorozat október 15-én 
folytatódott, Jeney Zoltán és Petrovics 

A Zenei Gyűjtemény a sajtóban 
NÉPSZAVA 

Már „hangos" a Pálffy-palota 
Megnyílt a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár zenei gyűjteménye 

Közép-Európa legnagyobb és 
legkorszerűbb zenei könyvtára 
nyitotta meg kapuit kedden Bu-
dapesten. a Reviczky és az Öt-
pacsirta utca sarkán. A Fővárosi 
Szabó Ervin Könyvtár új, végle-
ges otthonra lelt zenei gyűjtemé-
nyét Demszky Gábor főpolgár-
mester és Schiffer János főpol-
gármester-helyettes adta át a ze-
nerajongóknak a Pálffy-palo-
tában. (A zenei könyvtár alapítá-
sa, 1964 óta harminckét eszten-
deig a Fehérhajó utcában műkö-
dött, ám otthonát fokozatosan 
kinőtte. A főváros akkor döntött 
a gyűjtemény elköltöztetéséről, 
amikor a helyhiány már megold-
hatatlan gondokat okozott.) 

A Pálffy-palotát a kiegyezés 
évében, 1867-ben Pálffy grófné 
építtette Ybl Miklós tervei alap-

ján. A palota kezelési jogát a fő-
város még 1995-ben adta át a 
Szabó Ervin könyvtárnak, mos-
tanra pedig eredeti szépségében 
felújíttatta. 

A központi könyvtár bővíté-
se már régóta napirenden van. a 
parlament az idén februárban 
hárommillárd forint címzett tá-
mogatást szavazott meg hozzá. 
A teljes beruházás,.ami további 
két épületet érint, négy év múl-
va fejeződik be. 

Csak a Pálffy-palota re-
konstrukciója majdnem százöt-
venmillió forintba került, a költ-
ségek nagyobb részét a Fehér-
hajó utcai épület eladásából fe-
dezte a főváros. 

A Pálffy-palotában ezer négy-
zetmétert Jakhatnak be" a látoga-
tók, egyszcrTe hetvenötén foglal-

hatnak helyet a könyvtár helyis 
geiben. A gyűjteményben jele; 
leg több mint negyvenháromez 
kotta, ötezer CD és kilcncezi 
bakelitlemez, húszezer szal 
könyv, valamint majdnem ö 
száz videokazetta található, ha 
mine hazai és huszonhárom kü 
földi szaklap olvasható. Az e 
múlt esztendőben megháron 
szorozódott a beszerzési kere 
A könyveket és a zenehallgatá: 
hoz leggyakrabban igénybe ve 
úgynevezett kispartitúrákat szí 
badpolcokon helyeztek el. 

A könyvtár technikai berer 
dezésekkcl is gyarapodik a ki 
zeljövőben. Japán állami támt 
gatásával új audiovizuális cs: 
közökkel szerelik fel a fonc 
tékát, amely valószínűleg eg 
év múlva nyílik meg. (d. nt 

Új otthonra talált a Szabó Ervin Könyvtár zenei gyűjteménye 

Muzsikaszó 
a Pálffy-palotában 

K e d d e n ü n n e p é l y e s k e r e t e k k ö z ö t t a d t á k át a Főváros i S z a b ó 
Erv in K ö n y v t á r ( F S Z E K ) zene i g y ű j t e m é n y é n e k ú j o t t h o n á t , 
az Ö tpacs i r t a utcai Pá l f fy -pa lo tá t - A gy ű j t e m é n y e lhe lyezése 
é ? szolgál ta tása i m i n d e n s z e m p o n t b ó l megfe l e lnek az ez red-
f o r d u l ó n e lvá rha tó n y u g a t - e u r ó p a i sz ínvona lnak , s ez - a m a -
gyar k ö z m ű v e l ő d é s i in tézmény ek á l l apo tá t i smerve - r i tka és 
ö r v e n d e t e s k ivéte l . 

A F S Z E K zenei gyű j t eménye 
t ö b b mint hat évtizeddel a 
könyvtár alapí tása u tán , 
196Í-ben jött létre, és a belvá-
rosi F e h é r h a j ó u tcában , egy 
alig t ö b b mint háromszáz 
négyze tméte r a lap terü le tű 
könyvtárhely iségben kapott 
helyet. A nyolcvanas években 
- 2mikor a gyű j t emény már 
nemcsak kot láka t és zenei 
könyveke t , h a n e m hangleme-
zekét. később C D - k e t és 
v ideokaze t táka t is tar ta lma-
zott - a hely egyre szűkebbnek 
bizonyult, s a ki lencvenes 
évek elején már egyér te lmű 
volt. hogy a köl tözés n e m ha-
lasztható sokáig. G ó c z a Gyu-
lánétól, a gyű j t emény vezető-
jétől meg tud tuk : a fővárosi 
közgyűlés 1995-ben ha tá ro-
zott arTÓl, hogy a Nemzet i 
M ú z e u m szomszédságában lé-
vő. Ötpacs i r ta utcai Pálffy-pa-
lotát a könyvtá r használa tába 
adja. és az épü le tben - a re-
konst rukciós m u n k á k befe je-
zése után - a zenei gyűjte-
mény kapha t helyet. 

A be ruházás teljes költsége 
több mint 380 millió forint 
volt. Tavaly - ugyancsak köz-
gyűlési döntés t kőve tően - 200 
milliós ráfordí tással lezajlott 
az építési m u n k á k legnagyobb 
része, és r e n d e z ő d t e k az 
ngatlan tulajdonviszonyai . 
199S-ban a könyvtá r be rende -
ïéseinek beszerzésére az Ön-

tésre 4.1 millió for intot bizto-
sított . A műemlék jellegű épü-
let rekons t rukc ió jának befe je -
zését, a kert végleges kialakí-
tását, szobor felállítását, va-
lamint az épület biztonság-
technikájának és te lefonhá-
lózatának kiépítését a Köz-
ponti Körnvezetvédelmi A l a p 
1998-ban és "99-ben 24-24 mil-
lió forinttal t ámogat ja . 
..1996-ban már e lkerülhete t len 
volt a költözés - m o n d j a G ó -
cza Gyuláné - , de akkor m é g 
nem foglalhat tuk el he lyünke t 
a Pál f fy-palotában, ezért az a 
dön té s született , hogy a ko t t a -
á l lományi ideiglenesen át-
visszük á F S Z E K használa ton 
kívüli, zuglói fiókkönyvtárá-
ba, a «könyvek és hanghordo -
zók pedig mindaddig n e m köl-
csönözhetők . amíg be n e m 
köl tözünk az Ötpacs i r ta utcá-
ba . Ez az á tmenet i á l lapot 
mos t szerencsére véget ér t ." 

A zenei gyűj temény ú j 
o t thona százharminc éve. 
1867-ben, úgvnevezett palota-
bé rháznak épült , Pálffy Pálné 
megrendelésére . Ybl Miklós 
tervei alapján. A kétemele tes , 
manzárd te tős palota különle-
gessége a k e n számára szaba-
don marad t sarokrész. két , le-
gyező '•a lakú kerti lépcsővel. 
Áz Ybl Miklós művészetéről 
szóló egyik monográf ia szerint 
..ez a palota - amelyet fel tehe-
tően Pálffvné kívánságára ter-

e m l é k e z t e t ő stílusban - önál ló 
fejezet Ybl munká i közöt t " : és 
a r o k o k ó mellett az olasz rene-
szánsz. illetve a nyugat-euró-
pai roman t ika stílusjegyeit is 
m a g á n viseli. A különleges 
házbelsőt a harmincas évek-
ben á tépí te t ték , és a M á n a 
Á p o l ó n ő Egyesület székháza 
lett, m a j d a hábo rú után külön-
böző oktatás i in tézményeknek 
adot t o t thon t . L e g u t ó b b a hat-
vanas évek közepén új í to t ták 
fel. amiko r a Varga Katal in 
Leányo t thon költözött a 
Pálf fy-palotába. Az elmúlt 
é v e k b e n zajlott r ekons t rukc ió 
során a m ű e m l é k jellegű épü-
let m inden szépségét megőriz-
ték. A Pálffyak egykori lakó-
szobáiban , a földszinten és az 
első emele ten , c saknem 1300 
négyze tmé te r a lap terü le ten 
kapo t t helyet a zenei gyűj te-
mény . A második emele ten és 
a m a n z á r d b a n a központ i 
könyvtá r irodái találhatók. 

Gócza Gyuláné tó l meg tud -
t u k . hogy a kölcsönzés a föld-
szinti n a g y i e r e m b e n zajlik, itt 
l ehe t be i ra tkozni , és a ruha t á r -
ban a muzsikus lá togatók 
hangszere ike t is e lhelyezhet ik. 
A földszinten ta lá lha tók a ze-
nei összkiadások, műjegyzé-
kek , kéz ikönyvek és szakfo-
lyóira tok; míg az első emele -
ten a ko t ta tá r , a k ispar t i túrák 
és a h a n g z ó anyagok tára, va- ' 
l amin i a zenei szakkönyvek 
g y ű j t e m é n y e kapo t t helyet . 
Á könyvek , k ispar t i túrák és 
C D - k úgynevezet t szabad 
polcra kerü l tek , így az olvasók 
- a ko rább i gyakorla t tól elté-
rően - szabadon vá logatha t -
nak közülük . A kerti szárny-
ban t ö b b míj f l^aszoba és rak-



Emil egy-egy műve kéziratának ünnepé-
lyes átadásával, melyet az alkotók a Bu-
dapesti Egyesítési Bizottság felkérésére, 
Pest, Buda és Óbuda egyesítésének 125. 
évfordulójára komponáltak. 

A két partitúrát a zeneszerzők a fővá-
rost képviselő Schiffer Jánosnak adták 
át, ő pedig Cócza Gyulánénak, a zenei 
Gyűjtemény vezetőjének gondjaira bíz-
ta, hogy őrizze és az érdeklődők rendel-
kezésére bocsássa a kéziratokat. 

Ezután a két művész gondolatait hall-
hattuk műveik keletkezéséről. Petrovics 
Emil témaválasztását József Attila költé-
szetéhez való vonzódása határozta meg. 
A kantáta egyik tétele A Dunánál c. vers-
re íródott, mely el is hangzott Hegedűs 
D. Géza tolmácsolásában. 

Jeney Zoltán művének alapszövege 
egy latinra fordított Pilinszky- költe-
mény, a latin nyelvet érezve legalkal-
masabbnak a mondanivaló egyetemessé 
tágításához. Mindkét alkotás a városi 
ember életérzéséről vall szerzőik egyé-
niségének tükrében. 

Október 15-én az esti órákban egy 
családias hangulatú összejövetelre ke-
rült sor a pálffy-palota alagsorában, a 
majdani kiállítások és zenei rendezvé-
nyek színhelyéül szolgáló termekben. 

itt együtt voltak mindazok, akik szel-
lemi-fizikai kvalitásaikkal hozzájárultak 
az épület, s benne a zenei Gyűjtemény 
széppé varázsolásához. 

Köszönjük mindenkinek, aki idejét és 
erejét arra áldozta, hogy a könyvtár ok-
tóber 19-én megnyithassa kapuit az ol-
vasók előtt! 

A gyűjtemény régi és új használói 19-
én 1 órakor megostromolták a beiratko-
zó- és kölcsönzőpultot, majd Kassal Ist-
ván zongora- és Kolozsvári László brá-
csaművész kis koncertjének utolsó hang-
jai után birtokba vették a felső szintet 
is. 

Az érdeklődők naponta megújuló ro-
hama azóta sem csökken s ezzel kezde-
tét vette a dolgos hétköznapok sora... 

Liszka Zsuzsanna 
a zenei Gyűjtemény munkatársa 

EZ TÖRTÉNT... 
• Október 1—2-án Kaposvárott 

Könyvtári ellátórendszerek ma és 
holnap címmel rendezte meg kon-
ferenciáját és tisztújító közgyűlését 
az M KE Közkönyvtári Egylete, mely-
nek új elnöke dr. Bartos Éva lett. 
• Október hónapban folyamatosan 
zajlanak a Fővárosi Könyvtári Napok 
rendezvényei, melyekről bővebben 
következő számunkban olvashatnak. 
• Október 8-án nyílt meg Katona Ti-
bor képzőművész kiállítása a Pataky 
Artotékájában, amely november 10-
éig tekinthető meg. 
• Október 11-én színvonalas balett 
gálaesttel záródott le a Könyv és 
könyvtár gyermek-fotópályázat, 
amelynek fővédnöke dr. Katona 
Béla, az Országgyűlés Idegenforgal-
mi Bizottságának alelnöke volt. 
• Október 12 és 15. között A köz-
könyvtárak az ezredfordulón cím-
mel norvég-magyar szeminárium 
volt könyvtárunkban. Az oslói Főis-
kola könyvtárszakos hallgatóival és 

oktatójukkal kétszer találkozhattak 
az érdeklődők. Hétfőn a Pataky 
Könyvtárban, ahol három előadást 
hallgathattunk: dr. skaliczki Judit: 
A közkönyvtárak szerepe az ezred-
fordulón - a szakfelügyelet sze-
mével; Ragnar Audunson: A jövő 
könyvtárának politikai képe, és 
Papp István-. A budapesti köz-
könyvtárak - a Központi Könyvtár 
rekonstrukciója, várható hatása a 
fővárosi könyvtári ellátásra. Szer-
dán Bobokné Belányi Beáta vitain-
dítója után a könyvtáros-tovább-
képzésről folyt a beszélgetés. 
• Október 13. Megnyílt a zenei 
Könyvtár (Vili. ötpacsirta u. 4.) 

— Telefon: 338-4953 
— Nyitva: 
Hétfő, csütörtök 13—20 óra 
Kedd, péntek: 10—17 óra 
Szombat: 9—13 óra. 
szerdán, vasárnap zárva! 
— Szolgáltatásaik: kották, köny-

vek, zenés videofelvételek, CD-k 



kölcsönzése, szabadpolcos könyv-
válogatási lehetőség, számítógé-
pes adatbázis, zenehallgatás, fény-
másolás. 

• október 15-én felújítás után 
megnyílt a Budafoki Könyvtár. 

• Október 16-17-én gyermekkönyv-
tárosaink részt vettek a HUNRA 
vásárosnaményi konferenciáján. 
Kollégáink közül Bencsikné Kucska 
zsuzsa tartott előadást óvodások 
és szülők a könyvtárban címmel. A 

konferencia tapasztalatairól bő-
vebben legközelebb. 

• Az ELTE-BTK Könyvtártudományi -
informatikai Tanszékén megren-
dezett Nyitott Napok keretében a 
tanszék munkatársai segítséget 
szeretnének nyújtani az érdeklő-
dőknek a Pályázás - Pályázati 
rendszer - Pályázási tapasztalatok 
címen megrendezett sorozatukkal. 

KÖZLEMÉNY 
Október 1-től felújítás miatt a Dagály utcai könyvtár Ideiglenes címen működik: 
Láng Művelődési Ház (1139 Budapest, Rozsnyai u. 3. ill. em.) Postacím: 1554 Bp., Pf. 40. 
Telefon: 349-6308/117. mellék 

349-6309/117. mellék 
349-5360/117. mellék 

Kölcsönzés: hétfő, péntek: 13—19 óra 
kedd, szerda: 10—16 óra 

Balettgála a Duna 
Palotában 

Ünnepélyes hangulatban indultam e! 
egy októberi vasárnap estén a BM Duna 
Palota színháztermébe. Gyermekeimmel 
sok előadást, koncertet láttam itt, él-
ményeim, emlékeim igen kellemesek a 
helyszínt illetően. 

Megérkezésemkor, bár féltem az el-
lenkezőjétől, már telt ház volt. örömmel 
tekintettem végig a sok jelenlévőn. Ke-
restem a gyerekeket, örömömet kissé 
lelohasztotta, hogy bizony vidám, kí-
váncsi, vagy izguló gyermekarcból volt a 
legkevesebb, talán tízen, tizenöten le-
hettek. 

A fotók beadási határideje és az 
eredményhirdetés között mindössze 
egy hét telt el, a gyorsaság mindenkép-
pen értékelendő. A jól szervezett és 
színvonalas BALETTGÁLA felnőttként 
nagy élmény volt számomra, köszönet 
érte. 

- Jaj, hát a gyerekek ?! - gyerek-
könyvtáros vagyok, nem tudok megfe-
ledkezni róluk! ők versenyeztek, fotóz-
tak, ha kevesen is. Ez a „délután" őket, 



10-16 éV közöttieket illette volna meg 
elsősorban. 

Kérdéseim, észrevételeim nem táma-
dások, remélem, hogy a következő ha-
sonló rendezvények tervezésekor segít-
ségül szolgálnak majd: 

Országos gyermekpályázat ered-
ményhirdetése vasárnap este. 
csak az én figyelmemet kerülte el, 
vagy tényleg nem derült ki, hogy 
hányan pályáztak? 
Mikor lesznek láthatók e fotók? -
ez is elég fontos kérdés szerintem. 
Szép könyvek csomagolás nélkül, 
még hagyján, de drága lexikonok 
olajos dobozban spárgával át-
kötve... - na, ezt talán mégsem 
kellett volna. 

Nyolcéves helyezett - a meghirde-
tett korhatár 10-16 év között volt, 
én különdíjat adtam volna. 
A díjazottak között volt egy test-
vérpár - nyilván egy fotóért kap-
ták ketten az értékes ajándékot. 
Hogyan csinálták vajon a fotót, ta-
lán egyszerre két ujjal exponáltak? 

• Az értékbeli aránytalanság is za-
vart. 

Milyen kár volt ezekért a bakikért, 
pedig olyan jól éreztem (volna) magam 
ezen az estén! 

Preíszler Judit 
ív/1 sz. könyvtár 

Mindent vagy semmit ! 
Remek kis vetélkedőre gyűltünk össze október 10-én a xix/1-es üllői úti könyvtárban. 

Szellemes, kedves meghívójukban a szervezők már hagyományosnak nevezték e ren-
dezvényt, hiszen tavaly is játszottak a „helyi erők", a KESZ-különítmény, illetve egy Pest 
megyei gárda, idén nagy megtiszteltetésként minket is meghívtak, s 4-5 fős csapatokról 
lévén szó, furcsálkodva fogadták kétfős belvárosi osztagunkat. Persze mi egyáltalán 
nem ijedtünk meg, bátran szembenéztünk az ellennel. Pláne akkor, amikor kiderült, 
hogy Kiss Kati a mi oldalunkon szintén beszáll a küzdelembe, hiszen a Központ mégis-
csak a Belvárosban van.... Házigazdáink teljes harci díszben jelentek meg, és ehhez illő 
látványos bevonulást produkáltak, ezáltal gondoskodtak a remek hangulatról. A játék-
mester és ötletgazda Dobrova Zsuzsa volt (aki jövőre végre már játszani is szeretne!). 

A témák eleinte itt is igen talányosak voltak, de azért minden csapat talált neki tet-
szőt. igazi, vágópistás kérdések voltak, s még Márta szerepére is akadt jelentkező: re-
mekbeszabott vödörtetőket vehettek volna a kiválasztottak potom pénzért. Az ellen-
séges haderők néhány oszlopos tagja próbálkozott a lepaktálással, a bratyizással (főleg 
az örökké vidám házigazda-csapat...), de nem engedtünk a sokszor szendvics formájá-
ban tárgyiasuló csábításnak. Koncentrációnk összpontosítására nagy szükség volt, hi-
szen elég rendesen megdolgoztatták szürkeállományunkat. A zenei feladványok nagy 
népszerűségre tettek szert, hiszen olykor dalra Is kellett fakadni és még nekünk, hallga-
tóknak sem volt olyan megrázó élmény. Néhány kritikus pillanatban tetőfokára hágott 
a hangulat, mindenki harcolt vélt vagy valós pontjaiért, de a kedves, baráti szellem 
mindig újra úrrá lett rajtunk. Minden egységnek, sőt minden versenyzőnek természete-
sen megvolt a maga cikis, illetve zseniális válasza, ahogy ez már lenni szokott. 

A nemes vetélkedés végeredménye: a dicsőséges első helyet a KESZ csapata szerezte 
meg - csakúgy, mint tavaly -, második a xlX/2-es Kossuth Lajos utcai különítmény lett, a 
túrótortát érő harmadik helyet pedig szerénységünk, a belvárosi team orozta el. A ver-
sengés után máris szóba került a jövő évi folytatás lehetősége, hiszen lelkesedésünk 
határtalan. 

Hámory Zsófia 
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