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A Magyar Kultúra Napján 
Könyvtárunk - a Magyar Honvédség Művelődési Házával együttműködve - méltó gálaműsort 

szervezett a Magyar Kultúra Napja tiszteletére 1999. január 17-én, a Stefánia-palota színház-
termében. Itt hangzottak el Fodor Péter főigazgató ünnepi szavai, amellyel a meghívottakat és 
e jeles napot köszöntötte, és amelynek közlésével a Híradó ls megemlékezik a Magyar Kultúra 
Napjáról. 

ben gálaműsorral köszöntjük a Magyar Kul-
túra Napját. 

Jelkép értékű, hogy a rendszerváltáskor 
éppen nemzeti himnuszunk elkészültének 
napjára esett a választás, hogy az a magyar 
kultúra ünnepe is legyen, és az utóbbi évti-
zed egyik rangos eseményévé válhasson. 

Visszatekintve a korabeli Magyarország 
politikai viszonyaira megállapítható, hogy 
1822 őszén igen feszült légkör alakult ki: a 
vármegyék egymás után utasították el a 
királyi rendeleteket; a csekén élő Kölcsey 
Ferenc, aki széleskörű levelezése által érte-
sült a fejleményekről, késztetést érzett 
arra, hogy nemzeti imát, himnuszt írjon a 
magyar nép zivataros századaiból. 

A vád, a panasz, a könyörgés, az emléke-
zés egyszerre és együttesen teszi nemzeti-
vé és közösségivé e szent ódát, követve 
ezzel a kultúrtörténeti hagyományokat. 
Talán nem közismert, hogy Kölcsey mellett 
Berzsenyi Dániel Fohászkodása is hasonló 
indíttatással íródott, de Kölcsey Himnuszá-
nak sorsát Erkel zenéje teljesítette be és 
emelte méltó rangra. A Himnusz 
„küldetését" a reformkori ellenállás megje-
lenítése mellett tehát a zene is meghatá-
rozta, hiszen már 1848. augusztus 20-án 
megszólalhatott a budai Mátyás templom-
ban, hivatalos ünnepség keretében. 

Talán nem érdektelen, ha utalásszerűén 
megemlítünk néhány fontos és érdekes 

Tisztelt Hölgyeim és Uralmi 
Őszinte tisztelettel köszöntöm önöket a 

Magyar Honvédség Művelődési Háza és a 
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár nevében. 
Köszönjük, hogy meghívásunkat elfogadták 
a mai ünnepi alkalomra, amelynek kereté-



kulturális eseményt abból az Időszakból, 
amikora Himnusz elkészült. 

1822 
- Kolozsvárott bemutatják az első magyar 

operát, Ruzltsky József Béla futása című mű-
vét. 

- Kisfaludy Károly szerkesztésében meg-
indul az Auróra zsebkönyv. 

- Megkezdődik az Esztergomi Főszékes-
egyház építése. 

Ferenczy István elkészíti a 
„Pásztorlánykát". (1860-ban ugyancsak ő 
formázta meg Kölcsey első szobrát, 
Szatmárnémetiben.) 

1 8 2 3 
- Január 1. Petőfi Sándor születése, aki 

1847-ben így ír: „itt vagyok végre az ígéret 
földjén szatmárban... /... / innen a Tiszán 
Cseke és a csekei temetőben Kölcsey Ferenc. 
Tavaly ősszel egypár hétig laktam Itt, s meg-
meglátogattam a szent sírt, melyben a leg-
nemesebb szívek egyike hamvad. Halmánál 
nincs kőszobor, még csak fejfa sincs, melyre 
neve volna fölírva, de nincs is rá szükség, 
mert az odalépő vándornak szívdobogása 
megmondja, ki van ott eltemetve." 

- Január 22-én elkészült a Himnusz. 
- Bolyai János megkezdi az abszolút geo-

metria kidolgozását. 
1 8 2 4 
- Megkezdődik a Pannonhalmi Főapátsági 

Könyvtár építése. 
1 8 2 5 
- Széchenyi István egyévi jövedelmét, 

hatvanezer forintot ajánl fel a magyar Tu-
dományos Akadémia javára. 

- Megjelenik Vörösmarty Mihály Zalán fu-
tása című műve. 

1826 
Sting Vince megalapítja a herendi porce-

lán manufaktúrát. 
- Szemere Pál és Kölcsey Ferenc szerkesz-

tésében megjelenik az Élet és Literatura cí-
mű lap. 

- Kölcsey megírja a Nemzeti hagyomá-
nyok-at. 

Tisztelt Ünnepi Közönség! 
Szerb Antal találóan írta Kölcseyről: „Ez a 

világpolgár európai, aki a legmisztikusabb 
magyar is volt." 

A Magyar Kultúra Napja alkalmat teremt 
arra, hogy büszkék legyünk azokra az érté-
kekre, amelyeket határon innen és határon 
túl kiváló művészek, tudósok, pedagógusok, 
kultúraközvetítők alkottak. Azok személye és 
munkássága előtt is tisztelgünk, akik ablakot 
nyitottak a nagyvilágra azért, hogy értéke-
inket mások is megismerhessék és mi is meg-
ismerhessük mások kultúráját. Ezzel is köze-
lítve a népeket, nemzeteket egymáshoz. 
Szeretném hinni, hogy a magyar kultúra 
nem csak egy ünnepi napon kerül az érdek-
lődés középpontjába, hanem folyamatosan 
jelen van hétköznapjainkban. És egyszer 
elmondhatjuk majd, hogy a kultúra kiemelt 
támogatása nem kegy lesz, hanem a nemzeti 
lét feltétele. 

A mai gálakoncerten fellépő művészek 
egyszerre vannak jelen a világ színapadain és 
a nemzet kisebb-nagyobb pódiumain. Azért, 
hogy értéket, minőséget felmutatva ünne-
pivé varázsolják életünket. A rendezőket is 
ez a megfontolás vezérelte, amikor átnyújt-
juk ezt a szép gálacsokrot a jelenlévőknek. 

Köszönet a művészeknek, együtteseknek, 
hogy felajánlották fellépésüket a jó ügy ér-
dekében. Befejezésül had' idézzek a költő 
Kölcsey Kálmánhoz írt intelmeiből: „Az, aki 
életében sokat érzett és gondolkozott, s 
érzeményeit és gondolatait nyom nélkül 
elröppenni nem hagyta: oly kincset gyűjthet 
magának, mely az élet minden szakában, a 
szerencse minden változásai közt gazdag 
táplalatot nyújt lelkének." 

Köszönöm figyelmüket. 

Év eleji visszatekintés 
Fél éve ismét fogadja olvasóit a Pataky! 

A visszaemlékezés elején engedtessék meg egy személyes vélemény - hihetetlen, hogy már 
fél éve ismét működik egyik legnagyobb könyvtárunk a Pataky - számomra valahogy az 1998-as 
év szinte egy pillanat alatt illant el. Természetesen tele megoldásra váró feladattal, sok jő il-
letve rossz emlékkel. Mintha csak ma lett volna, amikor 1997. szeptember 8-án a 4. régió beköl-
tözött szerény könyvtárunkba. Ezzel az eseménnyel végérvényesen kezdetét vette a X/4-es 
könyvtár régen várt rekonstrukciója. 

Temészetes, hogy ezt a könyvtár vezetője másként élte meg. Visszatekintésünket Kovács 
Györgyi könyvtárvezetővel és a kronológiával kezdjük. 



1997. augusztus 25. volt az utolsó kölcsönzési nap a régi könyvtárban, ami átadása óta, 1975. 
nov. 7-től állta az olvasók nem szűnő ostromát, sajnos ez meg is látszott rajta, nem véletlenül 
döntött az intézmény vezetése a rekonstrukció mellett. A fent már említett dátum, szeptem-
ber 8. jeles nap volt a kollektíva életében, ez a dátum azt jelentette, hogy a könyvtárat kiürít-
ve át kellett adni a felvonuló vállalkozóknak. A kézikönyvtár kivételével - ami a tömör raktá-
ban lett elhelyezve - az állományt ládázni kellett, s a közel kétszázezer dokumentum és bútor-
zat egy része elszállításra került. A feldolgozó csoport a X. kerületi önkormányzat jóvoltából a 
pedagógiai kabinet épületében nyert elhelyezést. A kollektíva a régió könyvtáraiba lett szét-
osztva, azzal a feladattal, hogy segítse az ott folyó munkát. Meg kell említeni, hogy a videó és 
CD dokumentumok, amik bevételt termelnek, szintén a régió könyvtáraiba kerültek. Ennek is 
köszönhető, hogy a költségvetés kiesése kezelhető volt. Miután közel fél évig vendéglátóként 
végigkísértem a rekonstrukció embert próbáló hatását, csak az elismerés hangján szólhatok az 
igazgató és a könyvtárvezető teherbírásáról. 

Több határidő módosítás után jeles dátum 1998. május 11-e, megérkezik az első láda könyv 
a felújított könyvtárba. Június 8-án kinyit a Pataky. Gondolom, nem kell a kedves kollégáknak 
bizonygatnom, azt a gigantikus munkát, amit a könyvtár kollektívája és a régió könyvtáraiból 
egy-két ember tett azért, hogy ilyen rövid idő alatt az első kölcsönző ismét beléphetett a 
könyvtár ajtaján-. 

A hivatalos megnyitó 1998. június 17. Nagy esemény volt, a fővárosi és kerületi önkormány-
zat, az intézmény vezetése, valamint a FSZEK kollektívája győződhetett meg e napon arról, 
hogyan tud egy könyvtár fantasztikus módon megújulni. 

Az első észrevétel amit le kell írnom, hogy világos, tágas áttekinthetőbb lett a könyvtár. 
Áthaladva a kapun egy impozáns előtérbe lép be az olvasó, balra az elegáns kölcsönzési pult 
fogadja, ahol a beiratkozás, kölcsönzés bonyolítható. E térbe került elhelyezésre - az emelet-
ről lehozott - fonotéka, videó válogató, az artotéka kiállítási együttese, ami havonként újul 
meg. A terem végében nyert elhelyezést a megújult és megszépült gyermekkönyvtár. A 
könyvtárvezető fél év tapasztalatából elmondta, azzal a döntéssel, hogy a fonotéka központi 
helyre került, nagymértékben emelkedett a bevétel. 

Tudom, hogy a gyermekkönyvtár a régihez képest egyharmadára csökkent, én ezt mégsem 
érzem! A kollegák át tudták alakítani a gondolkodásukat, csak olyan könyvek kerültek ide, amik 
valóban a gyerekeknek kellenek. Csupa szép, önmagát kínáló könyv sokasága. A gyermek az 
egész könyvtárat használhatja, tehát nem kell mindent ide zsúfolni. Kiemelnék néhány nekem 
tetsző újítást. Miután a könyvtár régi bútorait használta fel újszerű és formabontó a négyszög-
letes válogató ládák egymásra helyezése, ez teljesen új hatást ad. A kicsiket egy fa mesevonat 
- tele könyvvel - hívja utazásra. A szőnyeg és a színes párnák otthonos környezetet biztosíta-
nak a helyben olvasásra, heverészésre. A gyerekek szeretik az egzotikumot, e világba vezet a 
polcokon elhelyezett állatfigurák sokasága. Szólnom kell a gyermekkönyvtáros kollégák által 
készített - nagyon sok munkát Igénylő - egyéni kusztoszokról, amik színes képekkel és felira-
tokkal szolgálják a gyermekek tájékoztatását. 

Tovább haladva a földszinten a kölcsönző pult jobb oldalán helyezkedik el a tájékoztatás 
központi együttese, a tájékoztatók pultjával és a katalógusokkal. E térben található a kölcsön-
zési állomány. A tájékoztatói pult mellett a témacsoportos elrendezésű állomány található, 
ahol szívesen böngésznek a szórakoztató irodalmat kereső olvasók. Logikailag egybe tartozó 
egység a kötelező olvasmányok együttese. Ezt követi az irodalomtudományok és idegen nyel-
vű könyvek csoportja, valamint a szépirodalom és az ismeretterjesztő irodalom kölcsönözhető 
része. Nagyon jó ötletnek tartom az e térben kialakított információs oszlopot, ahol jól megfér 
egymással a könyvtár és olvasóinak hirdetése. 

Az emeletre egy nagyon szépen felújított lépcső vezet, amit egy virágokkal díszített átriu-
mos korlát vesz körül. Az emeleten került kialakításra a kézikönyvtár és az olvasóterem. A re-
konstrukció nagy eredménye egy külön előadó terem kialakítása, ami nyitva tartási időben is 
alkalmas vendégek, előadók fogadására. E teremben működik az „ART TEÁZÓ" is. Az olvasóte-
rem egyik végében lett kialakítva az olvasók által használható információs rendszer, a Soros 
alapítvány által támogatott internet elérést biztosító számítógépes hálózat, helyi adatbázi-
sokkal, CD-ROM-okkal. Már említettem, de ismét le kell írnom, hogy szellős és áttekinthető itt 
minden. Amikor ezt mondom a könyvtárvezetőnek, elégedetten nyugtázza, de egyben közli, 
hogy úgy a földszinten, mint az emeleten több állvány került elhelyezésre, mint a régi időben. 
Szólni kell még a színek harmóniájáról, az emelet cseresznye és zöld színéről, a sok virágról, 
ami még otthonosabbá teszi a könyvtárat. 

Elismerés és dicséret az egész kollektívának. 
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Végezetül ismét egy személyes észrevétel: sajnos az utóbbi időben ritkán következik be inté-
zetünk életében ilyen örömteli esemény, hogy részt vehetünk egymás szakmai megnyitóin. Én 
szomorúnak tartom, hogy a hivatalos megnyitón résztvevő vendégek közül senkinek sem jutott 
eszébe, hogy e lap hasábjain leírja benyomásait, észrevételeit. 

Hucskóné Kovács Mária 

Megújult a Liszt Ferenc téri gyermekkönyvtár 

Nehéz, hosszú terhesség volt - sokszor veszélyeztetettnek tűnt - , jó páran beszálltak a kihordásá-
ba, de megszületett. Ép, egészséges és többé-kevésbé olyan, amilyennek tervezték. A fáradt szülők is 
kezdik kipihenni a megpróbáltatásokat. Kicsit belehaltak, kicsit beleőszültek, de most már gyönyörű a 
produktum. 

A Belvárosi Régióban fél évig ez volt a jelszó: majd a Liszt Ferenc tér megnyitása után. Aki tudja, 
hogy mennyi harcot kellett megvívni, milyen hihetetlen munkájába került mindenkinek vagy aki részt 
vett benne és hallota ez ügyben a Pobori Ágit avagy látta a holtfáradt Kucska Zsuzsát, na szóval 
mindezek menjenek el a könyvtárba. Telepedjenek le egy süppedős fotelba a polgári szaloban és fi-
gyeljenek. Figyeljék a helyet, a színeket, a légkört, a játszó-tanuló (játszva tanuló?) gyerekeket, az ott 
dolgzókat. Rá fognak jönni: megérte, sikerült, ezt akartuk. 

Hogy milyen lett? Hát olyan tiszta, szép, 
kedves, bájos, komolykodó, előkelő, szóval 
olyan szerethető. Kértem Kucska Zsuzsát, 
„idegenvezessen" a birodalmában. Először a 
polgári szalont szemrevételeztük. Hívogató 
kanapéja, barátságosan megvilágított színei, a 
melegséget sugárzó képek a falon mind na-
gyon csábítóak. Aggodalmam, hogy nem 
„lakják-e le" a gyerekek, alaptalannak bizonyult, 
szeretik, élvezik, igénybe veszik - és vigyáznak 
rá. Felnőttesebbbnek érzik benne magukat -
gondolom én. A télikert egy igen különleges és 
kedves ötlet megvalósulása. Buja növény, sza-
movár, nádbútor és sok-sok fantázia egy sa-
rokban az ablak mellett. A játszó-kuckó (tán 
nem ez a hivatalos neve) még egy kicsit sóvá-
rog a játékok után, de ez csak az én türelmet-
lenségem, hisz hamarosan azok is előkerülnek. 
A számítógépes, belső térben a kékre festett 
mennyezet az apró égőkkel egy cseppnyi teju-
tat varázsol oda a csemetéknek. A hírek szerint 
gyerekek és szülők - kiböjtölve a zárva tartást 
- nagy megelégedéssel vették birtokba a 
könyvtárat. No persze nem csak a „kirakatban 
lévő " dolgok változtak. Az ottaniak munkája, 
élete is kényelmesebbé vált e felújítás által. „A 
ház asszonya" sugárzó arccal, büszkén kalauzol 
s a mindenre odafigyelés példájaként mutat 
egy konyhai asztalt, melynek lábai színben 
megegyeznek a könyvtár domináns színeivel. 
Ez csak egy - meglehetősen rosszul kiválasz-
tott - példa, de bizonyítja: itt most minden 
stimmel. Az egyik első gondolata az embernek 
e látvány kapcsán a színharmónia. Kivételes íz-
léssel válogatták össze a tárgyakat, kiegészítő-
ket, az igényesség szembeötlő. Lehet érezni: 
ha már ennyit kellett várni, ennyi munkájába 
került sokaknak, akkor legyen tökéletes. Az 
ötletesség és különlegesség megragadja a paj-
kos nebulókat és külön programmá válik a 
könyvtárban lenni. 

Hámory Zsófi 



Zenei vallomás Budapestről 
pest, Buda és Óbuda egyesítésének 125. évfor-

dulója alkalmából komponált új műveket 
Petrovlcs Emil és Jeney Zoltán. A Főváros felkéré-
sére született, még be nem mutatott zenekölte-
mények első példányát Schiffer János főpolgár-
mester-helyettes úr adományozta a Fővárosi Sza-
bó Ervin Könyvtár zenei Gyűjteményének. 

A felkérés megtiszteltetésként érte mindkét 
művészt, mivel 75 évvel ezelőtt ugyanerre az 
eseményre komponálta Bartók Béla a Táncszvitjét 
és Kodály Zoltán a Psalmus Hungaricust. Ezek a 
művek nem igazán kapcsolódtak Budapesthez, il-
letve a városi élethez. Petrovics Emil és Jeney Zol-
tán (egymástól független elgondolástól Indíttat-
va) kifejezetten a városi létről írták meg művei-
ket. 

Az évfordulóra írt Petrovics mű, A Dunánál cí-
mű IX. kantáta, a város Budapest életét ábrázolja 
hajnaltól estig. Petrovics Emilt a téma mélyen 
foglalkoztatta, Igyekezett mind zeneileg, mind 
nyelvezetileg megtalálni a megfelelő hangot, míg 
végül fiatalkori „szerelméhez", József Attila köl-
teményeihez fordult. József Attila versei lírai val-
lomások a városban létezéséről. A mű középpont-
jában a Dunánál című vers áll (nem teljes terjede-
lemben), melynek gondolata: a szomszéd népek 
összetartozása, a nagy folyam mentén élők béké-
je, egyetértése, egybefonódása. Ezt, s a városban 
élő családok érzéseit, érzelemvilágát jelképezi a 
három hang: nő, férfi, gyermek (fiú). 

Míg Petrovics Emil művét énekhangra képzelte 
el, addig Jeney Zoltán tudatosan kerülve a vokális 
műfajokat, szimfonikus mű megírásába kezdett. 
Ám a születendő zenei anyag egy bizonyos pon-
ton kényszerítőleg követelte ki az énekhang al-
kalmazását. Jeney Pilinszky János költeményeiben 
kereste a megoldást: milyen szöveg lenne ideális 
a már megíródott szoprán szólóhoz. A véletjen 
adta kezébe az Ahogyan csak című vers 1984-ben 
készült latin nyelvű fordítását. Déri Balázs latin 
szövege mindenben illett az elkészült anyaghoz, s 
fokozta annak szakrális jellegét. A cím is mind eh-
hez, mind pedig az eredeti ötlethez, hogy eltér-
jen Kodály és Bartók műveitől ez a zenei megfo-
galmazás, kapcsolódik: contrafactum. Ennek je-
lentésváltozatai utalnak az ellentétre, a már 
meglévő zenei anyaghoz az ének szövegének 
megszületésére, illetve annak szakrális jellegére is. 

Az elmúlást idéző Jeney mű tisztelgés Buda-
pest történetének halottai előtt. 

1998. november 17-én mutatták be Petrovics 
Emil és Jeney Zoltán műveit a Magyar Állami Ope-
raházban. A koncerten szerepelt még a 75 évvel 
ezelőtt íródott Bartók Táncszvit és Kodály Psalmus 
Hungaricusa is. Ehhez a közvetítéshez kölcsönözte 
ki elsőként a Zenei Gyűjtemény anyagából a Ma-
gyar Televízió az újonnan bemutatott művek par-
titúrájának kéziratát. 

serly Cecília - Szabó Agnes 
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MŰVEK BONTAKOZÓBAN 

Petrouics Emil: A Dunánál 

Buda, Pest és Óbuda egyesítésének 125. év-
fordulója alkalmából a Főváros két mű kom-
ponálására adott megbízást - Petrovics Emil-
nek, illetve Jeney Zoltánnak. 
- Mire ihlette a zenetörténeti bag\omán\ok 
szellemében fogant felkérés Petrovics Emilt? 
- 75 éve ünnepelt először így Budapest. Most 
az akkor bemutatott müvekhez - Bartók 
Táncszvitjéhez és Kodály Psalmusához - tár-
sítják a két új kompozíciót. Én IX. kantátá-
mé. írom erre az alkalomra. 
- A kilencediket? A legutóbbi, a Pygmalion 
mintha még csak a \V. lett volna. 
- Igen, de a Szabó Lórinc verseire írt zongo-
rakíséretes ciklusom voltaképp nem dal. ha-
nem inkább a VIII. kantátám. Egy napon ta-
lán meg is hangszerelem. 
- A készülő mû tematikailag kapcsolódik a 
fővároshoz? 
- Nem kérték, hogy kapcsolódjék, mégis 
megpróbáltam aktuálisat írni. Elóbb a törté-
nelemhez fordultam: ostromemlékeimre gon-
doltam, de az drámai lett volna. Lírai élmé-
nyem nemigen füzódik a városhoz - vagy ta-
lán nincs ehhez olyan érzékem, mint Mándy-
nak. Foglalkoztatott Széchenyi alakja, aki oly 
sok mindent kezdeményezett a fővárosban. 
Ám szövege, nyelvezete nem alkalmas a 
megzenésítésre, s a figura is kezdett távolod-
ni tőlem. Fél évig olvasgattam tőle és róla. va-
lamint a Pest-Budáról szóló gazdag irodal-
mat, de nem termékenyített meg. Maár Gyula 
barátomhoz fordultam segítségért, aki össze-
állított nekem egy montázst József Attila ver-
seiből. Azt ugyan alig használtam, de ebben a 
költői életműben találtam meg azt az alap-
anyagot, amelyre kantátámat építhettem. Az 
ernbtr sokszor áll a polc előtt, és tudja, hogy 
ott van, amit keres, csak nem tudja, mi az... 
József Attilában évtizedeken át vagy a mun-
kásmozgalmi vonatkozásokat, vagy - ízléste-
lenül - a pszichopatát hangsúlyozták. Sorai-
ból városképet akartam kirakni, amely haj-
naltól estig ábrázolja Budapest életét. Versei 
lírai vallomások a városban létezésről. 

A középponti 3. tétel A Dunánál, persze 
nem teljes szöveggel. Ez szól arról is, ami en-
gem egész életemben foglalkoztatott: ... az 
apám félig székely, / félig román, vagy tán 
egészen az. S megfogalmazva a nagy folyam 
menti népek békéjének és megértésének 
gondolatát, amely gyerekkorom óta, habár 
egyre gyengülő erőtartalékokkal, a rögesz-
mém volt. Az 1. tétel az ébredés, a Hajnal 
zsánerképe: a Flórának írt hexameterekből 
néhány sor kórusra és zenekarra. De ez a 
kantáta nem a szerelemről szól, hanem a tel-
jességről. A szólisták is ezt jelképezik: egy 
nő, egy férfi és egy gyerek. A második tétel 
már az élet maga: a szólisták a nagyvárosi 
nyüzsgésben munkába indulnak, a gyerek 
pedig azt kántálja, hogy kocsik zörögnek, re-
dőnyök görögnek, tengerek dörögnek, embe-
rek áradnak. A koloratúrszoprán, a bariton 
és a fiúszoprán egyszerre énekelnek egy ron-
dó típusú szerkezetben, amelynek első epi-
zódja tangószerű vallomás, a második inti-
mebb öröm kifejezése. 
- Ez majdhogynem szcenírozott jelenet, nem? 
- De, az. Egymással összefüggésben beszél-
nek, s van benne duett, tercett. A tétel játé-
kos: a gyerekszólista még egy clavest is ütö-
get. A Dunánál tételt férfihang és kórus adja 
elő. Ebbe a profán emlékfelidézésbe ragasz-
tottam bele a gyerek szólamába a De szeret-
nék gazdag lenni, / Egyszer libasültet enni 
.mondókát". A 4. tétel a Fiatal asszonyok 
énekére készült bravúrária. A múlt század el-
ső harmadánhk operáiból mentettem át e vir-
tuóz éneklésmódot, jóllehet nem ennek szán-
dékával kezdtem komponálni, csak az első 
hajlításnál ébredtem rá ennek lehetőségére. 
Az 5. tételben - Szép csöndesen aludj-a tel-
jes együttes megszólal, nyugovóra térnek az 
emberek. Kicsit rímel ez a 2. tétel férfi-nő 
kapcsolatára. Eblse szőttem bele az Altató né-
hány sorát is. de a gyerek hangján, s csak azt 
énekli a felnőtt, hogy Aludj el szépen, kis Ba-
lázs. A legvégén még visszahozom a De sze-
retnék gazdag lenni motívumát: József Attila 

álmát, amellyel az élet szép lenne. A záróté-
telben a nagycsöndü folyó említésének kö-
szönhetően ismét fel tudom idézni a Dunát. 
- Milyen terjedelmű az öt tétel? 
- Hosszabbra sikerült, mint rendelték: 20 
perc helyett fél óra lett. József Attilával kez-
dődött a pályám: A bánat megzenésítésével. 
Azóta nem nyúltam verseihez, talán féltem, 
hogy elrontom. Most úgy érzem, sikerült 
megtalálni az elmúlt évtizedek ragadványai-
tól mentes, fájdalmas, de szépséges sorait. 
Szomorúság, nosztalgia, öröm van a darab-
ban. de tragikum nincs. Inkább derűset sze-
rettem volna írni, bár a vége nem vidám, s 
nem is olyan energikus a mű, mint a VII. kan-
tátám. 
- Mekkora zenekart foglalkoztat a partitúra? 
- Szimfonikus zenekart, de csak kettős fafú-
vókkal. nem túl sok ütőhangszerrel. Stilárisan 
ugyanazt csinálom, amit eddig, csak az ének-
szólamokat kívántam még attraktívabbá ten-
ni. Az énekhang e században dívott hang-
szerként való kezelése helyett hagyom, hogy 
igazán énekeljenek. 
- Gyerekszólista most először fordul elő a Pet-
rovics-oeuvre-ben. 
- József Attila költészete tele a világra való 
gyermeki rácsodálkozással. Majdnem bele-
senem a kantátába a Mikor az utcán átment 
a kedvest is, de mellózni akartam a szerelmi 
költészetet. Galambok ültek a verebekhez: ez 
is a gyermek észrevétele, ott van az ó látóte-
rében. Szinte úgy éreztem: minek ide felnőtt, 
gyerekeknek kellene énekelniük az egészet, 
S ezért is fejezi be a gyerek a darabot. 

HOLLÓS MÁTÉ 



Szeretettel teli, ámbátor idétlen kérdések 
Havas Katihoz - kitüntetése apropóján 

— Mit kaptál, miért kaptad, öriilsz-e a kitüntetésnek? 
Budapestért díjat, több évtizedes könyvtárosi tevékenységemért. Nagyon-nagyon örültem, 

mivel a könyvtár elismerése is benne van. A díjjal járt még plakett, oklevél és 72 ezer netto, hogy 
teljes legyen a tájékoztatás. Aminek még ennél is jobban örültem volna, az a Bibliotheca civica... 

— A kitüntetés, és az interjú kapcsán többekkel beszélgettem Rólad, s meglepődve tapasztaltam, hogy alapvető 
dolgokat nem tudnak a pályafutásodról. Összefoglalnád röviden, mióta és mi közöd a FSZEK-hez, illetve a könyv-
tárügyhöz? S ha már „nosztalgiázunk", kik voltak azok a könyvtárosok, akiknek példája ehhez a szakmához kö-
tött? 

Azért nem tudnak, mert biztosan új (munkaknélküll) gyerekeket kérdeztél meg. Egyébként Is, 
szerintem nekem mindig csak a szabó Ervin Könyvtárhoz volt közöm. 

1961-től 1971-ig dolgoztam itt, ezt követően '83-ig voltam a KISZ kulturális munkatársa, majd 
olvasáskutató, de egyik sem állt jól nekem! Közben 5 szép szakmai évet gyesen töltöttem... Miu-
tán visszajöttem a FSZEK-be, voltam oktatási felelős, módszertanos - , de ez a kettő sem állt jól. 

A Közhasznú Információ születéséhez volt ugyan közöm, de a szolgálat létrehozása teljes egé-
szében Sándor Marlka érdeme. Aztán... 

5 felejthetetlen évet töltöttem a IX. kerületben - nagyon jő volt - , ott először elutasítottam, 
majd beleszerettem a „családi modellbe". Meggyőződésem, hogy sokkal többet lehetett volna 
kihozni belőle, sőt ma sem temetném el! 

A könyvtárosok közül nagy tisztelettel és szeretettel emlékszem Tóth Margltkára, Meissner 
Pannlra, - igaz, velük nem dolgoztam együtt. Akikkel együtt dolgoztam, azok közül Drégely Pan-
ni, Godányi Zsuzsa volt nagy hatással rám. Emberileg a mai napig kötődöm Dobos Piroskához, s 
ne felejtsük el Maruszki Jóskát sem. végül egész életemet meghatározta 18 éves korom óta Papp 
Pista. 

— Ezt már csak azért is jó megkérdezni, mert a legjobb úton haladsz ahhoz, hogy majd egyszer a Te neved is 
szerepeljen egy ilyen visszaemlékezésben. Megindultál a legendává válás ú t ján . . . 

Friss sztori: Egy könyvvtárossal beszélgettem telefonon (nálam valamivel fiatalabb, régóta „szabóervines"), 
szóba került a Pá-Pista, s ezzel kapcsolatban a következő: „Milyen jópofa ez a meghívó, na ezt is biztos a Havas 
találta ki, ő tud ilyeneket, egyébként is a legjobb fej az egész Szabóervinben, nem?" 

Eddig azt hittem, hogy ez csak az én elfogult véleményem, s szemérmesen nem is vallottam volna be soha, ha 
nincs ez az interjú. Amióta ismerlek szerettem volna megtudni, hogy a kultúráltságnak, a műveltségnek és a közvet-
lenségnek ez a „haavaskatis" ötvözete mennyiben tudatosan kialakított szerep, vagy ez az „egész" (mármint Te) 
születési adottság, s így más számára elérhetetlen dolog megtanulni? 

Először. A Pá-Plstát sajnos nem én találtam ki, és nem én találtam ki még, nagy bánatomra a 
„menedzs ment"-et sem, viszont a „menedzs nem jött"-et, azt igen. 

Közvetlen vagyok, sőt talán túlságosan Is, de sem elég kultúrált, sem eléggé művelt. Soha 
semmit nem csináltam tudatosan, minden lépésem ösztönös volt. Van egy hang bennem, aki 
persze Én vagyok, előttem jár és a legváratlanabb helyzetekben és módon egyszercsak megszó-
lal, s én ámulva és riadtan hallgatom, hogy mit mond! így jöttem vissza a könyvtárba, s így men-
tem nyugdíjba is! 

— Úgy 15 ével ezelőtt megfogalmaztad az elképzeléseidet „Munkahelyemről, ami meggyőződésem szerint pincs 
válságban" címmel. Ez az írás számomra nagyon fontos volt, mivel kimondta mindazt, ami engem ehhez a pályá-
hoz kötött. A „hatalmas vagyon birtokosa vagyunk" szemlélet, ez az önbecsülés a mai napig meghatározó számom-
ra. 10 éve írtad. Vegyes érzésekkel olvastam ú j ra , még ma is lelkesít sok gondolata, másrészt dermedten konstatál-
tam helyenként, hová is jutot tunk mindettől. Szerinted átalakult-e a könyvtár szerepe, jelentősége, illetve mi mó-
don, még „illetvébb" Benned átértékelődött-e? 

Emlékszel még erre az írásra? Azt ír tad, hogy „állandó izgalomban élek, amióta ú j r a itt dolgozom" - tart-e 
még ez az izgalom, s még mindig szeretsz itt dolgozni? 

Sajnos már nem emlékszem, elküldenéd, ha neked megvan? Az rémlik, hogy sok olyan dolog 
van benne, amit meg kellett volna, vagy még ma is érdemes lenne megcsinálni. 

Az Izgalom egyébként a mai napig tart! '63-ban a Rottenbiller utcai 2. sz. könyvtárban egyszer 
ugyan megnéztem az órámat, mert randim volt, de ez volt az utolsó eset. ugyanis a legjobb do-
log „kint" lenni az olvasók között, ahol csak jót tehetsz, nem tudsz mást csinálni, csak ami az olva-
só javára van valamilyen formában, még ha papírzsebkendőt kér Is, vagy az Iránt érdeklődik, 
merre van a WC. Sőt még akkor is, ha azt mondod, hogy a kérését nem tudod teljesíteni, mert 
legalább nem tölti az idejét fölösleges bőklászással. A 80 éves aggastyántól a 18 éves gyerekig 



kiszolgálni az embereket valami fantasztikus élmény számomra, nem beszélve a szeretetükről! 
Volt olyan rejtvényfejtő idős néni, aki mielőtt meghalt, ráhagyott egy másikra. 

— Egy szemtelen, „hálózatis" kérdés: voltál kerületi és most központi könyvtáros vagy. Van-e, és ha van, mi a 
különbség a kettő között? 

Semmi különbség! Ezt nagyon komolyan mondom! Ami ott a Danielle Steel, az itt az Aronson. 
Számodra semmi különbség, azt adod a kezébe, amit kér. Ez a dolgod és nem minősítheted a 
kérést! Bár életem nagy szerencséje, hogy könyvtáros lehetek, valahogy úgy alakult, hogy három 
dolog kimaradt a szakmai életemből: nem videóztam, nem leltároztam, s nem nyomtam meg 
még soha a pénztárgép gombját - lehet, hogy ezért vagyok boldog könyvtáros?? 

— A leendő új központi könyvtár előreláthatóan hasonlítani fog-e ar ra , aminek Te látni szeretnéd? Volt súlya a 
véleményeteknek, megkérdezték? 

Megkérdezték. Szerintem a tervekben megfogalmazottak nem állnak távol egyetlen normális 
könyvtárostól sem. Hiszen mi a lényeg? Visszafogadjuk azokat, akik valamilyen rossz döntés miatt 
kimaradtak - pl. a gyerekeket, (őket egyébként most is beengedném, feltéve, hogy azt keresik, 
ami nekünk van. Én amúgy idáig is beengedtem volna a gyerekeket.) Egyébként az lenne a jó, ha 
valóságos közművelődési könyvtár lehetne, s a továbbtanulóknak létesítenének egy könyvtárat a 
„nemzeti gödör" helyén, mondjuk, ahol a felsőfokú tanulmányokhoz szükséges irodalom együtt 
van, megfelelő példányszámban! 

— Megírod-e a „folytatást", az „ú jabb elképzeléseim a munkahelyemről, amely szerintem, még mindig nincs 
válságban"-t? 

igen, szeretnék valamilyen formában folytatást írni! 
Egyébként a munkahelyünk nincs, a „munka" viszont annál inkább válságban van! Egyik ked-

venc dolgom fiatal egyetemisták, főiskolások tanítása, nos közülük hosszú évek alatt még egy 
sem jött vissza a könyvtárba dolgozni. Negyedéves egyetemista mondja: „Nem lehetek olyan 
felelőtlen jövendő családommal szemben, hogy könyvtárban dolgozzak". Pedig tapasztalatból 
tudom, hogy elég boldog az a család, akinek legalább egy tagja boldog könyvtáros... 

— Köszönöm a beszélgetést és a finom ebédet! 
az interjút vargáné vida Emilia készítette 

Lementem a pincébe... 
harmincnégy lépcsőfokon, de nem vajat csipegetni, sőt! Azt a szép feladatot kaptam a KH (ez 

esetben) felelőtlen felelős szerkesztőjétől, hogy adjunk hírt a pálffy-palotában létesült kondi- vagy 
fitness-teremről, és a szaunáról... (kéretik diszkréten röhögcsélni!), 

Én minden feladatot komolyan veszek, azt meg, hogy felhívjuk a figyelmet egy jó lehetőség ki-
használására - különösen. 

íme a híradás: 
A terem nem óriási, de épp elég nagy ahhoz, hogy néhány válogatott kínzóeszközt elhelyezhet-

tek benne.A magam részéről a szobabiciklit felismertem, a többiről Tusják Andit kérdeztem, hogy 
ugyan mondaná el, hogy mire valók. így derült ki, hogy az egyik evezőpad, a másik lépcsőzőgép, de 
van terpeszgép és mellkas erősítő is. A legnagyobb eszköz egy kombinált gép, amivel a mellkast, a 
hátat és egyéb fontos testrészt egyaránt lehet edzeni, a monstrumot felszerelték jó sok súllyal, így 
inkább férfiaknak ajánlott. 

A gépek elvarázsoltak, elkezdtem lelkesedni, magamban buzdító mondatokat fogalmaztam ol-
vasóim számára, amivel kedvet csinálhatok testük rendszeres karbantartásához. 

Csakhogy! Kiderült, hogy jelenleg még a zuhanyzók (kettő van) nem használhatók. Részben azért 
nem, mert műszakilag meghibásodtak (garanciális javításuk várható), másrészt igaz ami igaz egye-
lőre még raktárnak használják (iratokat tartanak benne). így az sem feltűnő, hogy nincsenek még 
öltözőszekrények és padok sem. A szaunára szintén várni kell még, a helye megvan, de egyébként 
semmi... 

így nem javaslom, hogy megrohanjátok az edzőtermet! Érdemes megvárni, hogy edzés után zu-
hanyozni is lehessen... viszont ha már minden rendben lesz, akkor munkanapokon reggel 8 órától 
este 8 óráig, szombaton pedig 8-től 12 óráig lehet majd használni. Ha tömeges lesz az érdeklődés, 
tanácsos lesz beosztást készíteni, hogy mindenki sorra kerülhessen. Kívánom, hogy így legyen! 

Cujgiczer imréné 



CHEN GUOYAN KÍNAI NAGYKÖVET FODOR PÉTER FŐIGAZGATÓ TÁRSASÁGÁBAN 

BIBLEX-hír 
Az első év elképzelései a „Könyvtárak szerepe a kirekesztés el-

len" (röviden „BIBLEX") c. Leonardo-programban a tennivalók fel-
térképezését tűzték célul. Ehhez számba kellett venni a kirekesz-
tettséghez járuló hátrányok vállfajait és a hozzájuk kapcsolódó 
könyvtári ellátási módokat. A program munkatársai arra is kíván-
csiak voltak, hogy a szakemberek milyen körét érinti meg a téma, 
vagyis kiket érdekel a szociális funkció gyakorlásának lehetősége 
a könyvtárban. 

Egynapos tanácskozást szervezett ecélból a Budapesti Tanító-
képző Főiskola, a program gazdája, december elején. A meghí-
vottak részben közművelődési és iskolai könyvtárosok, részben 
hallgatók, pedagógusok, szociális munkások voltak. Érdeklődés 
minden területről mutatkozott, de kétségtelenül legnagyobb 
számban a közkönyvtárosok érdeklődtek a téma iránt. 

A program előadásai és referátumai az oktatástól, iskolai 
könyvtáraktól kiindulva a szociális és egészségügyi hátrányos 
helyzet által okozott egyenlőtlen esélyektől, a szabadságvesztés 
miatt kirekesztődöttek képzésének, művelődésének lehetőségé-
ig széles kört ölelt át. 

Pokorny Zoltán oktatási miniszter szerint az eddigi ismeret-
központú, a mérhető produktumra koncentráló oktatás helyett a 
fejlesztő iskolát kell megvalósítani. így az iskola az esélyteremtés 
helye is lesz. A korai lemaradást Phare-programokkal is ellensú-
lyozni fogják. Az informatikai fejlesztés folytatódik az iskolákban, 
de azt is el kell érni, hogy az iskolai könyvtárosok létszáma ne a 
„pha normatívák" közé tartozzon. 

Nagy Attila, a KMK osztályvezetője a könyvtáros szakma két 
irányát vázolta fel: az információs menedzserré válás mellett a 
szociális munka felvállalását, utóbbit a közkönyvtárak terén. Az 
egyébként is legdemokratikusabb intézménynek tartott könyv-
tárakata használókkal való együttműködés teheti hasznosabbá. 

A pedagógus-továbbképzés irányairól, a könyvtárosképzés 
helyzetéről, valamint a hátrányos helyzetű csoportok (például a 
mozgássérültek, vakok és gyengénlátók, a rossz szociális helyze-
tűek stb.) könyvtári lehetőségeiről elhangzott referátumok azt 
mutatták, hogy sok a tennivaló ezen a téren. Referátumot tar-
tott a cigány kisebbség és a könyvtár kapcsolatáról a Kálvária téri 
könyvtár vezetője is. 

A tanácskozáson a „BlBLEX"-program francia irányítói ismer-
tették terveiket. Hegedűsné Zöldi Hedvig 

vu 1/2 könyvtár 

EZ TÖRTÉNT... 
03 Újabb „nevelőszülővel" bő-
vült a könyvtárunkat pártolók 
közössége. Chen Guoyan, a Kí-
nai Népköztársaság rendkívüli és 
meghatalmazott nagykövete fo-
gadott örökbe értékes műveket a 
központi könyvtár állományából. 
Ez alkalomból Fodor Péter fő-
igazgató bemutatta neki könyv-
tárunkat . 

03 Január 6-án elbúcsúztattuk 
Papp István helyettes főigazga-
tónkat. (Erről következő szá-
munkban majd részletesebben...) 

03 Január 13-án 10 órakor ta-
lálkoztak a Családi könyvtáros 
műhely tagjai a Sashalmi Könyv-
tárban, ahol az olvasószolgálat-
ban használt CD-ROM-okkal is-
merkedtek, majd átbeszélték az 
1999. évi szakmai munkatervü-
ket. 

03 Január 13-án 10.30-kor ke-
rült sor a r ra a sajtótájékoztató-
ra, amelyen a főigazgató úr is-
mertette a központi épület re-
konstrukciójának menetét, a 
szolgáltatásban várható változá-
sokat. 

03 A könyvtár március 4-10-ig 
lesz zárva, ekkor kerül áthelye-
zésre az állomány egy része. 
Március 11-től ismét biztosított 
lesz a helybenhasználat olvasó-
termeinkben a kézikönyvtári ál-
lományból: A raktár i kéziköny-
vek külső raktárban lesznek elhe-
lyezve, ezért ezekhez csak előze-
tes kérés után lehet majd hozzá-
jutni . Kölcsönözni az 1990 után 
megjelent szabadpolcos állo-
mányrészeket lehet. 

03 Elindítottuk az 1%-os kam-
pányt, melynek célja, hogy minél 
több olvasót nyerjünk meg 
könyvtárunk támogatására. 

03 Értesítés: A Dagály utcai 
könyvtár 1999. j anuár 18-tól 
visszaköltözik. Telefonjuk ismét 
340-3309. 
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Kedves Kollégák! 

Ismét elérkezett az idő, amikor minden adózó állampolgár rendelkezhet személyi jövedelem-

adójának 1%-áról. 

Az elmúlt két évben 3,3 illetve 2,7 millió forintot kaptunk, melyeket dokumentumok- és beren-

dezési tárgyak vásárlására fordítottunk. Ebben az összegben az olvasók adományán kívül saját 

dolgozóink felajánlása is benne foglaltatott. 

Ahhoz, hogy ebben az évben is eredményes legyen ezirányú munkánk, kérem továbbra is szor-

galmazzák, hogy látogatóink könyvtárunkat támogassák 1%-ukkal. A rendelkezést lehetővé 

tevő nyomtatványokkal, plakátokkal, kártyanaptárakkal ellátjuk könyvtárainkat és ismét tar-

tunk felkészítést az olvasószolgálatban dolgozó kollégáknak. 

Az eddigi jó tapasztalatok alapján kérem a Könyvtár munkatársait - mérlegeljék -, hogy saját 

személyi jövedelemadójuk 1%-ának odaítélésénél döntsenek közös intézményünk, könyvtá-

runkjavára. Önadózó kollégáink adóbevallási csomagjukba helyezzék el a rendelkező nyilatko-

zatot, akik részére a könyvtár készít adóbevallást, azok március 20-ig a Bér- és munkaügyi 

osztályon adják le nyilatkozatukat. 

Együttműködésüket előre is köszönöm. 

Tisztelettel: 

Budapest, 1999. január 12. 

Fodor Peter 
főigazgató 



Rólunk írták... 
24 MagjarNemzet 1999 . január 2 3 . , szombat 

Áruvédelmi kapun át a XVIII. századba. 
Beszélgetés Gócza Gyuláné zenei könyvtárossal 

- Milyen ma egy korszerű zenei 
könyvtár? - kérdezem Gócza 
Gyulánét, a Fővárosi Szabó Er-
vin Könyvtár zenei gyűjtemé-
nyének vezetőjét. 

- Mindenféle zenei doku-
mentumot tartalmaznia kell papí-
ron, mágneses adathordozón, 
hangban-képben digitalizálva, te-
hát a multimédiát is beleértve, 
természetesen számítógépen ke-
reshetően. 

- A mai magyarországi zenei 
könyvtárak mennyire közelítik 
meg a kívánt legmagasabb szín-
vonalat? 

- Megközelítik. Evek óta já-
rok zenei könyvtárosok nemzet-
közi találkozóira, látom, hogy 
ugyanolyan berendezkedésűek a 
külföldi zenei gyűjtemények, 
mint a mieink, legfeljebb ötezer 
CD helyett kétszázötvenezer ta-
lálható bennük. 

- Az olvasók különböznek-e, 
vannak-e sajátos magyar olvasói 
igények? 
.. - Nem országonként mutat-
ható ki különbség, inkább olvasói 
rétegek szerint tapasztalhatunk 
ilyet. Egy városi vagy megyei 
Könyvtár minden rétegből várja 
ojvasóit, a könnyűzeneitől a ma-
gas szakmai kérdésekig elégíti ki 
az érdeklődést. 

- Diákkoromban, immár ne-
gyedszázada, két erős zenei köz-
könyvtár használója voltam Bu-
dapesten, a Zeneakadémia szű-
kebb kör számára hozzáférhető 
gyűjteményét nem számítva. Vál-
tozott-e a kínálat időközben? 

- Ugyanazok a könyvtárak 
működnek, mint akkor. A Szabó 
Ervin Könyvtár Fehérhajó utcai 
gyűjteménye nemrég költözött az 
Ötpacsirta utcába, nagyobb hely-
re, elegáns körülmények közé, s 
a Gorkij Könyvtár is újra szolgá-
latba állt a Molnár utcában. A 
Szabó Ervin fiókkönyvtáraiban is 
megmaradt a zenei anyag: pél-
dául az Etele téri s a kőbányai 
Szent László téri gazdag komoly-

zenei kínálattal rendelkeznek, a 
Dagály utcában népzenére, a 
Rottenbiller utcában rockzenére 
szakosodtak.. A kottától a köny-
vön át a hangzóanyagig terjedő 
teljes kínálat az Ötpacsirta utcá-
ban lelhető ma fel. 

- Vidéken gyarapodott vagy 
szűkült a kínálat? 

- Voltak egyes helyeken pró-
bálkozások a zenei profil átalakí-
tására, de egészében nem szű-
kült. A nagy megyei könyvtárak 
fejlődnek, főként könyvben és 
hanghordozóban, kisebb mérték-
ben kottaállományban. 

- Hogyan gyarapítják állo-
mányukat a zeneműtárak? Meny-
nyire alapozódik ez a köteles pél-
dányokra, amelyeket a kiadók az 
Országos Széchényi Könyvtárhoz 
nyújtanak be? 

- Ez összetett kérdés, élesen 
kettéválik a külföldi és a magyar 
kiadványok tekintetében a gya-
korlat. A nem hazai kották, köny-
vek, hangfelvételek beszerzésé-
nek forrásai a kereskedelmi kata-
lógusok, zenemű- és hanglemez-
kiadói jegyzékek, nemzeti bib-
liográfiák, nagy könyvtárak kata-
lógusai és szakfolyóiratok. Itthon 
régebben tanácsadó anyagok se-
gítették a munkát, de mivel kevés 
a zenei könyvtár, nem volt gaz-

daságos a komoly erőfeszítést 
igénylő központi adatfeldolgozás 
és annak publikálása. Ez hiány-
zik. A köteles példányokból csak 
d könyvtárak némelyike'részesül-
hetett, s mivel e kötelem 16 da-
rabról hatra csökkent, a könyvtá-
rak esélyei is kisebbek lettek. 

- Reménytelen vágyálom, 
hogy az állománybővítést nagy-
kereskedelmi vásárlással állami 
mecenatúra segítse? 

r- Egyelőre nem tudok ilyen 
tervekről. 

- Térjünk át a napos oldalra, 
az Ötpacsirta utcai fényes biro-
dalomba. Úgy tetszik, onnan 
semmi sem hiányzik. Mire vágy-
nak még? 

- A XVIII. századot idéző 
környezetbe XXI. századi techni-
kai felszereltségre. A Fehérhajó 
utcában csak egy szinten voltunk, 
ott voltak katalógusaink is. Az új 
épületben az emeletre is kerültek 
termeink, ám a kották adataiért a 
földszintre kell alászállni. Ha szá-
rhítógépre vihetnénk az adatokat, 
bárhol hozzáférhetővé válnának. 
Ez nemcsak felszerelést, rengeteg 
munkát is követel. Hangtechnikai 
berendezésekkel jövőre a japán 
kormány lát el bennünket. 

- Több munkatársat láttam 
az Ötpacsirtában, mint a Fe-
hérhajóban. Jó a zeneikönyvtá-
ros-utánpótlás? 

- Remélem. Van Zeneakadé-
miát végzett, könyvtári érdek-
lődésű kollegina, és vannak 
könyvtár szakosok, akik a zene 
iránt nyitottak. 

- Korszerűségről szólván: 
feltűnhet, hogy elektronikus áru-
védelmi kapun kel át a látogató. 

- Világszerte alkalmazzák 
ezt, s még ennek ellenére is el-
eltűnnek tárgyak a könyvtárak-
ból. Meglepően épp Dániából ér-
kezett ilyen panasz. Svájcban 
nem tartanak ilyen kapukat, még-
sem fogyatkozik az állomány. 

Hollós Máté 
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Megkérdeztük a bérelszámolókat 
Amit az 1999. évi adójóváírásról tudni kell 

Az 1999. évi adójóváírás a bér 10%-a, maximum 3000.-Ft/hó. Akinek az éves bérjövedelme 
meghaladja az 1 000 000.- Ft-ot nem jogosult adójóváírásra. Aki úgy gondolja, hogy nem lesz jo-
gosult az adójóváírásra, bejelentést tehet, hogy az adójóváírásra nem tart igényt. 
(Bérelszámolási csoporthoz) 

A munkáltatónak nincs felhatalmazása, hogy előre kiszámítsa a várható bért. 
Példa: X személy bére januártól-szeptemberig 985 600.- Ft, október hónapban az összevont 

bére már meghaladja az 1 000 000.- Ft-ot, így október hótól már nem jogosult adókedvezményre. 
az eddig figyelembe vett adójóváírás (januártól-szeptemberig 9 x 3000 = 27 000.- Ft) adótar-

tozás lesz, amit adóbevalláskor kell kiegyenlíteni. 
Családi pótlék igényléssel kapcsolatos teendők: 
Azok a munkavállalók, akik eddig jövedelmi helyzetük miatt nem voltak jogosultak családi 

pótlékra, azok 1999 január hótól újra alanyi jogén igényelhetik a bérelszámolási csoportnál. 
A családi pótlék igénylésével egyidejűleg a gyermek után adókedvezmény is jár: 
1-2 gyermek után 1700.-Ft/gyermek 
3 és több gyermek után 2300.-Ft/gyermek 
Súlyos fogyatékos gyermek után 2600.-Ft/gyermek. 
Amennyiben a családi pótlékot olyan magánszemély nevére folyósítják, akinek nincs annyi 

adókötelezettsége, mint a családi kedvezmény összege, úgy a kedvezményt az igénylővel 
együttélő házastársa is igénybe veheti a saját kifizetőhelyénél. 

Feltétel: - szülői közös nyilatkozat, amely tartalmazza mindkét szülő azonosító adatait és a 
gyermek azonosító adatait (név, szül. hely, idő, TAJ szám esetleg adó azonosító jel). 

Aj munkatárs 

Gelsei Andrásné könyvtáros (KESZ). 

Kinevezés 

Dr. Bartos Évát (személyzeti vezető) az Olvasószolgálati Főosztály megbízott vezetőjének. 
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