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Látszólagos uborkaszezon 

Nyár van. Nem is akármilyen. Évszázados melegrekordok dőlnek. Káosz a városban, káosz a 
fejekben. Mintha senki sem dolgozna. 

De ez - legalábbis a FSZEK-ben - csak látszat. 
Tárgyalunk, egyeztetünk. Duplumozunk, honosítunk. Szolgáltatunk és szolgálunk, interne-

tet, információkat, dokumentumokat. Helyettesítünk és pótoljuk a pótolhatatlanokat, szerve-
zünk munkálatokat és munkatársakat. Leltározunk. A legnehezebb munkák sohasem látványo-
sak. A fizikai-szellemi erőkifejtés csak a sportban mutatós. Miközben olvasóink jó pihenést 
kívánnak nekünk a nyár hátralevő részére, mi tudjuk, hogy a hava még hátra van. Ahhoz, hogy 
megújult külsővel és elsővel fogadhassuk majd őket, keményen meg kell küzdenünk. Minde-
közben megpróbálunk életben maradni és életben tartani reményeinket, hogy számunkra is 
eljön egyszer majd a Kánaán, amikor mindannyian anyagilag és fizikailag megerősödve állunk 
majd a pultnál, ahol a paradigmaváltás koncepciójában előjelzett megváltozott és megújult 
adottságainkat kínáljuk majd a főváros közönségének. 

De legfőképpen előkészülünk az őszre, amikor is új könyvtárakkal és teljes mellbedobással 
állunk majd - remélhetőleg - olvasóink rendelkezésére. 

... és belülről 

Ennek eredményeként a könyvtárak egyre 
nagyobb összeget fordíthatnak bevételük-
ből a gyarapításra. A beszerzett CD-k száma 
2002-ben közel ezerrel több, mint az előző 
évben, megközelíti a 8300-at. 

Milyen gyarapítási technikával szerez-
tük/szereztétek be a fenti mennyiséget: 

A KH 2002/4-5. számában rövid írást ol-
vashattunk Nóvák Péter tollából, amely, a 
központi szolgáltatások néhány gyengesé-
gére mutat rá, hangsúlyozva jobbító szán-
dékát. Mi ezek közül CD feldolgozással kap-
csolatos soraira kívánunk reagálni. 

örvendetes jelenség, hogy a CD-k iránti 
olvasói igény jelentős mértékben megnőtt. 



• az újdonságokat az általunk kiküldött 
ajánlati lista alapján 
• lényegében ugyanezeket a címeket 
önállóvásárlás útján 
• speciális gyűjteménnyel rendelkező 
könyvtárak külön összeállított és leadott 
igénylistája alapján (VI. ker. Király utcai 
és Dagály utcai könyvtár) 
• hasonló gyűjteménnyel rendelkező 
egységek önálló vásárlás útján 
(Rottenbiller utcai és Andrássy úti 
könyvtár). 
A megnövekedett összeg, a megnöve-

kedett példányszám és féleség - hiszen e 
dokumentumtípus esetében soha nem csak 
a kurrens címek iránt van érdeklődés -
még fontosabbá teszi a gyarapítás és fel-
dolgozás megfelelő ütemezését. 

visszatérve tavaly évvégére... 
Minden személyes találkozón vagy tele-

fonbeszélgetésben arra kértük a kollégá-
kat, hogy rendeléseket lehetőleg novem-
ber 15-ig adják le, vásárlásaikat pedig de-
cember elejéig bonyolítsák le, mert így 
biztosítható, hogy a beszerzés az adott év 
költségvetését terhelje. 

Ez sajnos eddig még nem sikerült. A 
2002-ben beszerzett CD mennyiség több 
mint 32%-a november 15. és december 31. 
között került az osztályra. A nálunk folyó 
munkának csak egyik része az állományba-
vétel, amennyiben a cím az adatbázisban 
még nem szerepelt - ami speciális gyűjte-
mény által rendelt vagy vásárolt CD eseté-
ben nagyon gyakori - feldolgozása is időt 
jelent. (Figyelmen kívül hagyva a decembe-
ri szabadságokat és a szállítás kéthetes 
ütemezését.) 

Az ajánlati listáról... 
„Bemutatkozó" látogatásunkkor minden 

esetben elmondtuk, hogy az ajánlások (rö-
vid annotációk) készítésére nem vállalko-
zunk. Nem fejlesztettük tovább a Lovas 
Péter által készített „dokumentumrendelő" 
programot sem, mert a Textlib-et felváltó 
Corvina az egész munkafolyamatot - gya-
rapítási moduljában az ajánlatkészítést -
kezelni fogja. A fenti programban soha 
nem alkalmazták a szabványos bibliográfiai 
leírást, hiszen az ajánlati listára kerülő 

ajánlások különböző forrásból származtak: 
• A megjelenő újságok híradásai, kritikái 
(Bravo, Popcorn, Rockinform, Lemezbör-
ze, Heti Csúcs, wanted, Free Magazin) 
• Szórólapok, kiadók és boltok ajánlati 
jegyzékei, Internetes honlapok 
• Kollégák kérései (Ez utóbbit azért vet-
tük rá az ajánlati listára, hogy a rendelé-
sek egy helyen, a listáról nyomtatott 
jegyzéken legyenek - s ne beküldött 
papírok tömkelegén - , amelyen nyomon 
lehetett követni az előjegyzést, az igé-
nyelt összpéldányszámot). 
Ezek a források nem egyenlő színvona-

lon közöltek információt a megjelenő do-
kumentumokról. A leírások tájékoztató 
jellegűek voltak, ahogy gyakran a közölt 
árak is. AZ ajánlati listának két dolgot kel-
lett egyszerre „teljesítenie": egyértelmű 
információt nyújtani a kereskedőknek -
számukra legtöbb esetben a gyártási szám 
az egyedüli elvárt azonosító - és a kollé-
gáknak. Lehet, hogy számotokra nem min-
dig volt megfelelő a kiemelt információ, 
ezt utólag komolyan sajnáljuk, egy telefon 
talán ezen is segített volna... 

Munkánkat mindenképpen nehezítette, 
hogy két külön szoftvert használtunk: kü-
lön program tartotta nyilván a rendelést és 
a keretet, illetve az állományba vételt és 
letétbe adást. Ezért nem tudtuk mindig 
kiküszöbölni a példányinformáció bizony-
talanságát, egy-egy cím többszöri kiküldé-
sét, a keretről való leemelés késleltetett-
ségét stb. A közeljövőben belépő gyarapí-
tási modul az ajánlati jegyzék könyvtárosok 
általi bővítését, az igénylések, rendelések 
és a beszerzési keret mindenkori helyzeté-
nek megtekintését könyvtáranként és ré-
giónként egyaránt, egy-egy igényelt do-
kumentum beszerzési stádiumát is számon 
fogja tartani. 

Azonban egy dolgot a feldolgozással 
kapcsolatban tudomásul kell venni: a Cor-
vina gyarapítási moduljában - amennyiben 
azt a katalogizáló modulból veszi - , a leírás 
szabványos lesz, sokoldalú visszakeresési 
lehetőséggel (amelyek között szerepel 
természetesen az előadó is), ugyanakkor az 
ajánlati listára a kollégák is vehetnek fel 
tételeket, ezeknek azonban kötelező adatai 
vannak. 



Reméljük, hogy a „kívülről" és „belülről" 
nézőpont a jövőben közelít egymáshoz. 
Ehhez talán átmenetileg elegendő az is, ha 
többször - akár telefonon - kommuniká-
lunk egymással, hiszen „szolgáltatók" va-

gyunk, s nekünk is az a célunk, hogy minél 
gyorsabban és minél teljeskörűbben telje-
sítsük befutó igényeiteket. 

Bánhegyi Gyuláné 

Egy ünnepi nap Pestszentimrén 

Egy könyvtár életében félkézen meg-
számolhatóak a protokolláris értelemben 
vett ünnepi pillanatok. Ennek lehettünk 
részesei 2002. május 29-én, a Nagykőrösi 
úton. 

A házszámokat böngészve meglepődve 
álltunk meg egy gondozott kertben meg-
bújó, takaros kis családi ház előtt. Az ajtón 
belépve a parányi előtér ablakpárkányán a 
habos, hófehér függöny előtt tucatnyi cse-
repes virág zöldellt: mintha egy család ott-
honába csöppentünk volna. A „nagyszobá-
ba" benyitva tárult elénk a könyvtár, ám 
bennünk továbbra is megmaradt az ottho-
nosság hangulata. 

A vadonatúj, vadkörte színű, félkör alakú 
kölcsönzőpult harmonikusan tagolja a 
könyvtár tereit: a pulttól jobbra a gyerek-
kuckó és a családi könyvtári övezet, balra a 
hagyományos és a kézikönyvtári állomány-
rész, a pulttal szemben pedig az AV doku-
mentumok. A tájékoztató feliratok kobalt-
kék alapon napsárga betűkkel segítik az 
eligazodást. A kölcsönző pult ugyancsak 
kobaltkék felülete, az eligazító táblák és a 
napsárga fal együttesen sugallja a családias 
hangulatot. A sarokban lévő gyerekkuckó 
padjának felnyitható ülőkéje minden gye-
rek kedvencét, a félszemű mackót rejti, a 
sarokpolcon társasjátékok és bábok sora-
koznak. S persze nem hiányozhat a mese-
könyvek polca mellől a fonott kosárra em-
lékeztető babakocsi sem. 16 000 kötetnyi 
könyv katonás rendben sorakozik a polco-
kon, amelyek azért férnek el kényelmeseb-
ben a könyvtárban, mert a felújítás során a 
volt könyvtárosi iroda kézikönyvtárrá vál-
tozott. 

A meghívottak már 1/2 11-től folyamato-
san érkeztek, hogy még az ünnepélyes 
megnyitó előtt legyen idejük egy kicsit 
barangolni a könyvtárban. A barátságosan 

beszélgető csoportokban a főváros, a ke-
rület és a FSZEK vezetőit, közöttük Erdélyi 
László kerületi alpolgármestert, sóron 
László főigazgató-helyettest, Szecsei 
Lászlőné és Horváthné Jakubecz Ilona ré-
gióigazgatókat, valamint a régiós kollégá-
kat fedezhette fel a Budapest TV Jelenlévő 
kamerája. 

Kovács Éva szavaival vette kezdetét az 
ünnepélyes megnyitó. A régióigazgató asz-
szony köszöntötte a megjelenteket, meg-
köszönte valamennyi kollegának a nemcsak 
felújított, de megújult könyvtárért végzett 
munkáját. 

Dr. Schiffer János Budapest főpolgár-
mester-helyettese beszédében azt hang-
súlyozta, hogy a könyvtáraknak - a könyve-
kéhez hasonlóan - meg van a maguk sorsa. 
A szabó Ervin Könyvtárnak pedig mostaná-
ban jó a sorsa. A Központi Könyvtár díja-
zott remeke a város épületeinek: palota. 
Ám hiába lennének paloták, ha nem lenné-
nek olyan otthonos lakóépületek is, mint a 
jelenlegi helyszín, amely a hálózat felújítá-
sának egyik állomása. A 147 m2-es egység a 
városrész kulturális központja. Olyan közös-
ségi hely, ahol a civil szervezetek és az em-
berek jól érzik magukat. 

Dr. Mester László, a kerület polgármes-
tere szerint az elmúlt években sokan jósol-
ták a könyv (és a könyvtár) halálát, mert 
egyre több a csábító eszköz és erő (számí-
tógép, videó...). Ám ma már itt van a köny-
vek mellett a számítógép, a videó, a CD, a 
CD-ROM is, s így szellemi műhellyé lett a 
könyvtár. A polgármester úr személyes 
élményeit felidézve - amelyet egyfajta 
segédkönyvtárosként élt meg - annak a 
meggyőződésének adott hangot, hogy a 
könyv, az olvasás élményét soha nem pó-
tolhatja a számítógép, a videó, végzetül 
megköszönte az odaadó munkát, majd 



helytörténeti könyvek egy csomagját nyúj-
totta át ajándékként. 

Dr. Fodor Péter főigazgató úr beszédé-
ben először arra tért ki, hogy az utóbbi fél 
évtizedben a FSZEK tudatosan törekszik 
Budapest lakosságának korszerű, minőségi 
könyvtári ellátására. E szakmai program 
első lépése a Központi Könyvtár megújítása 
volt, azóta elkészült a hálózatfejlesztési 
program, amelyet a főváros fenntartóként 
erkölcsileg és anyagilag is támogat. A ke-
rületekkel való szoros és eredményes 
együttműködés jó példájaként a XVill. ke-
rület életében az a ritka pillanat következik 
be, hogy egy év alatt két könyvtár is meg-
újul: a lőrinci nagy könyvtár küszöbön álló 
felújításával. 2002. A döntő változások évé-
nek ígérkezik a Dél-pesti Régióban azért is, 
mert (az épületileg) „leggyengébb lánc-
szem", a pesterzsébeti könyvtár új épület-
be költözik, a Haller utcában pedig egy 
nagyobb, korszerűbb könyvtár létesül a 
volt Haller és a Mester utcai könyvtárak 
integrálásával. Főigazgató úr hangsúlyozta, 

hogy a FSZEK nem csak nagy alapterületű 
könyvtárakban, hanem városrészek ellátá-
sában, minőségi könyvtári ellátásban gon-
dolkodik, amelynek feltétele az informati-
kai fejlesztés. A Nagykőrösi úti könyvtár - a 
régióban harmadikként elindított számító-
gépes kölcsönzésével - ezt példázza, végül 
köszönetet mondott a fővárosnak, a kerü-
letnek, a műszaki és a könyvtáros kollegák-
nak egyaránt. 

A beszédek közt Bárányi Brigitta fuvola-
játékában és Tósoki Anikó előadóművész 
által tolmácsolt versekben gyönyörködhet-
tünk. 

Az ünnepi pillanatok után, már hazafelé 
tartva, összegzésként az itt hallott Babits 
vers sorai idéződnek fel: 

„ó hidd el nékem, benned a cél és nálad 
a Kulcs." 

De jó lenne, ha ez mindig ilyen „egysze-
rű" lenne. 

berta-hamar 

Lesz folytatás?! 
Csoda Kispesten, 

avagy tűnődések egy író-olvasó találkozó ürügyén... 

Az évek múlásával az ember, sőt még az ember lánya is(!) hajlamos azt hinni, már nem ér-
hetik nagy meglepetések, hiszen oly sok mindent látott, hallott, megélt, igazán újat már nem 
nagyon lehet neki mondani. Új élmények? Nem is tudom, már azt is csak módjával, fenntartá-
sokkal! 

Az élet legizgalmasabb dolgai közé tartozik, hogy általában akkor történik velünk valami, 
amikor legkevésbé várjuk, amikor nem is számítunk rá, illetve akkor talál ránk egy érzés, egy 
mosoly, egy jő szó, vagy akár egy zenei gondolat, amikor arra a legnagyobb szükségünk van, 
pedig meglehet, nem is vagyunk mindig tudatában a szükségnek. 

valami ilyesmi történt velem nem is olyan régen, pedig nem történt más, csak részese le-
hettem április 16-án egy találkozónak, ahol úgy, ahogy meghirdettük és szerettük volna, 
könyvtárunkban kötetlenül beszélgethettek az író és az ő olvasói. 

Ha jól emlékszem, januárban támadt az ötletünk, hogy Müller Pétert kellene meghívni, 
mert könyvei, a Kígyó és kereszt, a Lomb és gyökér, a Benső mosoly, vagy a Boldogság című 
nagyon kedveltek az olvasók körében, és sokan érdeklődtek a legújabb, a Jóskönyv kölcsö-
nözhetőségének idejéről. Ahogy' ilyenkor lenni szokott, már jóval a megérkezése előtt tucat-
nyi előjegyzés várta a művet. 

Nosza! Azonnal telefon ide-oda, mindenhova! Eredmény: író nem ér rá, könyv pedig égen, 
földön nincs! 



Azután - ahogy' az már lenni szokott - bejön, mit, belibben egy olvasónk, nevezetesen dr. 
Fleischmanné Nagy Mária, alias Nagymari, aki történetesen ismeri az írót, jó barátságban van-
nak. Még így is csak hosszas szervezés után sikerül időpontot egyeztetni, végre van időpont: 
április 16. napján, 17 órára! Még néhány akadály, de mi az nekünk! időközben sikerül besze-
rezni Jóskönyvei isi 

Hurrá! Mindenki lelkes, a régióközpont is! Elkészülnek a meghívók, már csak ki kell postázni! 
Na ja, de kiknek is? címlistánk van ugyan, csak ugye jő lenne tudni, ki az, aki biztosan eljön, 
mert kivel találkozik különben a szerző? velünk? Nem mintha ez utóbbi nem volna különleges 
élmény, csak akkor meg minek a „felhajtás"? 

Minden ilyen alkalommal szent fogadalmat teszek, hogy most aztán valóban nem szólok 
egy szót sem, de azért titokban készülök most is, mert mi van akkor, ha teszem azt, mégsem 
kérdez senki semmit? Rémálom! 

Eljő a nap! 
16 óra! zárás után nekilátunk átrendezni a termet. Marink elemében van, még arra is ügyel, 

hogy az ülőalkalmatosságok megfelelő szögben helyezkedjenek el, hogy mindenki jól lásson, 
halljon. Mindenben segít! Különleges teát főz, szépen megterítünk, fehér abrosz, sütemény, 
és gyertya is kerül az asztalra (ne kérdezd miből!). Kerül ajándék is, egy szál szép virág a feie : 

ségnek - mert ő is érkezik - , az írónak pedig egy üveg jóféle bor. így kell lennie, ugyanis ho-
noráriumot ez alkalommal nem kér, Illetve nem fogad el tőlünk! 

16.30! M ár majdnem mindennel elkészülünk, amikor csodák csodája, megérkezik az első ol-
vasó és utána a többi! sokuk kezében ott a könyv, a Jóskönyv! 

16,50! Újabb székeket és puffokat kerítünk az újonnan érkezőknek, már több mint ötvenen 
vagyunk! 

Nagymari telefonál! ROSSZ hír! író úgy emlékszik, 18 órakor kezdünk! 
Rémálom! Rémálom! van olvasó, nincs író! 
Újabb telefon! Jó hír! író módosítja a programját, már úton van és érkezik! 
17 óra! Hurrá! Megérkezett! 
Megérkezett közénk Müller Péter az író és vele együtt megérkezett a csoda egyszerűen, 

kedvesen, magától értetődően. Gyertyát gyújtott a félhomályban és beszélni kezdett. Pillana-
tok alatt elbűvölte, elvarázsolta a hallgatóságot. Nem tudom hogyan történt, nem tudom 
hogyan csinálta. Nem tudom mi a titka, de van. Nem kellett biztatni senkit, hogy szóljon hoz-
zá, jöttek a kérdések és ő válaszolt egyszerűen, kedvesen, fáradhatatlanul, több mint két órán 
keresztül. A kötetlen beszélgetés során csoda történt! Megtörtént a csoda! AZ író és az olvasó 
akkor, Itt nálunk valóban egymásra talált! Nem találkozó volt, hanem találkozás! A csöndes-
ségben, a félhomályban a gyertya lángjánál azon kaptam magam, hogy engem is megérintett 
az est varázsa és a tanulsága számomra ez: soha nem késő megkeresni, megtalálni az utat 
egymáshoz, ahogy a költő mondja: lélektől lélekig. Lehet, hogy ezek nagy szavak, közhelyek? 
Én nem szégyellem kimondani, leírni, mert igazak és valóban így érzem, gondolom! 

A dedikálás ideje alatt arról csevegtek az olvasók, milyen jó is lenne folytatni a megkezdett 
beszélgetést. Jó lenne találkozni még, talán nem is egyszer, hanem többször is! Kértek ben-
nünket, szervezzünk egy klubot! 

AZ elkövetkezendő időszak rengeteg feladata közben vajon jut elég idő, energia, pénz!, 
hogy ezt is véghezvigyük? Ezt már régióigazgatónktól kérdezem, aki szintén tanúja volt a 
kispesti csodának és úgy tudom, ő is örülne a folytatásnak. 

Szinovszkiné Fülöp Magdolna 
XlX/1. sz. könyvtár 



RÓLUNK ÍRTÁK. 

Ahol mindig történik valami 

Az ezerarcú Kassák könyvtár 
A jubileumok általában kerek évfordulókhoz kapcsolódnak. 
A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár egyik fiókkönyvtára fe-
lett* amely kerületünkben Kassák néven működik, csende-
Sen elszállt a tizedik év, a 2001. Most, hogy mégis beszélünk 
róla* ánnak közérdekű az apropója. A barátságos, földszin-
tes Villaszerű épületben a könyvtár vezetője, Hucskóné Ko-
vács Mária eleveníti fei az intézmény múltját, beszél a moz-
galmas jelenről és terveiről. 

- 1968-tól az 1980-as évek végé-
ig e falak között, a Kassák-klub-
ban gazdag kulturális élet zajlott. 
Az akkori idők avantgard irány-
zatát képviselő irodalmárok, fil-
mesek, zenészek itt találkoztak. 
Itt volt a legendás Sebő-klub, a 
táncház, gyakori vendég volt 
Bódy Gábor, Petri György és so-
rolhatnám tovább a ma már tör-
téftelemmé vált neveket. Én 
1996 hövembere óta vezetem a 
felújított és átalakított épületben 
a könyvtárat, szervezem a szol-
gáltatást. 

- Szolgáltatás? Kissé hivata-
losan hangzik, de ez a könyvtár 
tierti hasonlít valamiféle könyv-
raktárhoz A szépen rendezett, 
könnyért áttekinthető polcok mö-
gött a szabad falakon rengeteg 
festmény, valóságos galéria. Ez 
is szolgáltatás? 

- A múlt kötelez. Könyvtá-
runkban, az irodalmi műfajok-
ban igyekszünk mind a közel 
másfélezer olvasónk igényeit ki-
elégíteni. Különös figyelmet for-
dítok az ifjúsági irodalom nép-
szerűsítésére, a személyes kap-
csolat kialakítására az iskolák-
kal. Ennek eredményeként egyre 
több fiatal látogat bennünket, 
természetesen nemcsak köny-
vek formájában, hanem hangka-
zettán, CD-n, CD-ROM-on, vi-
deón, valamennyi ma fellelhető 
korszerű informatikai eszköz 
felhasználásával kínáljuk az iro-
dalmat, a művészeteket. 

- Mi a festmények, a galéria 
szerepe? 

- Nem vagyok zuglói lakos, 
így amikor átvettem a könyvtár 
vezetését és kicsit körülnéztem, 
rájöttem, hogy a kerület „kincses-
bánya": művészeti értékekben és 
alkotóművészekben rendkívül 
gazdag. Ez adta az ötletet, hogy 
1998-ban berendezzem és meg-
nyissam a ,ykönyvtár galériát". 
Majd 1999 májusában, a Zuglóiak 
Egymásért rendezvénysorozat 
egyik programján a Stefánia Palo-
tában elmondtam elképzelésemet 
egy művészeti társaság megalakí-
tásáról. A Zuglói Képzőművészek 
Társasága azóta már része a ke-
rület kulturális életének. A társa-
ság székhelye természetesen a 
Kassák könyvtár, engem pedig 
titkárává választott a tagság. A 
festmények a könyvtár falain 
részben Media Rózsa Viola naiv 
festő alkotásai, hetven kép, amit 
2000-beti Zuglónak ajándékozott, 
ezekből állandó kiállítást rendez-
tem be. A többi alkotás pedig az 
eddig itt bemutatkozó művészek 
ajándéka. 

- Mi fér még a könyvtár kere-
teibe egyáltalán? 

- Állandó rendezvényeink: a 
könyvtárhasználati ismeretek 
gyarapítása játékos formában, 
kihelyezett irodalomóra, kézmű-
ves foglalkozások, szünidödő-
programok, évfordulós vetélke-
dők* óvodásoknak bábelőadá-

. sok, őszidő-klub és természete-

sen alkotó művészeink havon 
kénti kiállítása. 

- Mi a legújabb hír, amit a 
könwtár kapcsán közreadha-
tunk? 

- Közhely ma már, hogy az in-
formatika mindennapi életünk 
szerves és egyre meghatározóbb 
részévé válik. Régi vágyam, hogy 
a könyvtárban las informatikai 
központot alakítsunk la. Sok pá-
lyázaton verekedtem át magam, 
míg most sikerült nyernem. Vár-
hatóan júliustól a könyvtári tagok 
számára beindulhat az ingyenes 
internetes szolgáltatás egy éven 
át, hat géppel és a hozzá tartozó 
felszereléssel. A pályázathoz kap-
csolódva, hatvan jelentkező húsz 
órás internetes oktatásban vehet 
részt, személyenként 1000 forint 
lesz a „tandíj", a tanár pedig én 
magam (Ugyanis közben meg-
szerezte az oktatói jogosítványt -
a szerk.) A könyvtár látogatóinak 
és tagjainknak, akik résztvesznek 
a tanfolyamon, gazdag informáci-
ós világra nyitunk ablakot. Szere-
tettel várunk minden művelődni 
vágyó zuglói érdeklődőt! 

Kutas Rudolf 

Nyári tárlatok 
A Fővárosi Szabó Ervin Könyv-
tár Kassák Könyvtárában 
(Uzsoki utca 54.) az elkövetke-
zendő hetekben a következő tár-
latokat tekinthetik meg az érdek-
lődők. 

Modla Rózsa Viola naiv festő 
80 évesen Párizsban című kiállí-
tását július 4-től 31-ig. Csitári 
István bemutatkozó tárlatát au-
gusztus 1-től 30-ig. Kutas Rudolf 
fotóművész Fantázia tréning el-
mű kiállítását szeptember 5-től 
30-ig. 

zuglói Lapok 2002. június 25. 



Építészet 

Szabadpolcozás 
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 

A sajátos, semmi mással össze 
nem keverhető könyvtári légkö-

rárt általában három tényező szava-
tol. Először is a könyvtár mikrokoz-
mosz: mindenkori alapítóinak szán-
déka szerint a nagyvilág tükre. Cso-
dakamráiban, labirintusainak roska-
dozó polcain, aprólékos katalógus-
céduláiban és számítógépeinek me-
revlemezén a különféle idősíkok egy-
másba csúsznak, a történelem egy 
helyütt, egy időben pihen. A könyvtár 
ezért a hétköznapi világtól elkülönü-
lő, szakrális tér. Lépjen az olvasó 
akár a nápolyi Biblioteca nazionale, 
akár a wölfenbütteli Herzog August 
Bibliothek, avagy a marosvásárhelyi 
Teleki Téka fedett tereibe, mindig 
ugyanaz a misztérium fogadja, a né-
ma mesterek, az azokat fürkésző 
csöndes olvasók, és persze a meg-
fontolt könyvtárosok világa. 

Másodszor, a könyvtár 

legalább annyira az erotikáé, 

mint a tudományoké. A Szerb Antal-
féle könyvtárbéli nyaralásra gondo-
lok, a könyvtárosnők elcsábítására 
Szív Emősen, no meg a szorgalmas 
„szabadpolcozásra", amélyet az 
egyetemisták oly jól ismernek a vizs-
gaidőszakból... „Azt hiszem ti., hogy 
az embernek sehol sem tetszenek 
annyira a nők, mint a könyvtárban" -
fogalmazza meg Szerb Antal a könyv-
tárlátogató férfiak aranyigazságát a 
könyvek házának visszafogott eroti-
kájáról. „Ha egy valamennyire is jóké-
pű nő belép - folytatja - , minden fér-
fi feléje fordul, és hosszú percekre ki-
zökken a munkájából. Talán az ellen-
tét okozza. Mert mitől különbözik 
egy nő annyira, mint a könyvektől?" 

Harmadszor, ki ne ismerné a min-
denkori könyvtáros és az egyszeri ol-
vasó örökös küzdelmét? A makacs ál-
lományvédelem és a kiapadhatatlan 
tudásszomj ütközeteit? A könyvmoly 
mindent megtesz, hogy újabb és 
újabb forráshoz jusson, a könyvtáros 
pedig, ahol teheti - természetesen 
mindig az érvényes szabályokra törté-

nő kimért hivatkozással - , igyekszik 
megakadályozni ebben. A könyvtárak 
bágyatag nyugalma tehát csak látszat, 
valójában nagy itt a fQ alatti sürgés-
forgás, tombol az iskolapadból ismert 
metakommunikáció, az elfojtott indu-
latok pedig mindig robbanással fe-
nyegetnek. Ez az, amit a Fővárosi 
Szabó Ervin Könyvtár központi fiókjá-
nak rekonstrukciójakor a szerencsés 
kezű tervező - Hegedűs Péter - ösz-
tönösen vagy tudatosan figyelembe 
vett. Ezért van, hogy világszínvonalú, 

az olvasók számára is 
élhető könyvtárat épftett, 

ahol mindennek megvan a maga he-
lye, ahol a zegzugok helyett min-
denütt az áttekinthetőség uralkodik. 
A csöndes, elmélyült olvasás terei vi-
lágosan elválnak a jővés-menés és a 
beszélgetések tereitől, mert itt ez 
utóbbiból is találni nem keveset. 

Az új épületegyüttes a megnöve-
kedett könyvállománytól „kinőtt" régi 

Wenckheim-szárnyból, illetve a palo-
ta farához tapadó szomszédos bér-
házak átépített tömbjeiből áll. A Re-
viczky utcai új "homlokzat gyakorlati-
lag egyöntetű, hiszen itt eleve kor-
társ, historizáló épületek kapcsolód-
tak egymáshoz. A Baross utcai front 
azonban - noha a teljesen új épület-
rész párkánya akkurátusan igazodik 
a régihez - némileg ellentmondásos, 
legalábbis ami az ablakkiosztást ille-
ti. Megoldása bátortalan átmenet-
ként hat a sematikus igazodás és 
a vállalt kontraszt filozófiája között. 
Az alaprajzot értő építészeken kívül 
meglehet, az épületet bejáró zsur-
nálkritikus láthatja a legjobban, hogy 
a három tömtbe!$ő.iíŐsszekapcso-
lása viszont pjnaértműen sikerült. 
A firkász útja uHaAjf átér a célorien-
tált olvasókétói i^jfradpolcozó könyv-
tári Casanovaként egy szuszra járja 
be az olvasók nyilvános tereit. A régi 
szárny és a bővítések térkapcsolatai 
világosak, egyetlen körséta után 
megjegyezhető rendszert alkotnak. 

Az amúgy is pofonegyszerű térbeli 
tájékozódást tovább könnyíti az író-
és olvasóalkalmatosságok vízszintes 
felületein, illetve a sok helyütt kifüg-
gesztett tájékoztató térképek alap-
rajzain érvényesülő színes informá-
ciós rendszer. Az utcaszinten a vörös 
uralkodik, a második szinten a kék, a 
harmadik és negyedik szinten a zöld 
az úr, az ötödik és hatodik szint a ke-
kibe hajló - nem túl lakályos - vilá-
gos zöldé. A bátran és ízlésesen vál-
lalt kontrasztnak köszönhető, hogy 
az épületegyüttes régi és új enteriőr-
jei remekül megférnek egymással, 
nem l&én mintakövetés, egyik sem 
rendelődik alá a másiknak. Az új en-
teriőrök nemesen egyszerűek, nyers 
fa&rkolataikkal, fehér, illetve sárga 
falfelületeikkel és ipari zöld nyílás-
záróikkal jól ellenpontozzák a régi 
szárny gazdag ornamentikáját. E sé-
mán^k ellentmondó archaizálás az 
új szarnyakban gyakorlatilag nem 
fordul elő, legfeljebb a kávézó fali-
padjainak csíkos mintázatában vél-

hetjük felfedezni az Arany és az 
Ezüst terem rokokó ízű falfestésének 
reminiszcenciáját. A régi és új elkülö-
nülő együttlétének 

finom bravúrját 

a belmagasságokkal folytatott játék is 
erősíti, ha nem is jing-jangos követ-
kezetességgel. A Wenckheim termei-
nek belmagassága természetesen jó-
val nagyobb, mint a bővítéseké, nem 
számítva a hatodik szint födémnyitá-
sát, ahol a Folyóirat-galéria és az ötö-
dik szinten található Altalános olvasó-
terem mennyezete egybeesik, ekképp 
teremtvén tágasabb belmagasságot 
az ötödik szint első asztalsoraiban 
ülök számára. A félkör alakú folyóirat-
galéria amúgy az új szárnyak határol-
ta belső udvarra néző, homorú üveg-
fallal és a belógatott lámpasor ívével 
rímel. Régi és új térbeli összhangját 
biztosítja a szintek játéka is, a Re-
viczky utcai szárny félemeletekkel, fé-
sűsen - persze megint nem szigorú 
szimmetriával - illeszkedik a másik 
két szárny szintjeihez. Az első fél-
emelet a Gyermekkönyvtáré, a máso-
dik az Irodalmi olvasói, a harmadik 
pedig a Budapest gyűjteményé. 

A különböző minőségű terek ösz-
szekapcsolásának mesteri megoldá-
sai közül kiemelkedik a főbejárathoz 
közelebb eső udvar átriumos kialakí-
tása. A kávézóterasz, a földszinti köz-
lekedők és kiszolgálóterek egy részé-
nek metszethalmazában a tervezőnek 
valódi, akusztikai értelemben is ola-
szos piazzát sikerült megteremtenie, 
ahová könyvtárazástól függetlenül is 
érdemes betérni egy kávéra. A tágas, 
palazzós térhatást csak fokozza, hogy 
a második, negyedik és ötödik szintek 
udvarra néző ablakkivágásaiba nem 
kerültek nyílászárók, így azok kívülről, 
állandó nyitottságukkal árkádsorok 
ablakainak tűnnek. 

A térkapcsolás e remekműve 

különösen a belső udvart az új szár-
nyak felöl határoló homlokzat eseté-
ben izgalmas. A régi olvasótermek 
szintjéről induló második nyitott ab-
laksort mintegy félbevágja a galéria-
szint; a két sík találkozásában az abla-
kok boltíveivel azonos rádiuszú, acél-
korláttal kerített födémkivágások, affié 
le homorú „erkélyek" találhatóak. 

A második. Sárkányos udvarban áll a 
Gyermekkönyvtár játszóházából meg-

közelíthető gyermekszínpad félköríves, 
klinkertéglás nézőtérrel, és persze a 
sárkányokkal, amelyekre a nebulók 
minden jel szerint fel is tudnak majd 
mászni, ha kedvük tartja, és meg is 
engedik nekik... A gyerekek „fiókja" 
igazi könyvtár a könyvtárban. Vidám-
nak szánt - néha talán még a kicsik 
szemében is infantilisnak tűnő - ins-
tallációk tarkítják, az oszlopfők ping-
ponglabdából, cérnából és gombostű-
ből készített groteszk babafejekre em-
lékeztetnek. Minden a „hogyan felejtik 
el a felnőttek, hogy mit szerettek gye-
rekként" élményét sugallja. Remélem, 
a jövő csöpp olvasói hamarosan meg-
dolgozzák, összefirkálják, és saját, utá-
nozhatatlant kreatív rajzaikkal, fest-
ményeikkel és szobraikkai rakják tele a 
termet, már ha hagyják nekik... 

A Sárkányos udvarhoz esik közelebb 
a szintek forgalmát Összekapcsoló új 
főlépcsőház, a liftek és a mosdók is e 
centrum körül keresendők szinten-
ként A csigalépcső hengeres háza egy 
korábbi, szögletes térbe került. Nyilván 
nem véletlenül, hiszen a különböző 
nyílások labirintusa a világos szürke, 
klinkerboritású lépcsőházban haladók 
figyelmét külön fel is hívja e megoldás-
ra. A kötelező M. C. Escher-es elem, 

A rózsa neve könyvtárának labirintusát 
idéző trükk azonban felesleges gegnek 
tűnik, amely elüt a könyvtár egyébként 
átgondolt designjától. Sőt a csigalép-
csőház zavaros ízesülése igen csak 
megkérdőjelezhető eredményeket 
szül. Például nem látom be, hogy mi-
ért kellett illemhelyiségekre néző abla-
kokat nyitni a lépcsőház falán? 

Nem számítva e néhány - a jövő-
ben kijavítható - apró hibát, a könyv-
tárfelújítás egészében az intelligens 
tervezés mintapéldája, amelynek kö-
szönhetően az amúgy patinás Szabó 
Ervin Könyvtár méltó párjává lett leg-
híresebb korszerű társainak a világ-
ban. A megújult épületegyüttesben 
minden arról vall, hogy 

Hegedűs jól ismeri 
a könyvtárak népét 

Sikerük mind a könyvtárosok, mind 
pedig az olvasók számára olyan ideá-
lis munkakörülményeket teremtenie, 
ahol akár még nyaralni is lehet, avagy 
épp könyvtáros kisaszszonyokat elcsá-
bítani, nem is beszélve az olvasó höl-
gyekről. És tényleg, mily ellenállhatat-
lanok is a szabóervines női olvasók! 

Szentpéteri Márton 
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bár ránézve nevezhetjük könnyedén öregasszonynak 

^ w is, ráérősen lépkedett az utcán. Lépteit az arcára rakódott 
évek terhe mellett a két kiló burgonya és az egy csomag rózsa-
szín, élettel duzzadó retek tovább lassította, minden mozdulat-
nál szinte visszahúzta a járdára. Úgy emelgette karjait lépés 
közben, mint egy óriási szürke halálfejes lepke, aminek szár-
nyait a gyermeki gonoszság gombostűvel az asztallaphoz szöge-
zi, éá noha egyre lomhábban, mégis ösztönösen csapkod a vala-
ha oly erős lepkeszárnyakkal, küzdvfe a bizonyosság vastüskéi 
ellen. Persze hősünknek nem volt k í ennyire drámai és szokat-
lan esemény, épp ellenkezőleg, maglnyos életf jól beosztott he-
ti tendjének megszokott pontja volt a hétfő délutáni bevásárlás. 
Egyedül intézte az ilyen ügyeket, ahogyan egyedül intézett min-
dent. 

Minden szülői jó tanács ellenére ment tétjéhez egy gépész-
mérnökhöz rögtön az érettségi után, a lágy családi fészek vágyát 
hamar szétzúzta a férfiból esténként áradó borgőz, a házasság 
mézédes máza alatt az unalom és kötelesség keserű szelete várt 
rá, és noha először undorodva harapott bele, nemsokára meg-
szokta. Miért nem lázadt ellene? Eleinte hitt a változásban, 
azután elfogadta, hogy ez így normális, nem érzett magában 
erőt, hogy változtasson, és nem is tudta, hogyan kell. Saját lel-
két fegyelmezte meg, erőszakkal visszafojtva a kiáradó keserű-
séget, ami reggelente ura tnegszáradt hányásának takarítása 
közben tört rá, vagy amikor a régi fényképeit nézegette, egy 
gyönyörű fiatal lány képeit, amiken a tekintetek úgy csillogtak, 

I mint a december elején lehullt első tiszta hó. Az életére borult 
j szürke bura fokozatosan ereszkedett rá, a régi barátaihoz kötő 
I selyemfonalakat szétnyiszálva, lassan, hogy szokja a magány le-
i vegőtlenségét, hogy a mindennapos fulladozás! természetesnek 
i érezze. Halál halált követett, először szülei, majd ura, aki elvit-
i te magával sima botét, karcsú termetét, és nem hagyott mást he-
i lyette, csak ráncokat, az olcsó röviditalok szeretetét, és egy 
! arapy medal iont, amit még eljegyzésükre kapott. A bura végképp 
i körézárult. 

Az emberek m í g n e m néztek az arcába, akárhová ment. min-
! ,denütt ugyanazok fa közönyös, unott tekintetek kísérték, ame-
• 1 y ékből öregsége kiáltott vissza. Értetlenül próbált küzdeni elle-
j ne. Hát néni elég, hogy az otthoni tükrök mohón kárörvendve 

mutatják a megfakult, felpuffadt, puha arcot? Hogy erei, mint 
eső után a föld alól a giliszták, türemkednek elő és feszítik alul-
ról a vékonyhártyájú bőrt? Hogy hiába nézegeti a boltok kiraka-
tában a sok olcsó, haszontalan holmit, a kirakatüveg mindig go-
nosz mosollyal mutatja helyettük saját élettelen tekintetét, a 
munkában és egyhangúságban felolvadt szemeket? Aztán ez az 
ellenállás is megkopott. Egy idő után inkább már ő sem nézett 
az emberekre. 

y^eha j to t t fejét éppen felemelte, amikor a megállóba besik-
^ lott a 14-es villamos. Pirosat kapott. így várakozott, nyitott 
ajtókkal magába fogadva az utazni vágyókat. A látvány bele-
mart ösztöneibe, idegszálaiba beletépett a felismerés. 

- Még elérhetem. Sikerülhet. Sikerülni fog. - És futásnak 
eredt, fá jó kacatként dobva le magáról az öregséget. 

Futott, futott gyönyörűen és kecsesen, a medalion a nyakából 
hátraröpült, hogy kibomlott pántlikaként csillogjon a szürke haj-
tömegben, ami hirtelen a bágyadt nyári napsütésben már nem is 
annyira szürkének, mint inkább ezüstnek tűnt. A Lehel téri négy 

i utcasarok, és a várakozó emberek elnémulva figyelték. A piros 
i lámpánál elöl álló autóban a néhány perce még dühösen szitko-
i zódó férfi lehúzta az ablakot, és lélegzet-visszafojtva figyelte a 
i futást. De ez a hirtelen, oly régen várt és meg nem kapott figye-
! lem most nem érdekelte, minden izma, ina összpontosult a nagy 
! cél, az egyetlen cél érdekében, elérni a villamost. Futott, mert 
! önkéntelenül és tudattalanul ébredt föl benne valami, valami fi-
' nom és határozott erő, amit már annyira rég érzett, hogy el is fe-
• lejtette, hogy valaha létezett. Fiatalsága gyönyörének, lelkese-
: désének borából kapott egy kóstolónyit, a korty mámorító volt, 
: hiszen ízét évtizedek óta nem érezte, és részegítőbb, mint az ott-
j hon koszos asztalánál esténként elfogyasztott szilvapálinka. 

i ^ T ^ u h á j a fellelkesedve szinte alkalmazkodni próbált túlajdo-
i / N nosához, a vörösesbarna zsíros szoknya csatába induló, 
i harcos ttlzesen lobogó jelmezévé vált. a szúrós szövedékű sza-
I tyorban a krumplik kacagva ütődtek egymáshoz a léptek ritmu-
• sára. Már a kereszteződésben volt, egy autó rádudált - piros a 
! lámpa - , de ez sem érdekelte. A villamoson már megszólalt a fi-
! gyelmeztető, hidegen berregő hang. Egyik lába már a járdaszi-
! getre lépett, amikor az ajtók egykedvűen becsukódtak. Döbben-
! ten, egy árnyalatnyi könyörgéssel a szemében nézett fel a veze-
I tőre, aki szenvtelenül bámult maga elé, aztán elindította a sárga 

járművet. A medalion sóhajtva bújt vissza a kardigán alá. Az 
öregasszony megborzongott, mintha a futás közben elhagyott 
évei utoléTték volna, összehúzódott, és értetlen, tompa tekintet-
tel szürkült vissza a járdasziget betontömegébe. 

- Hát ezt lekéste - szólalt meg egy bámészkodó szőke nő, az-
tán közönyösen a mozgó kocsik alá pöckölte cigijét. 

A X n i kerületről valószínűleg mindnyájunknak eszébe jut 
számtalan dolog, ha másért nem, hát azért, mert itt lakunk. 
Ugvanákkór kevés lehetőségünk adódik, hogy ezeket megosz-
S2Ük egythásial. A művészek persze előnyben vannak, hiszen 
ti Ő műveiket megnézzük, elolvassuk, ezáltal megismerjük 
gondolataikat. Nyugodt szívvel mondhatjuk, hogy a Dagály 
utcai Szabó Ervin Könyvtár novellaírói pályázatára beérkezett 
iíodalmi alkotások legjobbjai valóban művészi értékűek. A 
könyvttf minden évben, á kerületi napok alkalmából meghir-
det vtláfhilyen pályázatot, idén a középiskolások kaptak fel-
'frfatot: Manâk htjvéllát, amely valamilyen módon kötődik a 
Apr. kerülethez. A beérkezett pályaművek közül kettő is a leg-
bbbtlak bizonyult, ezért megosztott első díjat kapott két kerü-
m diák. Egyikük, Lokietek Eszter, a Németh László Gimná-
i l ü m j á . osztályos tanulója került a legelőkelőbb helyre. El-
mótkltá, hogy az ő elbeszélése megtörtént élményen alapul, 
mert Válóban látta hősnőjét a villamos után szaladni, a hozzá-
írt háttértörténet viszont fantáziájának szüleménye. A másik 
hyfcttes a 17 éves Pflum Tamás, a Móricz Zsigmond Műszaki 
Szakközépiskola diákjá. Az ő novellája is személyes tapaszta-
lat alapján íródott, arról az életformáról írt, amelyet talán min-
denklj aki lakótelepen lakik, ismer, de így megfogalmazni ta-
lán senki sem tudja. 

Szokásos szombat reggel. Közel a rendőrség, szirénák. Kö-
zel az ABC, kutyaugatás. Közeledik a nyár is, a közeli 

tölgyfán madârçsicsergés. Fülledt kelés 10.30-kor. Szokásos 
módon a 84.2 megy az ébresztős rádióban, valami napi hírek 
meg fesztiválajánló. Muterék már sehol. Állandóan a változa-
tosságot hajkurásszák a „szürke" életükben. Most speciel Csil-
lebércen vannak, éljen a friss levegő. Majd gondol rájuk, ha el-
szívta a cigijét. Rágyújt a nikotinrúdra, megissza a kávét. Nehéz 
ezt összekoordinálni, de az élvezetért mindent. Hirtelen felvil-
lan valami az elméjének a mélyéből, valami értelmesféle.. . a 
kávé a törököktől ered. Túl édesen ettek mindent, aztán ki kel-
lett találni valami keserűt. Még egy értelemsugár: ellentétek, jin 
és jang, Kínából ered. Majd gyors asszociáció, én magyar va-
gyok. Szűkítés: angyalföldi. Hirtelen egy széles mosoly inger. A 
cigi és a kávé közt bekapcsolja a tévét. Nem mintha érdekelné, 
mi megy benne, de így szokta meg. mint mindent. Reklám, hí-
rek, még reklám. Csörög a telefon. 10 perc múlva a szokott he-
lyen. Hát hogyne, még épp van arra ideje, hogy felöltözzön. 
Szokásos csörgés, szokásos időtartam, szokott hely. Magához 
veszi a legfontosabbakat: cigi, öngyújtó, némi pénz és az elma-
radhatatlan mosoly. Lemegy a térre, pont oda. ahová körülbelül 
másfél éve lejár minden szombaton. A földszinttől a térig hosz-
szú az út, de csak mert megszokott. ABC, játszótér, iskola, pa-
nelek. még egy játszótér, egy üzlet, ami mindig más. Lacáék, 
agyonfirkált telefonfülke, söröző és megérkezett. A minden rá-
érés szombatján. 

Vagy olyankor, ha semmi dolga. 
Fordulás balra, hátul megy. mert a söröző elejénél ott figyel a 

rossz emlék. Horizont, ú j illatok. Ugyanaz az öt ember, ugyan-
az a parkoló, ugyanúgy az Ápisz mögött. Nemsok, nembaj, 
nemrossz. így szokta meg, mint mindent. Úgy látszik, az életé-
ben csak a cigimárkák és az időjárás változik. Persze nem bán-
ja. csak azt. hogy a cigi nem olyan ártalmatlan, mint az 
időjárás.. . bizonyos helyzetekben, ő ugyan fontos ember, de ha 
éppen nem az, akkor lejár a térre. Szokásos angyalföldi brancs. 
Szokásos, ugyanaz, ugyanúgy, ugyanakkor, de mégis jó. A dip-
lomája után arra a legbüszkébb, hogy életének 100%-át Angyal-
földön élte le. A „nem járnék Újpestre tanulni" vagy a „17. ke-
rület a tré" kifejezést már szállóigévé emelte. Ja, és arra is fel-
vág, hogy ha éppen semmi dolga, akkor hippi cuccban tekereg-
het a kedvenc szokásos parkolójában a kedvenc szokásos haver-
jaival. Mindegy. 

Ha éppen nincs semmi dolga, akkor remek elfoglaltság. 

í ^ ^ e a mai nap az kivételes. Vagy nem más inkább? Inkábt 
• fc^csak kivételes. A mástól ideges lenne. A piros alkoholos 
filc remekül fog az Ápisz vajszínű falán. . . főleg reggel 11-kor 
Főleg akkor látszik jónak, ha a mondanivaló vörösebben csillog 
Angyalföldi Ördögök. Ahá! Most jól megmondta a világnak 
Szombaton keresztül szombaton át. Még két hónap múlva is otí 
virít a felirat az Ápisz vajszínű falán. Kivéve, ha a fekete mon-
danivaló rajta sötétebben csillog: „anyád". Ajjajajaj . Belepiszkí 
tanak a szokásos életének szokásos szombatjába, az ő minden-
kori Angyalföldjén a mindenkori dohányával a szájában. Hát ezi 
nem kellett volna. 

A mai nap is kivételes. 
Szombatról szombatra piszkálja az embert, hogy az Ápisa 

vajszínű fala már nem az igazi. Sőt, a mondanivaló is csak sö-
tétvöröses árnyalatban „csillog". Csakúgy, mint az egyik szoká-
sos embernek a szeme. Szokásos kérdés, kivételes válasz. Dt 
miért kellett pont neki belerondítania? „Nem tudtad, hogy kivé-
teles módon én írtam fel a szokásos falamra a szövegemet?" Ja 
bocs. 50 méter hosszú út. még ha szokásos kavicsokon is megy 
Amíg a vajszíntől a szokásos helyig ér. fekete hangulatból vörrt« 
lesz. Mire odaért, nem akart senkit szétverni, csak kérdezett. A 
válasz sem bántotta. Bár a dolog kivételes. A hely szokásos. A 
szöveg állandó. 

Azért ez mégis az ő Angyalföldje. . . 

— Hweâa^yufidéaH 



Sárkányos Mesenap 

2002. május 25-én a FSZEK Központi 
Könyvtárának Gyermekkönyvtára, a Szivár-
ványhíd alatt, az égígérő fák tövében, 
egész napos „gyereknapi" programmal vár-
ta kedves olvasóit. 

A program két „meseországi utazó": Le-
vente Péter és Gryllus Vilmos zenés - dalos 
játékával kezdődött. Több mint egy óra 
alatt, megismerkedhettünk a nagybőgővel, 
bepillantást nyertünk a hangok és dallamok 
világába, felfedezhettük a málna és a bálna 
közötti párhuzamot és játszottunk Péter-
rel, aki megtanított minket látni és láttat-
ni. Az apró népség látható és hallható élve-
zettel hallgatta a műsort, természetesen 
aktív részvétellel. Új dalok is elhangzottak a 
most megjelent „Maszkabál" című CD-ről. 

Ezt követte a kézműves foglalkozások 
sora. A kisteremben Fábián Etával király-
lányt illetve királyfit készítettünk, Mann 
György varáz 
slatos kötéljátékot tanított nekünk és a 
folyóiratoknál a sarokban, kipróbálhattuk 
alkotói tehetségüket a gyurmázás terén. 

„Mesék és mítoszok világa" címmel rajz-
kiállítást rendeztek a Laborcz Ferenc Álta-
lános iskola 5. és 8. osztályos tanulói, me-
lyet egész héten megtekinthettek az ér-
deklődők. 

2001. májusában „Meseország királya" 
felhívást intézett a mai gyerekek számára, 
hogy új lovagrendet alapított, melynek 
feladata Meseország, a mesék és a fantázia 
védelme. A lovagrendhez bárki csatlakoz-
hatott, aki 12 próbát kiáll. Minden teljesí-
tett feladat után egy meseországi arany-
tallért kaptak a lovagjelöltek és az idei sár-
kányos Mesenapon, ünnepélyes keretek 
között Meseország királya személyesen 
avatta őket lovaggá. A változatos feladatok 
nagy adag fantáziát, találékonyságot és 
komoly kitartást követeltek a próbákon 
résztvevőktől. A lelkes jelöltek találós kér-
déseket oldottak meg, titkosírásokat fej-
tettek meg, ismerkedtek a lovagokkal és 
lovagkorral, könyvet, történeteket ajánlot-
tak egymásnak, megírták a saját meséjüket, 
megtervezték nemesi címerüket, közösen 
freskót készítettek stb. Meseország királya 

levélben értesítette őket a további felada-
tokról. A próbákról, azok menetéről, rész-
letsebben Kaszás Veronika tud felvilágosí-
tást adni, mivel ő tart ja a kapcsolatot Me-
seország királyával, illetve udvartartásával. 

13.00 órától, a Sárkányos Lovagrend 
utolsó, 12. próbáját Meseország királya, 
udvartartásával együtt, személyesen is 
megtekintette. Aranyalmákat kellett ke-
resni, „csörgő patakon, mocsáron" épség-
ben átjutni, hercegnőt kiszabadítani, stb. 

Pontban fél kettőkor kezdetét vette a 
Varázslőiskola ünnepélyes bizonyítványosz-
tása. „A varázslóiskola pontos helyét ho-
mály fedi egyelőre, de egyre inkább látha-
tóvá válik a varázserejű vágyerő által." -
nyilatkozta a Reggeli Prófétának Arany Alf-
réd a nagy múltú iskola egyik alapító tagja. 

Az Intézmény évszázadok óta készíti fel 
a varázsló- és boszorkányjelölteket a ne-
hézségekkel és buktatókkal teli életpályára, 
irányt mutatva minden varázserővel bíró 
lénynek. 
Minden varázslás központja, azaz minden 
más varázslást oktató tanintézménnyel 
közvetlen kapcsolatban áll, többek között a 
Roxforti Boszorkány és varázslóképző Szak-
iskolával, az ír Mágusképző Intézettel, és a 
Varázs-parázs Tanáccsal. 
Itt tanult Albus Dumbledore, Cslllcsala bá-
csi, a Nagy Rododendron, Szllber Rozmarinó 
és természetesen a híres-nevezetes irma 
néni is. 

A varázslóiskola jelenlegi kihelyezett ta-
gozata a sárkányos Könyvtárban működött 
2001. októberétől, mivel ez a képzéshez 
megfelelő hátteret biztosított és a szak-
irodalom jelentős részét is felfedezhették 
a varázslótanonc jelöltek. A hallgatók talál-
kozhattak többek között Békés Pállal, Bol-
dizsár Ildikóval, bepillantást nyertek a 
gyógy- és fűszernövények titkaiba, megis-
merkedtek a szimbólumok titkos világával, 
részt vettek az „Alkímia-alkémia" szeminá-
riumon, összehasonlították a Harry Pottert 
és a Gyűrűk Urát, varázsmécsest, varázspál-
cát, varázssipkát készítettek. Azon tanulók, 
akik a vizsgán sikeresen részt vettek, a Va-
rázslőiskola igazgatójától átvehették e jeles 



napon a varázslótanonc oklevelet, könyvju-
talom kíséretében. 

Meseország királya ezután érkezett és 
ünnepélyesen köszöntötte az egybegyűlte-
ket. Sajnos a királyné nem kísérhette el, 
mivel egy kis jövevény érkezését várta, és 
az udvari orvosok pihenést javasoltak neki, 
egy távoli kis szigeten a trónörökös szüle-
téséig. Ezért levélben üdvözölte hű lovag-
jait és lovagjelöltjeit és kérte, hogy küldje-
nek választ galambpostán. A lovagjelölt 
avatás az előző évhez hasonlóan az alapító 
okirat felolvasásával kezdődött. A jelöltek 
írásos megerősítést kaptak, és vállalták a 
következő évi próbákon való részvételt. 

A lovaggá ütés ceremóniájára azonban 
már a Palota fogadótermében került sor, 
ahová ünnepélyesen felvonult az egész 
vendégsereg. A királyi udvar, majd a mese-
országi lovag által vezetett lovagjelöltek 
bevonulása után, következett a szent ha-
gyomány. A lovagjelölt fél térdre ereszke-
dett és őfelsége felavatta őt, és lovagként 
vette át, az egyik udvarhölgytől a névre 
szóló Adománylevelet. 

A szertartás befejeztével Őfelsége átad-
ta a Sárkányos Könyvtárnak megőrzésre 
azon díszes kódexét, mely tartalmazza 
majd mindazon lovagok nevét, címerét és 
történetét, akik kiérdemelték a megtisz-
telő címet, végül a hű lovagok útjára bo-
csátották a postagalambot jókívánságaikkal 
a királynő részére. 

A díszes ünnepség a Garabonciás együt-
tes történelmi táncbemutatójával illetve, 
tánctanításával zárult, AZ udvarhölgyek is 
csatlakoztak a lovagokhoz és kört alkotva, 
együtt táncoltak tovább. 

Sárkányos Mesenap különleges nap volt 
mindannyiunk életében, hiszen nemcsak 
több világ találkozott, illetve vált látható-
vá, hanem olyan élményekre és tapasztala-
tokra tettünk szert, melyek további utun-
kon is segítenek majd. Köszönjük mindenki 
közreműködését, áldozatos segítségét és 
kívánjuk, hogy minél több Mesenapot ér-
jünk meg a Sárkányos Könyvtáron innen és 
túl. 

Dienes Éva 
Sárkányos Könyvtár 



A Voces Aequales a Zenei Gyűjteményben 

2002. április 17-én tartotta hangversenyét a zenei Gyűjteményben a voces Aequales ének-
együttes. Reneszánsz egyházi vokális zene II. Lajos udvarában című összeállításukban 
Thomas Stoltzer - kb. 1475-1526, sziléziai születésű zeneszerző , aki valószínűleg 150 körültői 
élt Budán - Mária-motettáit, valamint magyar gregorián énekeket hallhattunk. Az együttes 
(Bárány Péter - kontraternor; Gavodi Zoltán - tenor; Gyulai Csaba - tenor; koncz András - ba-
riton; Mizsei Zoltán - bariont; Demjén András - basszus) roppant színvonalas, hangulatos kon-
certtel ajándékozta meg a közönséget. Külön büszkeséget jelent számunkra, hogy a tagok 
közül Gyulai Csaba egyben munkatársunk a Gyűjteményen. Érdemes egy pillantást vetni pályá-
jára és a voces Aequalesre. Gyulai Csaba főleg a jazz és a világzene határán mozgó együtte-
sekben hallható ütőhangszeresként. Eredetileg hegedülni és brácsázni tanult, az ütőhangsze-
rekkel autodidakta módon került kapcsolatba. Ezenkívül a vonós hangszereken (akusztikus-
elektromos hegedű, brácsa, gadulka, viola da gamba) való improvizálás érdekelte. 

sok kiváló csapattal zenélt, valamint turnézott külföldön: AT Ensemble, Trio Calamona, 
Grencsó Kollektíva Plussz, Makám, Kolinda, Nyeső Mária, Arasinda. Mindeközben előadói rutint 
szerzett énekegyüttesek tagjaként a reneszánsz egyházi vokális zenében, A voces Aequalest 
1993-ban alakította hat férfi énekes, elsősorban a reneszánsz egyházi művek megszólaltatása 
céljából. Azóta Magyarországon és szerte Európában több koncerten énekeltek, 1998-ban az 
antwerpeni nemzetközi régizenei fesztiválon elnyerték a fiatal együttesek versenyének kö-
zönségdíját. A művek értő megszólaltatásán felül mindig törekednek egy általánosabb üzenet 
tolmácsolására. Eddig három lemezük jelent meg: Offcium de Cruce (1997), Apocalypsis (1998), 
Genezis (1999), s hamarosan kiadnak két újabbat, A második lemezükkel vágtak bele egy há-
rom részes ciklusba, amelynek befejező darabja a 2002-es Tempora lesz, valamint a 
Hngarotonnál készül a Magra Domina Hungáriáé, ennek lemezanyagát mutatták be a zenei 
Gyűjteményben. Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani a gyönyörű koncertért. 

Demes Réka 

Czumpf Imrére emlékeztünk Kőbányán 

Álmodni sem mertem volna, miközben a Kőbányai Szabó Ervin Könyvtárba ballagtam a 
Czumpf Imre emlékkiállítást záró beszélgetésre - június 12-én - , hogy ezen a délutánon mi-
lyen különleges élményben lesz részem ebben a barátságos könyvtári légkörben. 

Megható és elgondolkoztató érzés volt a kiállított képek közelségében leülni, aztán néze-
lődni és beszélgetni egymással, akik összejöttünk, kiket érdekelt ennek a múlt században 
(1898-1972) élt - Te Jó Isten, hogy szalad az idő...! - festőművésznek egykori munkásága, élete, 
vazinay Mária a kiállítás szervezője, köszöntötte a vendégeket, zsákovics Ferenc művészettör-
ténész bevezető gondolatai után a jelenlévő még élő kortársak emlékezései segítségével, 
ahogy teltek a percek egyre plasztikusabban elevenedett meg a néhai mester portréja. Kezd-
tem úgy érezni magam, mintha egy réges-régi mozielőadást látnék leperegni a fantázia film-
vásznán őróla. Azután meg az volt az érzésem, mintha egy szeánsz résztvevője lennék, ahol 
asztaltáncoltatás nélkül is tisztán a gondolat, az emlékezés, no meg a szeretet segítségével 
elénk varázsolódhatott a néhai mester. Egymást követő történetek ébredtek fel több évtize-
des csipkerózsika-álmunkból. Megidézhettük Czumpf Imre szellemét, méltattuk, méltathattuk 
munkásságát, művészetét. 

Egy idő után szinte átforrósodott a levegő, amikor varga Hanna, Papp Oszkár üapi) és Me-
zei Ottó kezdett mesélni erről az emberről, erről a művészről, ők ugyanis személyes ismerői 
voltak. Ritka művészettörténeti pillanatok születésének átélői lehettünk, ahogy az emlékezés 



morzsáibői összeállt a kép egy emberről, aki közülünk már eltávozott, de emlékül itt hagyta a 
műveit. 

Hát igen... Úgy érzem, hogy az idő könyörtelen múlásával az egyre jobban homályosodó 
emlékezés miatt - egyszer volt, hol nem volt - Czumpf Imre festőművészt sikerült ezen a kü-
lönös hangulatú délutánon megidézni. Végül illesse köszönet mindazokat, akik ezt a találko-
zást kitalálták, megszervezték és abban közreműködtek. Reméljük hasonló nemes célból idő-
utazásra máskor is sor kerül majd, a leírt gondolatok templomában, a könyvtárban. így le-
gyen! 

varnusz Xavér 
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