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✒✒  A KSH Könyvtár a 2015/2016-os téli

idõszakban is megtartotta rendezvé-

nyeit a Könyvtári esték eseménysoroza-

ton belül. Többek között a Szépírók

Társasága is jelentkezett három beszél-

getéssel, közös szervezésben a könyv-

tárral. Bán Magda decemberben Györe

Balázzsal, januárban Szilágyi Ákossal,

míg februárban Darvasi Lászlóval be-

szélgetett a Bibó István-teremben.

Nehéz lenne kiválasztanom a szá-

momra legélvezetesebbet a háromból,

mert mindegyik szórakoztató és érde-

kes volt. És ehhez nemcsak a vendégek

személyisége járult hozzá, hanem a be-

szélgetõtárs, Bán Magda felkészültsége

és remek kérdései is.

Rendezvényeink látogatói megszok-

hatták, hogy könyvbemutatók is színe-

sítik a palettát. Így volt ez ebben a pár

hónapban is. Három, a Syllabux Könyv-

kiadóval közösen szervezett programon

vehettek részt az érdeklõdõk. Decem-

ber 2-án a Pepita füzetek bemutatója

volt a könyvtárban. A négy pepita füzet

tizenhét és huszonhárom éves kora kö-

zött – az Anschluss napjától bevonulása

napjáig – kíséri végig írójának, Pichler

Lászlónak az életét, sorsát és gondola-

tait. A bemutatón a könyv közreadójá-

val, Elõd Nórával, Mérei Anna doku-

mentumfilm-rendezõ beszélgetett.

December 15-én Györe Gabriella

volt a könyvtár vendége Nõgyakorlatok

címû kötetével, míg január 6-án Szirtes

Andor Társadalomkritika és progresszió

címû kötete kapcsán beszélgetett Ko-

nok Péter történész, a baloldali radika-

lizmus kutatója és K. Horváth Zsolt, az

ELTE BTK Mûvészetelméleti és Média-

kutatási Intézet egyetemi tanársegédje.

Györe Gabriella 1974-ben született

Budapesten. Elõbb filozófia szakon

szerzett diplomát a Miskolci Egyetemen,

majd magyar irodalmat tanult. Modern

magyar irodalom kutatói szakon folytat-
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ta tanulmányait. Györe Gabriella részt

vett Szabó Lõrinc életmûvének feldol-

gozásában is. Több internetes irodalmi

portál oldaláról ismerhetjük nevét.

2008-ban Móricz Zsigmond-ösztöndíj-

ban részesült. A Nõgyakorlatok az elsõ

önálló kötete.

Szirtes Andor (1907–1943) elsõ pub-

likációja a Kortársban jelent meg 1930-

ban. Az utolsó ismert munkája a Gáspár

Zoltán szerkesztette Mai enciklopédia

címû kötet (1941) több szócikkének

megalkotása volt. Többször behívták

munkaszolgálatra. Utoljára 1943 január-

jában adott életjelet magáról. A hivata-

los értesítés szerint „eltûnt”. Halálának

körülményeirõl nincs tudomásunk.

Decemberben zsúfolt volt a könyvtár

eseménynaptára, hiszen még két

könyvbemutató zajlott falai között;

mind a kettõ a hónap elsõ felében ke-

rült megrendezésre. Kovács Gellért Al-

konyat Budapest felett címmel tartott

könyvbemutatóval egybekötött elõ-

adást. A kötet bemutatja a tragikus

1944–1945-ös évet Budapesten, új fény-

be helyezve eddig ismeretlen szereplõ-

ket, eseményeket. Ahogyan Bernáth

László (Népszava) fogalmazott: „Rend-

kívül érdekes könyvet adott ki a Libri

Alkonyat Budapest felett címmel. E

könyv után valószínûleg át kellene írni

a magyar ellenállás történetét.”

Szigethy Éva A kocsmárosné fia címû

regényének története az 1900-as évek

elején kezdõdik; elõször Paulával is-

merkedhetünk meg, aki szülõfaluját ott-

hagyva, két lányával Pesten akar 

szerencsét próbálni. Kocsmában he-

lyezkedik el, ahová egyszer betoppan

egy jóképû idegen…

Édes Erdély címmel vetítéssel egybe-

kötött élménybeszámolóra hívta az ér-

deklõdõket december közepén a 

Kölcsey Olvasókör – Baricz Zsolt nyu-

galmazott fõiskolai adjunktus és  Nemes

Erzsébet, a könyvtár nyugalmazott fõ-

igazgatója beszélgetése iránt a szoká-

sosnál is nagyobb volt az érdeklõdés –,

míg szintén az olvasókör szervezésében
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került sor Scheibner Tamás A magyar

irodalomtudomány szovjetizálása címû

kötetének bemutatójára január végén.

Scheibner Tamáson, az ELTE Magyar

Irodalom és Kultúratudományi Tan-

székének tanársegédjén kívül vendég

volt még Lajtai László, a Ráció Kiadó

vezetõje is.

A tél folyamán nemcsak a Bibó-

teremben kerültek megrendezésre

programok, de a Thirring Lajos-terem

is helyet adott különbözõ események-

nek, programoknak.

A Magyar Statisztikai Társaság Statisz-

tikatörténeti Szakosztálya havonta szer-

vezett egy-egy szakmai elõadást az ér-

deklõdõknek. Decemberben Kovács

Csaba, a könyvtár munkatársa elõadá-

sát hallgathattuk meg A demográfiai

változások okai a Vajdaságban 1941 és

2000 között címmel, majd januárban

Kiss Zsuzsanna beszélt a XIX. század

végi gabonaválságról. Kiss Zsuzsanna

az ELTE Társadalomtudományi Kar Tör-

téneti Szociológia Tanszékének és az

MTA-ELTE Válságtörténeti Kutatócso-

portjának tudományos munkatársa; az

1848 utáni hazai társadalomtörténet ku-

tatója, akinek fõ területe a neoabszolu-

tizmus-kori nyilvánosság története és a

XIX. század második felének agrártörté-

nete.

Lugosi András várta az érdeklõdõket

február 23-án, elõadásának címe Az in-

tézményesülõ statisztika és a születõben

lévõ nagyvárosi kultúra találkozása

volt. Az elõadó fõlevéltárosként dolgo-

zik Budapest Fõváros Levéltárában,

2005-tõl a Budapest Székesfõváros Sta-

tisztikai Hivatala iratanyagának referen-

se. Az URBS. Magyar Várostörténeti 

Évkönyv egyik alapítója és recenzióro-

vatának szerkesztõje.

És hogy tudjuk, a Thirring-terem

nem csak a fajsúlyos témák otthona,

fontos megjegyeznem: minden hétfõn

itt zajlik a KSH Könyvtár és a homolu-

dens.hu Egyesület közös társasjáték-

klubja. A társasjáték kedvelõi bármely

hétfõn ellátogathatnak hozzánk – élet-
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kortól függetlenül – délután négy és

este hét óra között egy izgalmas csatára

a rengeteg társasjáték valamelyikével.

Rendszeresen vannak a könyvtárban

gyerekrendezvények is, januárban far-

sangi kézmûves foglalkozást és mese-

délutánt szerveztek kötészetünk dol-

gozói. A gyerekek farsangi maszkokat

készíthettek olló, ragasztó, festék és

ecset segítségével, majd utána a gyerek-

sarokban hallgathatták kedvenc meséi-

ket.

Végül, de nem utolsósorban, rend-

szeres látogatóink már tudják: havonta

más és más képzõmûvészeti kiállításban

gyönyörködhetnek folyosónk falain.

Karácsony hónapjában Simon Erika ki-

állítását tekinthettük meg „Színes tinták-

ról álmodom” címmel, míg februárban

Molnár Kati akvarellfestõ képeit láthat-

ták egy hónapig. A Teremtett világunk

címet kapott eseményt Kisdi János nyi-

totta meg. 

E kettõ között pedig egy különleges

kiállítás résztvevõi lehettünk. Friss

Krisztina Könyvek és képek címmel

mutatta be a Syllabux Könyvkiadó gon-

dozásában megjelent kötetekhez készí-

tett illusztrációit.

Érdemes feliratkozni hírlevelünkre,

figyelni honlapunkat, ahol minden ren-

dezvényünkrõl tájékoztatjuk az érdek-

lõdõket. A hírlevélre fel kell iratkozni

személyesen a könyvtárban, bármelyik

könyvtárosnál, vagy e-mailben lehet

kérni ezt a ref@ksh.hu címen.

Remélem, téli rendezvényeinkrõl

szóló beszámolómmal felkeltettem ér-

deklõdésüket a KSH Könyvtár iránt, és

hamarosan találkozhatunk egy esemé-

nyen vagy éppen könyvkölcsönzés

közben. ■
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