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mely a jövõben szellemi központjává válhatna a
jelenlegihez hasonló mûvészetterápiás továbbkép-
zéseknek. Segédkönyvtárunk kialakításával is a
téma iránt érdeklõdõk további munkáját kíván-
juk segíteni.

Mindezt nemcsak mi, könyvtárosok gondol-
juk így, hanem városunk polgármestere, Bóka
István is, aki elvállalta programunk fõvédnöksé-
gét, és személyes jelenlétével is megtisztelt ben-
nünket az ünnepélyes megnyitón.

A tanuláson kívül az elsõ napon jutott egy kis
idõ az óvárossal történõ ismerkedésre is. A tan-
folyam másnapján vendégeinkkel ellátogattunk
Széchényi Ferencnek, a nemzeti könyvtár alapí-
tójának egykori arácsi villájába. Abba az épület-
be, mely Jókai Mór Az arany ember címû regé-
nyének helyszínéül szolgált. Idegenvezetõnk
mindét alkalommal Elek Miklós, a Helytörténeti
Gyûjtemény vezetõje volt.

A továbbképzésen az elõadókkal és könyv-
tárunk munkatársaival együtt 49-en voltunk, a
vendégek száma 39 volt. Valamennyien bíz-
tattak bennünket a folytatásra, az elhangzottak
továbbgondolására. Vendégeinknek a mûvé-
szetterápiás továbbképzésre vonatkozó vissza-
jelzéseit, észrevételeit tömören Széchenyi Ist-
ván szavaival tudnánk összefoglalni: „Csak
igazságos lélekkel akarni kell, megyen akkor
minden”.

Madaras Judit
gyermekkönyvtáros

Magyar Nemzet, 2006.  április 4.

Samuel Beckettre emlékeztek április 12-
én, születése századik évfordulójának
elõestéjén az Országos Idegennyelvû
Könyvtárban. Az irodalmi kánon leg-
alábbis április 13-át fogadta el Beckett
születési dátumaként, de egyáltalán nem
lehetünk biztosak abban, hogy a nagy
író valóban akkor látta meg a napvilá-
got. Írországban ugyanis nagyon magas
volt a gyermekhalandóság abban az idõ-
ben, ezért a szülõk, hogy elkerüljék a
bonyodalmakat, általában csak a szüle-
tésük után egy hónappal anyakönyvez-
tették az újszülötteket.

Elment a könyv
nagyasszonya

PÓSA ZOLTÁN

yászba borult a nemes
magyar irodalom szen-

télye, a Püski Könyvesház.
Isten vasárnap magához szó-
lította Püski Sándorné Zoltán
Ilonát, a magyar könyvkiadás
és a könyvterjesztés nagy-
asszonyát. Zoltán Ilona 1911.
október 3-án jött e világra,
és 1935-ben kötött házassá-
got Püski Sándorral. Ettõl
kezdve szünet nélkül együtt folytatták azt a nem-
zet- és irodalommentõ küzdelmet, amely mind-
máig fogalommá tette Ilus néni és Sándor bácsi
nevét.

A Püski házaspár személyes kapcsolatban, mi
több, jó barátságban volt a népi-nemzeti irodalom
minden jeles képviselõjével, beleértve azokat is,
akik egymás iránt nem tápláltak éppen felhõtlen
érzelmeket. Zoltán Ilona jósága, kedvessége, ta-
pintata áthidalta a legkirívóbbnak tûnõ ellentéte-
ket is, és békét hozott a baráti körben. Ilus néni és
Sándor bácsi együtt teremtették meg 1939-ben a
Magyar Élet Könyvkiadót. Büszkén forgatták együtt
ama sorsfordító napon az elsõ, közösen megjelen-
tetett könyvet, Sinka István Vád címû munkáját.
Attól kezdve a kiadó a szó szoros értelmében ott-
hont teremtett a legnagyobbaknak, a tradiciona-
lista, mágikus realista írónak, Kodolányi János-
nak és a nemzeti literatúra emblematikus alakja-
inak, Szabó Dezsõnek, Féja Gázának, László Gyu-
lának, Veres Péternek, Darvas Józsefnek, Erdei
Ferencnek. És mindenki tudta, elismerte: ahogy
az igazi családokban mindenütt, a népi-nemzeti
irodalom spirituális közösségének is szüksége van
mater familiasra. E szerepkör igazi szellemi tar-
talmát Németh László fogalmazta meg lélektani
realista regényeiben és esszéiben. Nõi totalitás-
nak nevezte, amin azt kell érteni, hogy az igazi nõ
sokkal inkább képes a teljesség megteremtésére és
befogadására, mint a világnézeti korlátaikkal meg-
áldott és megvert, azokkal egy egész életen át küsz-
ködõ férfiak. Tudja azt, amit senki más: otthonos-
sá varázsolni á világot.
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