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A konferencia utolsó elõadója Hangodi Ág-
nes (a Könyvtári Intézet munkatársa és tõsgyö-
keres balassagyarmati) – aki egyben a szakmai
nap levezetõ elnöke is volt – mint a magyar
könyvtárosság etikai kódexének kidolgozására
alakított munkabizottság titkára lépett a mikro-
fon mögé. A bizottság összetételérõl és a kódex
megalkotásának lépéseirõl számolt be a hallga-
tóságnak.

A szakmai program után városnézés, a Palóc
Múzeum, illetve a Helytörténeti Gyûjtemény
megtekintése következett. Sétánk során megcso-
dálhattuk Párkányi Raab Péter szobrászmûvész
Civitas Fortissima-emlékmûvét.  Vendéglátóink
megmutatták a könyvtár régi épületét is – ma
Városi Képtár, Szabó Vladimir festõ, grafikus
állandó kiállítása látható itt –, amely kúria jelle-
gû épület, Munk Dezsõ tervei alapján épült 1913-
ban. Este a szécsényi Palóc Néptáncegyüttes
kápráztatta el a jelenlevõket virtuóz tánctudásá-
val. Szombaton szakmai kirándulásra indultunk
Szklabonyára, Mikszáth Kálmán szülõfalujába.
A gyerekkori házát most újították fel (januárban
volt az átadó ünnepség), és szép kiállítás nyílt
benne Mikszáth életútjáról és a palócokkal való
kapcsolatáról. Értõ és lelkes kalauzolásban volt

részünk, mindnyájan nagyon élveztük. A kirán-
dulás második állomása Alsósztregova volt,
Madách Imre nyomában jártunk. A kastély 1964
óta múzeum, itt vannak kiállítva Zichy Mihály-
nak, Kass Jánosnak és Nagy Zoltánnak Az em-
ber tragédiájához készített illusztrációi is. Ma-
dách síremléke 1936 óta a kastély parkjában, a
domboldalban van, fölötte Riegel Alajos monu-
mentális Ádám-szobrával.

Vendéglátóink mindent megtettek, hogy jól
érezzük magunkat ezen a két szép, napsütéses, kicsit
hûvös tavaszi napon. Azt hiszem, mindannyiunk
nevében mondhatom: köszönöm szépen!

Benczekovits Beatrix

„Szellemtágító”
irodalmi konferencia
könyvtárosoknak
A Pest Megyei Könyvtár 2006. április 12-én tíz
órára a Gödöllõi Városi Könyvtár és Informáci-
ós Központba hívta a könyvtárosokat. S õk jöt-
tek, még messze földrõl is: Gyõrbõl, Sopronból,
Debrecenbõl, de legtöbben azért mégis Pest
megye könyvtáraiból. Biczák Péter megyei
könyvtárigazgató beköszöntõjében arra hívta fel
a hallgatóság figyelmét, hogy ne a megszokott
szakmai képzésre készítsék elõ fülüket és agyu-
kat, hanem nyitott és teljes lélekkel forduljanak
néhány órára az irodalom felé.

A „Szellemtágító” címen meghirdetett rendez-
vény alcíme ugyanis ez volt: irodalmi konferen-
cia. A könyvtáros számára a szépirodalom is napi
munkájának része, de inkább csak felületesen
érintkezik az irodalmi mûvekkel: vásárol, tájé-
koztat, rendszerez. Az irodalomra mint mûalko-
tásra, a világ mûvészi megismerésének forrására
már nincs ideje figyelni. A sok informatikával,
vezetéstechnikával, szolgáltatástervezéssel, minõ-
ségbiztosítással, Európai Unióval, pályázatírás-
sal és kistérségi ellátással kapcsolatos tovább-
képzés után most néhány órára csak a költészet-
tel foglalkozhattunk.

Mindkét elõadó, Szõke György (Miskolci
Egyetem BTK Irodalomtudományi Doktori Is-
kola) és Ferencz Gyõzõ (ELTE BTK Angol-
Amerikai Intézete) irodalomtörténeti munkássá-
ga mellett egyetemen is tanítja az irodalmat.
Konferenciánk céljai között szerepelt, hogy meg-
ismertessük az õ személyüket, munkásságukat,

Ádám – Riegel Alajos alkotása
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valamint bemutassuk
az utóbbi tíz eszten-
dõ József Attila- és
Radnóti Miklós-kuta-
tásainak összefoglaló
eredményeit.

Szõke György,
mint mondta, tizenkét
éves kora óta foglal-
kozik József Attila
verseivel, életével. A Magad emésztõ címû vers
volt az, amely nagy hatásával elindította, hogy
orosz szakosként a magyar szakot is elvégezze
az ELTE-n. Mint József Attila-kutató késõbb
pszihológusként doktorált. Mai napig is izgatja
az a kérdés, hogy milyen gyermekkori traumák
határozták meg a költõ késõbbi sorsát. Három
neuralgikus pontot talált: az anya, a halál és az
evés. Mostani egyórás elõadásában konkrét Jó-
zsef Attila-versek és költõi képek elemzésével
mutatta be József Attila versteremtõ gondolko-
dását és a költõi képeire alapvetõen jellemzõ sû-
rítést. Bizonyította, hogy József Attila verseit na-
gyon jól meg lehet különböztetni a skizofrén
költõkétõl, bár költészetének és sorsának alaku-
lását betegsége is erõsen befolyásolta. A pontos
kórisme ma is bizonytalan. Mindezt remekül
ötvözött pszichológiai, azon belül is psziho-
analitikusi és tudós biográfusi szemlélettel. Már
a rendszerváltozás elõtt elkezdõdött a költõrõl
való kép árnyalódása, elsõsorban Németh G.
Bélának köszönhetõen, aki mintegy rehabilitálta
a kései verseket. A rendszerváltás után egyfajta
ellenreakció történt: az ún. munkásverseit egy-
szerûen nemlétezõnek tekintették. Megint el kell
telnie majd egy kis idõnek, amíg a dolgok a
helyükre kerülnek. Keveset említik például Jó-
zsef Attila istenes verseit, pedig korai és kései
költészetében egyaránt bukkanhatunk ilyenekre.
Mi most részletes elemzést kaptunk Szõke
Györgytõl József Attila nem egyértelmû vallási
hovatartozásáról és vitáiról, amelyeket elsõsorban
hitrõl, az eredendõ bûnrõl folytatott kései barátjá-
val, Barta Istvánnal.

A 2006-ban immár ötödször átadott Palládi-
um-díj különdíját kapta Ferencz Gyõzõ Radnóti
Miklós élete és költészete címû munkája. S ami-
lyen példátlanul – példásan – alapos mû Ferenczi
Gyõzõ monográfiája, olyan elõadást is kaptunk
tõle Radnóti Miklós mûvészetérõl, gondolkodá-
sáról, életérõl. A két elõadás közös nevezõje a

szokásosnál erõteljesebben használt lélektani ma-
gyarázatok.

Radnóti Miklós egész költészetére rávetül
erõszakos halálának sötét fénye. Költészete el-
választhatatlanul eggyé vált halálával. Ez súlyos
mûvészetfilozófiai kérdéseket vet fel. Meg le-
het-e esztétikai kategóriákkal ítélni azokat a ver-
seket, amelyek valóságos, fizikai és lelki szen-
vedéseirõl és végül haláláról szólnak? Érvénye-
sek-e ezek a kategóriák, mit lehet segítségükkel
elmondani a versekrõl? Radnóti eszmélkedésé-
tõl kezdve olyan légkörben élt, amelyben na-
ponta szembesülnie kellett a közbeszédbõl és a
sajtóból áradó megbélyegzõ, kirekesztõ, uszító,
antiszemita megnyilvánulásokkal, amelyeket
akkor is kénytelen volt magára vonatkoztatni, ha
nem volt zsidó tudata. Hatályos törvények kor-
látozták a tanuláshoz való jogát, egyetemi évei
alatt a szegedi zsidóverések potenciális áldozata
volt, diplomával a kezében ugyancsak hatályos
törvények korlátozták a munkához való jogát.
Eközben magyarnak vallotta magát, s életében
mindent annak a törekvésének rendelt alá, hogy
magyar költõ legyen. Számos költõtársa oszto-
zott vele ebben problémában. Õk is pontosan
ugyanezeket a hátrányokat szenvedték el, de a
fenyegetettséget mégsem engedték be költésze-
tükbe olyan fokig, mint Radnóti. Vajon Nagy
Zoltán, Füst Milán, Szép Ernõ, Fenyõ László,
Zelk Zoltán, Vas István, Hajnal Anna, Forgács
Antal vagy az ugyancsak Borban fogva tartott és
ott elpusztult költõ, Lukács László miért nem
artikulálta hasonló intenzitással a növekvõ ve-
szélyt, amelyet napról napra átélt? Nem a tehet-
ségükön múlott: az irányultságukon.

A válaszhoz hozzásegít Radnóti életrajzának
jól ismert eleme: korai árvasága. Radnóti költé-

szetének vallo-
másos vonását
tehát az magya-
rázza, hogy élete
elsõ nagy trau-
máját, apja halá-
lának átélését,
majd anyja és
ikertestvére ha-
lálhírét irodalmi
alkotásaiban kí-
vánta feldolgoz-
ni. A feldolgozás
során aztán maga
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az irodalmi alkotás lett létezésének indoka és
célja. Ez magyarázza meg azt is, amint azt Vas
István megjegyezte, hogy miért volt Radnótinak
a költészet „mindenek fölött való”. Költõvé éré-
sének folyamatát végigkíséri az a kísérletsoro-
zat, hogy kiírja magából a fájdalmat és túljusson
szülei halálának sokkoló élményén.

Radnóti költészete akkor teljesedett ki, ami-
kor mintegy másfél évtizedes küzdelemben si-
került feldolgoznia traumáját. Ekkorra azonban
a születéséhez kapcsolódó és identitásépítését sú-
lyosan megzavaró halálélmény egy másfajta ha-
láltudatnak adta át helyét: a kor politikai-törté-
nelmi viszonyaiból fakadó haláltudatnak. Hogy
Radnóti másoknál fogékonyabb volt a háború kö-
zeledésének jeleire és a fasizálódó ország uszító
légkörébõl áradó halálfenyegetésre, az gyerekkori
traumájából is következik. Ezért történt, hogy mire
gyerekkori traumáját lassan feldolgozta, költésze-
tét immár saját halálának elkerülhetetlen tudata
hatotta át. Meredek út címû kötetében tetten érhe-
tõ, ahogyan a kétféle halál váltja egymást. Ez a
másik haláltudat, amelyre tehát gyerekkori traumá-
jának bátor feldolgozása tette oly fogékonnyá, szó-
lal meg kései verseiben a nagy költészet erejével.

Ferencz Gyõzõ gödöllõi elõadását is – csak-
úgy, mint a monográfiát – áthatotta Radnóti iránti
szeretete. A gazdag képanyaggal (fotók, doku-
mentumok, kéziratok) és sok Radnóti-verssorral
kísért elõadásának titkos fõhõse azonban maga a
költészet volt.

Egy kis frissítõ szünet után következett a
Bourdon trió és Szabó András elõadó, irodalom-
történész és könyvtáros, akik mûsorukkal meg-
idézték a régi énekmondók világát. „Az ember
ki legbelül zenétlen, s nem hat rá édes hangok
egyezése, az kész az árulásra, taktikára. Szelle-

me tompa mint az éjszaka, érzelme komor mint
Erebus, meg ne bízz benne, hallgass a zenére.”
(Shakespeare)

S bár kora délután volt, jólesõen és ellazulva
élveztük a reneszánsz zene és irodalom gyöngy-
szemeit.  Zene és irodalom a régmúlt századok-
ban különösen elválaszthatatlan egységet alko-
tott. A vers dallammal együtt létezett akkor, de
az igényesen megírt szöveg erõt adott önmagá-
ban is. A középkor és a reneszánsz magyar és
európai zenéje és irodalma jelent meg az együt-
tes közvetítésében, felvidítva és  pihentetve
szellemünket, lelkünket.

Kovács Csilla

A nagy könyv játék véget ért ugyan,
és hozzá hasonló, nagyszabású program-
sorozatot egyelõre nem terveznek, az
MTV azonban a nyár folyamán újra le-
vetíti a regények csatája tizennégy ré-
szét, õsztõl pedig újabb egyperces könyv-
ajánlókkal jelentkezik. Szándékukban áll
tévéfilm, tévésorozat vagy rajzfilm ké-
szítése is a száz legjobban szerepelt
magyar regény szerzõjének valamely
mûvébõl.

A játék honlapja is folyamatosan üze-
mel, tudósít az aktuális könyves esemé-
nyekrõl.

Talán arra is akad majd lehetõség,
hogy a Nemzeti Kulturális Alap támo-
gassa a könyvtárak törekvéseit a szeren-
csésen (és sok erõfeszítés nyomán)
megnövekedett olvasói érdeklõdés élet-
ben tartására…




