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Béka-koncert
a
könyvtárban

Több kollégát meghök-
kentett a június elsõ
napjaiban a Kataliston
is közzétett meghívónk,
mely egy békakoncert-
re invitált. Mi sem bi-
zonyítja ezt jobban,
mint az a számtalan
visszajelzés, amit már
másnap kaptunk. Volt,
aki a program újszerû-
ségéhez gratulált, volt,
aki valamilyen szemé-
lyes érintettség miatt írt, de volt olyan is, aki
igazából nem tudta mire vélni e szokatlan címet.
Néhány reakciót – név nélkül – idéznénk:

„…Nagyon szellemes. Szívbõl gratulálok a ki-
találóknak, a szerzõknek, valamint a kedves köz-
remûködõknek….”

„Ez impozáns, gyönyörû, gratulálok! Irigylem
a résztvevõket.”

„Sajnálom, hogy nem lehetek ott a progra-
mon. Gratulálok az ötletekhez!”

„Bevallom, béka-ügyben járatlan vagyok (ked-
ves dolognak tûnik – sok sikert hozzá), most
egyébként brekegni is képtelen lennék…”

Örülünk, hogy azoknak volt igazuk, akik már
a meghívóból látták, érezték, hogy az újszerûség
vonzó lesz a közönség számára, hiszen sokan a
berakott pótszékek ellenére sem fértek be. Kö-
szönjük a bizalmat e kollégáknak, s ígérjük, ha
igénylik, hozzájuk is elvisszük az Összefonódó
értékeink: természet – tudomány – mûvészet címû
elõadássorozatunk mûsorait! Mai, divatos szóhasz-
nálattal élve a természettudományt és a mûvésze-
teket összekapcsoló show-mûsor volt ez; kalando-
zás az irodalom, a zene, a természettudomány, a
mûvészet világában. Mindezt körítettük az öt tárlót
megtöltõ könyv- és békafigura-kiállítással, a kez-
dés elõtti várakozás idejét kitöltõ filmvetítéssel és
élõállat-bemutatóval. Az utóbbit Tóth Istvánnak és
Görögh Zoltánnak köszönhetjük.

Célunk az volt, hogy az ünnepi könyvhétre
valami olyan ötletet valósítsunk meg, amely
minden korosztályt és minden réteget érint; együtt

és egyszerre érezhetik nagyon jól magukat, szá-
mos új ismerethez juthatnak, de hozzátehetik saját
tapasztalataikat is. A környezetvédelmi világnap
(június 5.) könyvhéttel való egybeesése pedig
szinte kínálta a lehetõséget. Persze kellett hozzá
sok-sok régi személyes ismeretség, de leginkább
az, hogy Puky Miklós biológussal, az MTA
Magyar Dunakutató Állomásának (Göd) tudo-
mányos munkatársával, a Varangy Akciócsoport
Egyesület elnökével élvezõi, illetve aktív része-
sei lehettünk Láng István akadémikus 2002-ben,
az MTA dísztermében, hazai és külföldi szak-
emberek, akadémikusok számára tartott azonos
címû elõadásának. A professzor hozzájárulását
adta ötletének felhasználásához, s már csak az
volt a dolgunk, hogy az általunk megcélzott, fent
említett közönség számára formáljuk azt.

Megfogalmaztuk saját mottónkat is:
Ha megfogyatkoznak a békák,
nem csak szúnyogból lesz több és gólyából
kevesebb;
nem csak kertünk õrzõit és gyógyszereink
alapanyagait veszíthetjük el;
nem csak tavaszi és nyáresti zenénk halkul
el, hanem
a múzsa csókja is veszít forróságából.
Egész esténket ebben a szellemben szerveztük.
Hogy miért éppen a békák körül forgott a világ

ezen az estén? Mert Magyarországon ma már
minden békafaj védett, de sajnos ennek ellenére
eltûnésük sokfelé tapasztalható. A róluk szóló
elõadással egyben az egész élõvilág tiszteletére,
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megóvásának szükségességére kívántuk felhívni
a figyelmet!

Vida Gábor akadémikus egyik könyvének
elõszavában szellemes példával – a békák segít-
ségével – mutatja be egy lehetséges ökológiai
katasztrófa kialakulását. Ezt mindenképpen meg
kívántuk osztani a közönséggel, kicsikkel és
nagyokkal egyaránt. A gondolatok önmagukban
sem lettek volna hatástalanok, de Hegedûs D.
Géza elõadásában még a kevésbé kihegyezett,
esetleg tapasztalatlan gyermeki fülek is megért-
hették a gondolatot. Köszönet a szerzõnek, hogy
a vészesen fenyegetõ veszélyre mindenki szá-
mára érthetõ módon hívja fel a figyelmet, s hála
a mûvésznek, aki az elsõ pillanattól pártolta az
ötletet, elhivatottan, ugyanakkor megannyi hu-
morral tolmácsolta a rábízott gondolatokat szû-
kebb hazájában. Az est további részében is így
volt ez, amikor a béka-irodalom birodalomban
barangolhattunk a segítségével. Azt szinte vala-
mennyien gyaníthattuk, hogy Weöres Sándor és
Kányádi Sándor bizonyára a békákat sem hagyta
ki verseibõl az állatok számbavételénél, de hogy
Babits Mihályt, József Attilát, Kassák Lajost,
Kosztolányi Dezsõt, Szabó Lõrincet és Virág Be-
nedeket is megihlették a hol rútnak és gonosz-
nak, hol pedig kedvesnek és jóságosnak gondolt
békák, talán kevesen hittük. A programból a gyer-

mekversek sem hiányozhattak, melyeket Kruták
Dóra és Bajánházi Tamás tolmácsolt. Köszönet
Angyal Valéria tanárnõnek a felkészítésért!

Azt, hogy a néphagyomány hogyan õrizte meg
ezeket a meglehetõsen vegyes megítélés alá esõ
állatokat, Pregitzer Fruzsinától tudhattuk meg.
Van, ugye, aki iszonyodik tõlük, de akad olyan
is, aki szereti õket, s kíméletesen bánik velük, s
a hiedelmek, szólások is eszerint formálódtak. A
békák persze igaz valójukban, képen, hangban is
megjelentek, s így bemutathattuk a közönségnek
valamennyi Magyarországon élõ, illetve néhány
nálunk nem honos békafaj legfontosabb ismér-
veit. Talán ezek voltak a legmeghökkentõbb pil-
lanatok: óriási méretû, kivetített békákkal talál-
kozni szemtõl szembe! S milyen különösek vol-
tak a képek alá bejátszott békahangok! Még egye-
dibbé az tette mindezt, hogy Koi Gergõ trombi-
tán kísérte a békák egyikét-másikát.

A zene világában is nagy kirándulást tettünk.
Belehallgattunk Joseph Haydn egyik vonósokra
komponált mûvébe, ami a Béka kvartett címet
viseli. Néhány pillanatra tényleg úgy érezhettük,
közelünkben egy nádas tó húzódik. Ugyanezt a
hangulatot idézte Bartók Béla zenéje is. Hogy
oldjuk az éjszaka sötétjét, öt világrész bélyege-
ibõl vetítettünk ki néhányat.

Nem hagyhattuk ki zenei repertoárunkból a
magyar nótát és a táncdalt sem. Elõbbi kissé
mókás, utóbbi romantikus nyáresti hangulatot te-
remtett. Dalnoki Éva Erna és Molnár István
hosszú évek óta operett- és nótaestek elõadója.
Bódis Gábort pedig mint a Mandala Dalszínház
énekesét ismerhetik már az egész országban.
Megzenésített békadalt a Vannás együttes elõ-
adásában is hallhattunk. Dubrovay László zene-
szerzõt egyik trombitaversenyébõl vett részlet be-
játszásával igyekeztünk megismertetni vendége-
inkkel, s nem maradhatott el a klipek világából
jól ismert Crazy Frog (Õrült Béka) sem a vetí-
tõvászonról.

Az est fénypontjai egyrészt a béka- és gólya-
álarcba öltözött kiskamaszok voltak, akik a prog-
ram címadó dalát, a Békakoncert címû kórusmû-
vet adták elõ Gazdagné Seregi Ildikó vezetésé-
vel. Másrészt azok a zeneovisok, akik a Hosszú-
lábú gólya címû gyermekjátékot mutatták be
Hajdú Ágota irányításával.

A békahang-utánzó verseny résztvevõi kizáró-
lag gyerekek voltak, mintegy tucatnyian. Vala-
mennyi bátor vállalkozó egy békát ábrázoló képes-
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lapot kapott Pregitzer Fruzsinától, s az elsõ három
helyezettnek különbözõ hangot adó, csörgõ-zörgõ
békafigurákat adott át Hegedûs D. Géza, aki vala-
mennyi résztvevõt megjutalmazta egy óriási breke-
géssel, amivel elnyerte a közönség különdíját.

A környezetvédelmi világnapot és a könyv-
hetet összekapcsoló Békakoncert végén útrava-
lót is adtunk a vendégeknek; egy régi inka köz-
mondás bölcs életvitelre vonatkozó útmutatását:
A béka nem issza fel a tavat, amiben él.

Nem lenne teljes a beszámoló, ha nem idéz-
nénk az est vendégkönyvébõl.

Az elõadást a Kölcsey TV teljes egészében
felvette, abból szerkesztett mûsort készített, s jú-
nius 17-én este, fõ mûsoridõben levetítette. Ha
valaki ízelítõt szeretne kapni a mûsorból, ennek
egy rövidített változatát szívesen elküldjük. El-
érhetõségünk: vraukone@mzsk.nyirbone.hu

 Vraukó Tamásné

A könyvtárak szükséges
voltáról
Zárás elõtt öt perccel (a macerás olvasók ilyen-
kor szoktak feltûnni) olvasó telefonál. Az egész
várost bejárta, az egész napot a könyvtárakban
töltötte, rohant ide és oda, és telefonált, és ro-
hant újból, és már csak bennünk van minden
végsõ reménye.

A nyomozás során a Liszt Ferenc téri gyerek-
könyvtárba is telefonált, itt talált egy virágok lo-
csolásának szándékával betérõ könyvtárost, aki el
nem ítélhetõ módon felvette a telefont. A megadott
paraméterek alapján – mert az olvasó se könyvcí-
met, se szerzõt nem tudott – közelebb kerültek a
rejtély megoldásához. Szerintem õ csak Kucska Zsu-
zsa lehetett, aki a szabadsága alatt is tájékoztat. Az
õ információi szerint nálunk megvan a KÖNYV,
aminek a címlapján egy ûrhajó és gyerekek van-
nak mûanyag flakonokból készítve. Lázas kotorá-
szás agytekervényeim és tizenötéves gyerekkönyv-
táros múltam emlékei között, és beugrott. Egy régi
könyv, amit relikviaként õrzünk raktárunk mélyén,
van vagy harmincéves, de azért... Fantasztikus tár-

gyakkal teli, amik csakis mûanyag flakonok fel-
használásával készültek. Brrrr... Eszembe jutottak
leányom ez idõbeli technika órái, amikor egyebek
közt rózsaszín bipes flakonból készített szélmalmot.
Ennek végeredményét napokig hordozta kötéssel
az ujján, meg sebészettel a hátunk mögött.

Bár a fellelt könyv borítóján semmi ûrhajó,
mert már könyvtári kötésben volt, de félreérthe-
tetlenül ez volt az. A hölggyel madarat lehetett
volna fogatni, és õ azonnal a szelek szárnyán
rohan érte. Hiába mondtam, hogy bezártunk, in-
dulunk haza és majd holnap, neki csak ma – így
ottmaradtunk, és telefonon navigáltuk a városon
keresztül. Egy óra múlva meg is érkezett! Bevá-
gódott, és közölte kifulladva, hogy majdnem el-
gázolta az 50-es villamos! Jaj!

Mint kincset tartotta kezében, és végignézhet-
tük vele az összes mûanyag kütyüt. A fodrász-
szalon különösen tetszett. Mint kiderült, õ ipar-
mûvész, és ilyen tárgyakat szeretne tervezni. És
képzeljük, hogy az egyik flakonból készített szék-
be pont belefér a Barbie baba. De õ olyan köny-
vet is látott, amiben a fodrászszalonban az idõs
nénik is benn ülnek, mert ez egy sorozat. Itt már
kezdtük feladni. Mondtuk, kész, itt nénik nélküli
szalon van és pont.

Megható búcsút vettünk az olvasótól, és ha
ezentúl bármelyik játékboltban egy WU 2 sam-
ponos flakonban csücsülõ Barbie babát láttok,
az a FSZEK Lõrinci Nagykönyvtárának érdeme!
Ez az eset rávilágított a Gutenberg galaxis érvé-
nyességére, mert mindezt interneten keresztül?!

Budavári Klára

Szakmai nap
Hajdúdorogon

A Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár háló-
zatszervezési-módszertani osztálya a Hajdú-Bi-
har Megyei Európai Információs Pont támogatá-
sával 2006. június 26-án szakmai napot szervezett
a városi könyvtárak vezetõinek az európai uniós
elvárásokhoz igazodó könyvtári rendszerrõl.

A téma nemcsak ígéretes volt, valóban tartal-
mas, hasznos információkat nyújtó programokat
rejtett, melyek során az elõadók korábban, más
könyvtárakban már kipróbált, megtapasztalt ered-
ményeket, pozitív vagy negatív tanulságokat
osztottak meg a hallgatósággal.


