
  Könyvtári Levelezõ/lap • 2007. május • 25

és az utolsó este készített fotóval, melyen a há-
zigazdákkal, az alapító tagokkal és minden más
vendéggel együtt mi, a tanfolyam hallgatói is ott
vagyunk.

Gönczy Katalin – Beregszász
Vraukóné L. Ilona – Nyíregyháza

A kézimunka szeretete

Új oldaláról mutatkozik be egy ember. Egy
ember, aki mindannyiunk számára jelent valamit
feleségként, anyaként, barátként, munkatársként,
vagy egyszerûen csak ismerõs városbéliként.

Akivel nap mint nap találkozunk, összefutunk,
jelen vagyunk egymás életében, akirõl tudunk
ezt-azt, például hogy egy ideje hobbiból, kedv-
telésbõl kézimunkázik. Láttuk az elsõ munkáit,
a lelkesedését és tudomásul vettük, hogy beleve-
tette magát a gobelinkészítésbe.

Aztán egyszer, néhány hónappal ezelõtt be-
hozta megmutatni az egyik frissen bekeretezett,
nagyobb méretû tájképet, és elállt a szavunk a
meglepetéstõl. Pár héttel késõbb újabbakat mu-
tatott, és mi alig hittük, hogy a hét évvel ezelõtti
Fürge Ujjakban megjelent egyszerû, kezdõknek
ajánlott kis minta kivarrása óta ilyen munkák
kerülnek ki a keze alól.

A változás nekünk, laikusoknak is azonnal
feltûnt: a minták egyre bonyolultabbá, kifino-
multabbá, színesebbé, az öltések egyre magabiz-
tosabbá, pontosabbá lettek, a technika egyre éret-
tebb készítõrõl tanúskodott.

Mindez a fejlõdés egyértelmûen nyomon kö-
vethetõ a téglási Városi Könyvtárban 2007. május
15-éig látható, megközelítõleg ötven képbõl álló
gyûjtemény megtekintésekor. Tudatosan állítot-
tunk ki régebbi, egyszerûbb mintázatú, könnyeb-
ben kivarrható munkákat, amelyeken látszik,
hogy kezdeti szárnypróbálgatások, kísérletezések,
és mellettük ott vannak a csodálatos kompozíci-
ók, igazi mûremekek, melyeket tündöklõ kere-
tek fognak körbe és tesznek múzeumba illõ al-
kotásokká.

Kiváló példa ez arra, hogy e sokunk által
csodált, mûvészi igényességet kívánó textilmû-
ves technika elsajátítható, tanulható, fejleszthe-
tõ, mint ahogyan fejlõdött a világban hosszú
évszázadok óta.

 „Az életben sok mindent ki kell próbálni
ahhoz, hogy rájöjjünk, mi az, amit szeretünk.” –
írja Jérome Coctoo, francia író. Azt gondolom,

hogy Sárga Antalné egyike azon szerencsés
embertársainknak, akik megtalálták azt, amiben
örömüket lelik, ami boldogsággal tölti el õket.
Gyûjteménye arról tanúskodik, hogy soha sem-
mit sem késõ elkezdeni, hogy mindenki megta-
lálhatja a hozzá legközelebb álló tevékenységet,
ami megnyugvást, kikapcsolódást nyújthat.

A téglási Városi Könyvtár tevékenységének
sok-sok éve óta most elõször büszkélkedhetünk
olyan kiállítással, amelynek készítõje egy ked-
ves kollégánk; külön öröm számunkra, hogy
önálló kiállításként mi mutathatjuk be munkáit
elõször, és tiszta szívbõl ajánljuk minden kiállí-
tási lehetõséggel bíró könyvtár figyelmébe.

Németi Katalin

Stratégiaváltás
az OSZK-ban

és a Lázár Ervin virtuális
kiállítás a MEK-ben

2007. május 3-án a Magyar Elektronikus Könyv-
tár ünnepélyes sajtótájékoztató keretében mutat-
ta be új szolgáltatását, az In memoriam Lázár

Ervin http://www.mek.oszk.hu/kiallitas/lazar/
címû virtuális kiállítást (MEK) az Országos Szé-


