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„Kétszerkék”

Kékfestõ-kiállítás Tégláson

Bolyós András kékfestõ népi iparmûvész mun-
káiból nyílt kiállítás 2007. október 26-án a téglási
Városi Könyvtárban.

A megnyitó ünnepségen Hotzi Péternek és
Varga Miklósnak, a helyi általános és mûvészeti
iskola zenepedagógusainak komolyzenei duója
bûvölte el a hallgatóságot. Ezt követõen Németi

Katalin intézményvezetõ avatta be a közönséget
a kékfestés történetébe, munkafolyamatába, ér-
dekességeibe – projektoros vetítéssel színesítve
mondanivalóját. A népmûvészet iránt érdeklõdõ
közönség ámulattal csodálta az aprólékosan ki-
dolgozott, különös jelentéselemekkel bíró kiállí-
tott darabokat, melyekhez maga a mester fûzött
érdekes magyarázatokat, kommentárokat.

Az igényes munkákból összeállított, színvo-
nalasan berendezett kiállítás az év végéig láto-
gatható, a könyvtár szokásos nyitvatartási rend-
jében.

Tompa Tiborné

Füzéki István Emlékérem

Az idei Füzéki István Emlékérem díjat Katsányi

Sándor, a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár nyugal-
mazott osztályvezetõje kapta. A 2007. október 25-
én tartott ünnepség helyszíne az Országos Széché-
nyi Könyvtár volt. Gratulálunk a díjazottnak és
további sikereket, jó egészséget kívánunk!

Könyvtárnévadó
Vásárosnaményban

Örömmel adunk hírt arról, hogy 2007. október 20-
án könyvtárunk, a vásárosnaményi Városi Könyv-
tár ünnepélyes névadó keretében is felvette Balázs
József nevét. Az író halálának tizedik évfordulóját
választottuk az ünnepség idõpontjául.

Balázs József (1944. március 19–1997. ok-
tóber 13.) író, dramaturg Vitkán született. Vitka
Vásárosnamény várossá válásakor (1979-ben)
a város egyik kerülete lett. Balázs József itt
született, de az ELTE-n tanult, és késõbb már
Budapesten maradt, ott vette feleségül Fodor
Katalint, aki ma az ELTE Magyar Nyelvtudo-
mányi és Finnugor Intézet Magyar Nyelvtör-
téneti, Szociolingvisztikai és Dialektológiai
Tanszékén tanít. Egy lányuk született, Kata,
aki még kislány volt, amikor édesapja vese-
elégtelenség következtében fiatalon elhunyt.
Évekig tartó betegsége nagyban gátolta az al-
kotásban, ezért is csoda, hogy mûvei szép
számmal megjelentek még életében.

Balázs József a hetvenes években gyors egy-
másutánban jelentette meg három kisregényét,
melyeket valószínûleg sokan ismernek a belõlük
készült filmek révén. (Magyarok – kisregény,
1975 http://www.forrasfolyoirat.hu/0412/vasy.
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html, filmváltozat, 1977; Koportos – kisregény,
1976, filmváltozat, 1979, http://www. film
tortenet.hu/object.4b258158-7ed9-47f8-b9ad-
bc220fcdc 119.ivy; Fábián Bálint találkozása Is-
tennel – kisregény, 1976, filmváltozat, 1980 http:/
/www.filmtortenet.hu/object.6665bba1-d9e2-
48a8-a2ae-4fce034829fe.ivy). A sor nem szakadt
meg, következett Az ártatlan – regény, 1977; Sze-
retõk és szerelmesek – kisregény, 1978; Az el-
tévedt tank – kisregény, 1983; A torcellói Krisz-
tus – regény, 1981, 2005; A homok vándorai –
dráma, Nyíregyháza, 1985. Az itt felsoroltakon

kívül még több elbeszélése is megjelent irodal-
mi folyóiratokban.

Munkássága, életmûve érdemes arra, hogy
emlékét ápoljuk. Görömbei András szerint „az a
fajta tömör, Móriczra és Hemingwayre egyaránt
visszautalható ábrázolásmód, melyet Balázs Jó-
zsef újított meg… nagy nyeresége irodalmunk-
nak, mert a magyar prózában éppen ez, az ábrá-
zolást és gondolatot egyesítõ írásmûvészet fo-
gyatkozott meg…”

Irodalmi elismerései: SZOT-díj 1976; József
Attila-díj 1977, 1987; Váci Mihály-díj; Ratkó
József-díj 1993; Balázs Béla-díj 1996.

Az ünnepségen több mint száz vendégünk volt:
az író özvegye, rokonai, barátai, könyvtárosok, iro-
dalomszeretõ emberek. A könyvtár homlokzatán
dombormûvet avattunk – Zagyva László nyíregy-
házi szobrászmûvész alkotását – majd Jüttner Csa-

ba polgármester köszöntõje után két irodalomtör-
ténész elõadása következett. (Görömbei András –
a Debreceni Egyetem professzora és Vasy Géza –
az Írószövetség elnöke, mindketten az író kortár-
sai, személyes ismerõsei voltak) Miklós  Elemér

dombormû-avató és összekötõ szövegét szintén
sorolhatnánk az elõadások közé, melynek alapja
az általa összegyûjtött anyag könyv formában
2002-ben kiadott változata, címe: Balázs József
emlékezete.

Fontosnak tartom, hogy egy könyvtár nevé-
ben is kifejezze az irodalommal való kapcsola-
tát. Fõleg ma, amikor úton-útfélen azt halljuk,
hogy a könyvtáraknak meg kell újulniuk, infor-
mációs intézményként kell mûködniük. Ez igaz,
de ne kérdõjelezzük meg, hogy kisvárosi könyv-
tárként elsõsorban könyvek, irodalmi értékek tára
és közvetítõi vagyunk!

Fejes Csilla
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XII. 7. Bp., OSZK 
Habent sua signa libelli – MOKKA-R 
közgy lés  
és konferencia 

MOKKA-R www.oszk.hu 

XII. 7. 
Bp., Aranytíz M v. 
Közp. 

I. Digitális esélyegyenl ség konferencia NJSZT www.njszt.hu 

XII. 10. Gy r, megyei kvt. 
A muzeális dokumentumok  
on-line bejelentése – konferencia 

MOKKA-R 
http://www.eruditio.hu/mo
kka-r/ vagy 
kevehazi@bibl.u-szeged.hu 

XII. 10-11. Békéscsaba 
Versenyképes ország versenyképes 
könyvtárossal – roadshow 

MKE mke@oszk.hu 

XII. 12. Budapest, OIK Nemzetiségi konferencia OIK www.oik.hu 

XII. 13. Budapest, FSZEK IKSZ-közgy lés IKSZ iksz@oszk.hu 

2008. I., 
II. 

Debrecen, Gy r 
Versenyképes ország versenyképes 
könyvtárossal – roadshow 

MKE mke@oszk.hu 
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