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Nemzetiségi
önkormányzati könyvtárak,
anyanyelvû gyûjtemények

Magyarországon

Az Országos Idegennyelvû Könyvtárban (OIK)
2007. december 12-én lezajlott a nemzetiségi ön-
kormányzati könyvtárakat és más nemzetiségi
anyanyelvû gyûjteményeket bemutató konferen-
cia. A nemzetiségi témájú könyvtárszakmai ér-
tekezlet az intézményben már hagyományra te-
kint vissza, ugyanis minden év végén, a kisebb-
ségek napja alkalmából megrendezik. A 2007-es
konferencia az elõzõ évi program folytatása volt.
2006 decemberében a tizenhárom hazai nemze-
tiség közül a szlovák, az ukrán, a roma, a szerb,
a német, az örmény, a lengyel nemzetiség kép-
viselõi mutatták be könyvtáraikat. Az ez évi
konferencia tárgya a román, a szlovén, a horvát,
a ruszin, a bolgár és a görög gyûjtemények be-
mutatása volt.

A Nemzetiségi önkormányzati könyvtárak,

anyanyelvû gyûjtemények Magyarországon címû,
két részbõl álló konferencia megszervezésének
célja az utóbbi évtizedben a nemzetiségi önkor-
mányzatok támogatásával létrejött könyvtárak
történetének, az állomány összetételének, illetve
a könyvtárral kapcsolatos jövõbeli terveknek az
ismertetése, bemutatása volt a tágabb értelem-
ben vett könyvtári szakma, illetve az érdeklõdõk
számára, és ezáltal a kölcsönös megismerés, a
szakmai párbeszéd, az interkulturális tanulás
ügyének elõsegítése. Az önkormányzati könyv-
tárak létérõl fõleg újszerûségük miatt kevesen
tudnak. Ezek a könyvtárak az adott kisebbségi
közösségek számára kiemelten fontosak, hiszen
lehetõséget teremtenek az anyanyelv és kultúra
ápolására, megõrzésére, de a tágabb olvasókö-
zönség is használhatja õket. A konferencia címe
jelzi, hogy nem csupán az önkormányzati könyv-
tárak kaptak teret. Fontos volt, hogy azokról a
nagyobb nemzetiségi anyanyelvû gyûjtemények-
rõl is szó essen, amelyek esetében az önkormány-
zat még tart fenn könyvtárat.

Az érkezés és regisztráció után a konferenciát
Mender Tiborné, az Országos Idegennyelvû
Könyvtár fõigazgatója nyitotta meg. Elõre nem
látható és nem tervezhetõ okok miatt a horvát és
a bolgár gyûjteményeket bemutató elõadók nem
tudtak eljönni a konferenciára. Távolmaradásu-
kat késõn jelezték, ezért már nem lehetett meg-
oldani a helyettesítésüket.

A konferenciát

megnyitja Mender

Tiborné, az OIK

fõigazgatója

Léber Boglárka

(Berzsenyi Dániel

Megyei Könyvtár,

Szombathely)

A délelõtti ülésszakon Léber Boglárka a
szlovén nemzetiségi könyvtári ellátást és gyûj-
teményeket, Sz. Kiss Jánosné a román nemze-
tiségi könyvtári ellátást és a gyulai városi
könyvtár román gyûjteményét mutatta be.

Jenyikné Bende Klára, a budapesti horvát
könyvtár munkatársa elküldte elõadását, és az
OIK horvát referense felolvasta.

A délutáni ülésszakon a bolgár elõadó helyett
Papp Anna Mária, az OIK Nemzetiségi és Do-
kumentációs Osztályának megbízott vezetõje tar-
tott elõadást az OIK által irányított nemzetiségi
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dokumentumellátás
ú j d o n s á g a i r ó l ,
majd S. Benedek

András, az Orszá-
gos Ruszin Ki-
sebbségi Önkor-
mányzat könyv-
tárának alapítója
ismertette a ruszin
gyûjteményt, Ha-

lász Katalin pedig
a Magyarországi
Görögök Országos
Önkormányzatá-
nak könyvtárát
mutatta be.

Az elõadók nem
csak a könyvtárakkal
kapcsolatos kérdé-
sekrõl szóltak, ha-
nem az adott ki-
sebbség történelmé-
be, kultúrájába is
bepillantást nyújtot-
tak. Minden elõ-
adást vita követett,
amelynek keretében a jelenlévõk megbeszélték az
elõadásokkal kapcsolatban fölmerült kérdéseket.

A konferenciával megszólítottuk az érintett
nemzetiségi közösségeket, a könyvtári hálózat
szakembereit, a megyei könyvtárak módszertani
vezetõit, a települési nemzetiségi könyvtárak
könyvtárosait, a szakkönyvtárak nemzetiségi te-
matika iránt érdeklõdõ munkatársait, valamint az
olvasókat és a kisebbségkutatókat.

A konferencia jó alkalom volt arra, hogy a
könyvtárszakma különbözõ területein tevékeny-
kedõ szakemberek között létrejöjjön a tapaszta-
latcsere, lehetõséget nyújtott új partnerkapcsola-
tok kialakítására, együttmûködések kezdeménye-
zésre. A nemzetiségeket illetõen felhívta a figyel-
met az anyanyelv és kultúra ápolásának újabb
lehetõségére, a többségi társadalmat illetõen pe-
dig a kisebbségi nyelvekkel és kultúrákkal való
kapcsolatteremtés új fórumaira.

Papp Anna Mária

Köztünk nincs helye
búcsúnak, akárhol van,
szívemben lesz

Emlékezés Hajdu Gézára

„Bekövetkezett az elke-
rülhetetlen. Édesapám
december 31-én itt ha-
gyott bennünket” – olva-
som a levélben, mely
hírül adja Hajdu Gézá-
nak, egykori mesterem-
nek és atyai barátomnak
távozását e földi világból.
Személyében a magyar

könyvtáros társadalomnak olyan valakit kell ezentúl
nélkülöznie, aki évtizedekig meghatározója volt
Csongrád megye, sõt az ország könyvtári életének.
Bár életútja sokak számára nem ismeretlen, mégis
méltányosnak tartom néhány szóban összefoglalni a
legfontosabbnak tûnõ tényeket.

Küzdelmes ifjúkorát, fizikai munkásként is,
az értelmiségi létforma jellemezte. Ez idõben te-
kintélyes könyv- és irodalomismeretre tett szert.
Harmincéves korában jegyezte el magát a könyv-
táros szakmával, mikor is társadalmi munkában
elvállalta szülõvárosa, Hódmezõvásárhely egyik
üzemében a könyvtár gondozását.

Harminchat évesen kezdhette meg tanulmá-
nyait az ELTE magyar-könyvtár szakán. Az
önként vállalt nehéz feltételek ellenére (fizikai
munkás, egyetemi hallgató, társadalmi munkás
könyvtáros volt egyszerre) kitûnõ eredménnyel
diplomázott a Kovács Máté nevével fémjelzett
tanszéken. Hamarosan a Csongrád Megyei
Könyvtárban találta magát, ahol módszertanos-
ként, osztályvezetõként, igazgatóhelyettesként és
végül igazgatóként, mindvégig a szakmai élet
sûrûjében élte mindennapjait.

1969-tõl huszonnégy éven keresztül volt szer-
kesztõje a Csongrád Megyei Könyvtáros címû
folyóiratnak, melyben közzétett módszertani le-
velei országos figyelemre tették méltóvá.

1977-ben summa cum laude minõsítéssel az
egyetemi doktori címet is megkapta a Vásárhelyi

egyletek és könyvtárak 1827–1944 címû bölcsész-
doktori értekezéséért. Alkotó tevékenységének
termékenységét jelzi, hogy mintegy 190 közle-
ménye jelent meg, melyek, a könyvtári szakkér-

S. Benedek

András, lent:

Halász Katalin
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déseken túl, a mûvelõdéstörténet számos területé-
vel foglalkoznak. Kiemelkedik ezek közül – a
fent említett, könyv alakban is megjelent érteke-
zésen túl – Az olvasókörök városa címû alapmû,
mely 2002-ben jelent meg, és jól érzékelteti Hajdu
Géza elkötelezettségét az olvasókörök ügye és
szülõvárosa iránt egyaránt.

Az olvasókörök világa nemcsak elméletben
vonzotta. Újjászervezésükért is sokat tett. Hitte és
tetteivel bizonyította, hogy az olvasási kultúráért,
annak fejlesztéséért, nemcsak az olvasótermekben
lehet cselekedni. Mintegy tíz olvasókör megalapí-
tásában vett részt ösztönzõleg hasznos tanácsaival.
E cél támogatására indította útjára – az országban
elsõként – az Egyesületi Élet címû kiadványt, melyet
maga is szerkesztett 1988 és 1991 között. Nem
véletlen tehát, hogy az 1990-ben megalakult Olva-

sókörök Országos Szövetségének elsõ, majd –
visszavonulása után – örökös elnöke lett. Sokak
szemében személye az olvasókörök szimbólumává
vált. „Te kimagasodtál számomra mindig a saját
korosztályodból, és egyike voltál azon keveseknek,
akiknél a szakmai és emberi hitelesség tökéletesen
egybeesett” – írta neki Kocsis István a nyolcvana-
dik születésnapi köszöntõjében. Bizonyára ezek a
tulajdonságai vezettek ahhoz, hogy évtizedeken át
támogatta kollégái tevékenységét az MKE Csong-
rád megyei szervezetének elnökeként, valamint a
megyei könyvbarát bizottság vezetõjeként.

Megalapozott elméleti tudása és nagy gyakorla-
ti tapasztalata együttesen eredményezték, hogy je-
lentõs szerepet vállalt Szegeden a könyvtáros-
képzésben. Elõbb a Szegedi Konzultációs Központ
szervezésével bízták meg, majd a Szegedi Tudo-
mányegyetem Juhász Gyula Tanárképzõ Fõiskolai
Kar Könyvtártudományi Tanszékén kapott lehetõ-
séget, hogy szolgálja az újabb és újabb könyvtáros
nemzedékek felcseperedését. Tevékenysége során,
az utóbbi helyen, komoly mûhelymunka alakult ki
az olvasókörök témájában. Bátran állíthatjuk tehát,
hogy Hajdu Gézát munkássága, embersége és egész
életpályája a hazai könyvtárosok legnevesebbjei
közé emelte fel.

Végezetül hadd zárjam e megemlékezést azok-
kal a gondolatokkal, melyeket sírjánál olvastam
fel tanítványai és barátai nevében azon okkal, hogy
a sors különös ajándéka folytán mindkét csoport-
ba tartozónak tudhattam magam.

Kedves Géza bácsi!
Barátaid és tanítványaid nevében hajtom meg

fejem ravatalod elõtt. Elválunk most Tõled, ki

útnak indulsz, hogy beteljesítsd álmaid, melyeket
köztünk élve szõttél – a testi-lelki szenvedés rok-
káján – a szeretet eltéphetetlen szálaival. Hiszem,
hogy „a múlt kútjai”-ból merítettél az Élet Vizé-
bõl elegendõ mennyiséget magadnak, hogy ki-
tartson az úton, mely célodhoz vezet.

Volt diákjaid sokasága nevében mondok is-
mét köszönetet, hogy az ismeretátadás nehéz
kötelessége közepette igyekeztél mindig fele-
barátként fordulni azokhoz, akiknek szellemi
fejlõdéséért felelõsséget vállaltál. A tárgyad
iránt érzett lelkes elkötelezettséged, tudom,
nemcsak engem ragadott el és segített át a
kezdõ lépések megtételének bizonytalansága-
in, nehézségein.

Örömmel fedeztem fel és olvastam mohón
soraidat Kertész Károly könyvérõl. Jólesõ érzés
volt újra találkozni Veled e sorok olvasása köz-
ben. Igen, ez az értékközpontúság volt az, amit
mindvégig oly fontosnak éreztem Téged hallgat-
va, soraidat olvasva, Veled beszélgetve.

Bizony jó lenne, ha életmûveddel még sokáig
rá tudnál mutatni arra a biztos alapra, melyre az
utánad/utánunk jövõk egy szebb és erkölcsileg,
eszmeileg magas értékû társadalmat építhetnek.
„A vágy és felismert szükséglet a könyv iránt ott
maradt sok lélekben” írtad az 1945 utáni kaotikus
idõkrõl. Adja Isten, hogy egyszer majd néhány
évtized múltán idézhesse valaki e gondolatot, mint
forrását annak a cseppnek, melyben megõrzõdhe-
tett a tenger, mely minden élet szülõje!

A pár hete Tõled kapott, néhány soros levél-
ben írtad: „Nagyon köszönöm a leveledet. Saj-
nos, most képtelen vagyok méltó választ írni, de
szeretném, ha tudnád, milyen szeretettel olvas-
tam.” Kedves Géza bácsi! Úgy érzem, tanítvá-
nyaid elméjét pallérozva is mindig az a vágy élt
benned a legerõsebben, hogy megéreztesd, felis-
mertesd velünk azt a szeretetet, mely Téged
vezérelt földi utadon.

Nemrég olvastam, hogy „az elvárások idejét
meghatározza az élmények ideje”. Egyszerûbben
fogalmazva, a jövõnket meghatározza a múltunk.
Ha ez igaz, és hitem szerint az, nincs mit aggód-
nunk a Te jövõd miatt. Múltad, a köztünk, ve-
lünk töltött nyolcvankét éved során olyan szere-
tetrõl tettél tanúbizonyságot, melyre nyugodtan
rábízhatunk további utadon.

Áldja lépteidet és vezéreljen az Égi Mester,
kinek magad is hû tanítványává nemesültél.

Gerber György
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Vizi László

(Szombathely,
1934. május 22 – 2008. január 19.)

Megint elment a Vas megyei
könyvtárügy egyik emble-
matikus alakja. Vizi László
ahhoz az alapító nemzedék-
hez tartozott, amelynek tag-
jai a Népkönyvtári Központ
könyvcsomagjainak felhasz-
nálásával az ötvenes években
könyvtárakat varázsoltak. A
tett jellemzésére teljesen he-
lyénvaló e mesékbe illõ kifejezés, hisz a járási könyv-
tárak létrehozásához nem adatott gazdag feltételrend-
szer, és a mesterségbeli tudást is idõközben kellett
megszerezni.

Vizi Lászlót a véletlen, no meg ahogy sokszor
elmondta, a könyvek, az olvasás szeretete sodorta
a könyvtáros pályára. Mások gondolták úgy, hogy
a betûk iránti szenvedélye a lakatosmûhelyen kí-
vüli szolgálatra predesztinálja. Az ifjú embert 1952.
október 1-jén küldték Körmendre, járási könyvtá-
rat alapítani. Munkája közben hamar rájött, hogy a
megismert feladathoz való vonzódás nem elég.
Hivatássá éréséhez szakmai tudást és mûveltséget
kell szereznie. Tette ezt azután céltudatosan, kitar-
tóan, a képesítés megszerzését követõen is. Rend-
hagyó rekrutációja azonban egy „vizis” jellegze-
tességgel is felruházta: mindig úttörõ érdeklõdést
mutatott a mûszaki dolgok iránt. A korszerûsödõ
könyvári technológiára olyannyira fogékony volt,
hogy nem csupán alkalmazásában járt élen, hanem
maga is alkotott olyan eszközt, amely megkönnyí-
tette a könyvtári munkát. A „vizigráf” néven
közismertté lett cédulasokszorosítója Vas megyén
kívül is népszerûsítette nevét.

Pályafutását az újdonságok iránti érdeklõdés
ugyancsak jellemezte. Ha valamely, itthon addig
nem ismert tevékenység kezdett meghonosodni a
magyar könyvtárügyben, akkor azt Körmenden is
hamarosan bevezették. Így történt ez a fényképek
helyismereti gyûjteménybe építésével, sõt az ala-
pozó, állapotrögzítõ fotódokumentáció elkészítte-
tésével is. De sorolhatnánk tovább a másolatszol-
gáltatás megindítását, a hanglemezek gyûjtését, a
videó könyvtári alkalmazását, az „alig számítógé-
pek” helyismereti feltárásban való alkalmazását, vagy

a központi szolgáltatások (Pedagógiai Információ,
Magyar Mezõgazdasági Bibliográfia) nyomán elter-
jedõ, helyben szükségesnek ítélt, szétsugárzó szak-
irodalmi tájékoztatást. 1993. december 31-én történt
nyugdíjba vonulása kapcsán talán leginkább azt
fájlalta, hogy nem adatott meg már neki a valóban
ütõképes számítástechnika üzemszerû mûködtetése.

Ma már elképzelhetetlenül nehéz küzdelmet foly-
tatott a térség könyvtárügyének megszervezésében
is. Pénzügyi gondok, kezdetleges jármûvek, illetve
azok hiánya, központi közigazgatást követõ akarat-
ra történt átszervezések (tanácsosítás, körzetesítés,
ellátórendszer), a könyvtári kultúra falvakbeli hiá-
nya nehezítette a hatalmas térségben való tevékeny-
séget. (Csaknem nyolcvan szolgáltatóhely, ötven-
egy letéti könyvtár alkotta legnagyobb kiterjedésé-
ben a járást, késõbb a városkörnyéket.) Emlékszem,
pályakezdõ koromban rácsodálkoztam, amikor igaz-
gató kollégái „körmendi megyei könyvtárat” emle-
getve évõdtek vele. Például akkor, amikor a Szom-
bathelyen szervezett alapfokú tanfolyam mellett kör-
mendi kihelyezett kurzusokat és vizsgákat sürgetett,
hogy tiszteletdíjas segítõtársai elõnyösebb utazási
feltételekkel szerezhessenek alapvetõ jártasságot a
községi könyvtárak kezelésében.

Jelentõs szerepet játszott az Informatikai és
Könyvtári Szövetség Vas Megyei Tagozata létre-
jöttében, melynek elsõ tagozati képviselõje volt.
Ebben a szerepében is sokat tett az együttmûködés
erõsítéséért, a megyei könyvtárhálózat funkciona-
litásának megõrzéséért, megújításáért, a Vas Me-
gyei Könyvtári Alap létrejöttéért. Igazgatói érte-
kezleteken, szakmai vitákon keveset beszélt, de
rövid, lényegre törõ mondataival mindenrõl hatá-
rozott véleményt formált. Joviális alakja, meghall-
gatásra kész, nyitott tekintete hiányozni fog gene-
rációs találkozóinkról, de a megyei könyvtár
Savariensia olvasótermébõl is, melynek rendszeres
látogatója volt még a XXI. század elsõ fél
évtizedében is. Elõadásokra, publikációkra készült.
A Körmendi helytörténeti lexikon címû várostörténeti
munkája 2005-ben jelent meg, mellyel, mondhatni,
haláláig megtartotta saját maga által szabott
feladatkörét, a honismeret, helytörténet alkotó
mûvelését. Ezen a területen legbüszkébb talán az
Iványi Béla 1940-es években élt Körmendi füzetek

sorozatának újraindítására volt. Ennek tizenkét fü-
zete fölött bábáskodott.

Türelemmel és kitartással viselt súlyos betegsé-
ge az utóbbi idõben már megakadályozta Lacit
abban, hogy közös programjainkon részt vegyen.
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Nem tudott eljönni az õ korosztályát követõ nemze-
dékbõl nyugdíjba vonulók köszöntésére, és a már
nem aktív kollégák kitüntetõ figyelmével zajló
megyei szakmai napokra, intézményavatásokra sem.
De lélekben mindig velünk volt! Számon tartotta a
történéseket, és fõleg alkotott: írt, szerkesztett,
konzultált. Élete végéig könyvtáros maradt azzal,
ahogy folyamatos helytörténeti kutatásaival szol-
gáltatott és segített, mindenekelõtt a szeretett váro-
sa történelmében eligazodni vágyóknak és az õt
követõ könyvtáros nemzedékeknek, a tájékoztatás
forrásául szolgáló mûvek létrehozásával.

Emlékét méltó tisztelettel õrizzük.
Pallósiné Toldi Márta

Frang József halálára

Frang József, a marcali járási, majd városi könyvtár
nyugalmazott igazgatója 2007. november 10-én,
délután öt órakor a marcali kórházban szívroham
következtében, életének 84. évében meghalt.

A hír az átlagosnál is jobban lesújtott, hiszen
Józsi bácsi volt az elsõ fõnököm könyvtáros
pályámon. Az elsõ, meghatározó négy évet az õ
igazgatása alatt szolgáltam Marcaliban. Azóta
már tudom, hogy milyen jó kezekben voltam a
másodlagos szocializáció során, amikor a könyv-
tárról szóló impulzusokat az õ személyiségén
keresztül szûrve, hosszas beszélgetéseink során
kaptam. Az sem elhanyagolható tény, hogy eb-
ben az idõben szereztem az elsõ diplomámat
fiatal fejjel, levelezõ tagozaton. Így az elméleti
oktatás és a gyakorlat dialektikus egységet alko-
tott számomra.

Azonban ez mit sem ért volna, ha nem olyan
személyiségtõl kapom a gyakorlati tanácsokat,
mint Frang József, aki a háború utáni elsõ könyv-
táros generáció jeles tagjainak egyike volt.

A sokat olvasott falusi gyerek három évig tartó
szovjet hadifogság után szülõfaluja népkönyvtá-
rosa lett, majd a Somogy Megyei Könyvtár se-
gédkönyvtárosa. 1953-tól harminc éven keresz-
tül volt a marcali könyvtár igazgatója. 1984-tõl
1995-ig az egyik fiókkönyvtárban négyórás
könyvtári szolgálatot teljesített. A szakmától
sosem szakadt el. Haláláig tagja maradt a Ma-
gyar Könyvtárosok Egyesülete Somogy Megyei
Szervezetének. Rendszeresen eljárt szakmai ren-
dezvényekre. Otthonában szeretõ felesége mel-
lett nagy kertjét gondozta, de mindig jutott ideje
szakmai érdeklõdésre. Mindig is érdekelte a tör-

ténelem, így a könyvtártörténet is. Az egyetemi
szakdolgozatát is ebben a témában írta.

Gyakran látogattam meg. Beszéltem vele élõ-
szóban és telefonon is. Személyisége biztos pont
volt számomra. A somogyi könyvtártörténet élõ
lexikonjának volt tekinthetõ. Aktív életében is
mindig az újra törekedett, a számítógépes világ
azonban már távol állt tõle. Õ a Continental író-
gépére esküdött a szövegszerkesztõvel szemben.

Halála elõtt két nappal felhívott. Egy, a me-
gyei napilapnak adott interjúm miatt jelentke-
zett. Bizonygattam neki, hogy az új nem biz-
tos, hogy rossz, mint ahogy a régi sem biztos,
hogy eldobni való. Ezt az éppen akkor megje-
lent 3K egyik, Fehér Miklós által írt cikkébõl
beolvasott idézettel bizonygattam: „… hogy a
régi és az új dolgok mindig egymás mellett
élnek. Johann Sebastian Bach az 1740-es évek
végén még javában komponálta a barokk zenei
gyöngyszemeket, miközben fiatal kori mûvei-
ben Haydn már gyönyörûségre vitte az új stí-
lust, a klasszikus zene eszközrendszerét. Igaz,
Bachról aztán el is feledkeztünk, de évszázad-
dal késõbb egyszer már látványosan rádöbbent
az emberiség, hogy az új stílus nem jobb, nem
több, csak más, mint az egyébként fantasztikus
értékekkel bíró elõdje.”

Az idézet bölcs üzenetében megnyugodva
búcsúztunk egymástól a közeli viszontlátás re-
ményében.

Józsi bácsi még aznap behordta a fát a fáskam-
rába, hogy a hideg téli napokon legyen mit a cse-
répkályhába rakni. Másnap, pénteken fáradtan ébredt.
Felesége unszolására elment a háziorvoshoz, aki
beutalta a kórházba. Ott a belgyógyász barátja
helyezte el, miután megállapította, hogy egy lábon
kihordott infarktus jelei mutatkoznak. Szombaton
javulni látszott az állapota. Este öt órakor felhívta
feleségét, hogy jól érzi magát. Egyébként, ha távol
volt (évente gyógyfürdõbe járt), mindig hat órakor
hívta párját, hogy tudassa hogyléte felõl. Akkor
szombaton öt órakor szólt a telefon. Szeretõ hitve-
sével még beszélt pár szót, aztán csak a kétség-
beesett életmentõ zajok hallatszottak a telefonból.
Hat órakor is szólt a vezetékes telefon, de akkor az
orvos már csak a tragédiát jelenthette.

Hamarosan én is megtudtam. Azóta mintha
emberileg, szakmailag kevesebb lennék. Na-
gyon hiányzik nekem, nekünk Frang József, a
könyvtáros.

Varga Róbert
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Nyugat-ünnep
az OSZK-ban
és a nyugat.oszk.hu

„Nem az énekes szüli a dalt:
a dal szüli énekesét.”

(Babits Mihály)

2007. november 26-án, Babits Mihály születés-
napján, egész napos, több részbõl álló rendezvé-
nyen köszöntötte a száz esztendõvel ezelõtt in-
dult (1908. január) Nyugat folyóiratot az Orszá-
gos Széchényi Könyvtár. A sajtó nyilvánossága
elõtt zajló ünnepi rendezvény keretében került
sor a Nyugat tiszteletére meghirdetett országos
középiskolai szavalóverseny döntõjére, a Nyu-
gat-honlap sajtótájékoztatóval egybekötött bemu-
tatójára, valamint a Kaláka együttes és a Misztrál
együttes közös ünnepi koncertjére. A nap két
kísérõ rendezvénye az OSZK gyûjteményeiben õr-
zött kéziratokból, fotókból, elsõ kiadásokból készí-
tett kamarakiállítás és a több kiadó közremûködé-
sével megrendezett ünnepi könyvvásár volt.

A szavalóversenyt 2007. augusztus végén hir-
dettük meg. A verseny társkiírói az MTA Iroda-
lomtudományi Intézete, a
Petõfi Irodalmi Múzeum,
a Magyartanárok Egyesü-
lete, a Magyar Olvasástár-
saság és a Budavári Ön-
kormányzat voltak. A ver-
senyen kb. háromezer 9–
12/13. évfolyamos diák –
gimnazista, szakközépis-
kolás és szakiskolás – in-
dult. A versenyzõknek
két verssel kellett készül-
niük: egyet az elsõ lis-
tán megadott nyolc vers
közül, egyet pedig a má-
sodik listán szereplõ
szerzõktõl, szabadon le-
hetett választani. Minden
középiskola egy-egy ta-
nulót nevezhetett.

 Hét területi döntõ után – amelyet 2007. no-
vember 5. és 17. között Békéscsabán, Budapes-
ten, Miskolcon, Nyíregyházán, Pannonhalmán,
Pécsett és Vácott rendeztek meg1 – került sor az
országos döntõre 2007. november 26-án.

A döntõben huszonhat diák szavalata hang-
zott el. A verseny megkezdése elõtt köszöntõt
mondott Sediánszky János rádiós, a Budavári Ön-
kormányzat alpolgármestere. A szavalóverseny öt-
tagú zsûrijének elnöke Jordán Tamás színmûvész,
a Nemzeti Színház
igazgatója volt,2

aki a versenyt kö-
vetõ értékelõ sza-
vaiban dicsérte az
elhangzott szavala-
tok kimagasló
színvonalát és a
jól szervezett dön-
tõt. Az országos
döntõ elsõ helye-
zettje Nagyhe-

gyesi Zoltán , a
kecskeméti Bolyai
János Gimnázium
tanulója lett.
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Az országos verseny megszervezésében jelen-
tõs szerepet vállalt Fenyõ D. György középisko-
lai tanár, irodalomtörténész, a Magyartanárok
Egyesületének alelnöke. Ezúton is köszönjük ál-
dozatos munkáját. Köszönjük a területi döntõknek
helyet adó intézményvezetõknek, a versenyeket
megszervezõ tanároknak és könyvtárosoknak,
valamint a diákokat felkészítõ pedagógusoknak,
hogy közremûködtek a Nyugat indulásának mél-
tó megünneplésében.

A szavalóverseny tiszteletére Rózsafalvi Zsu-

zsanna, az OSZK Tájékoztató Szolgálatának
munkatársa a nemzeti könyvtár gyûjteményei-
ben õrzött kéziratokból, fotókból, elsõ kiadá-
sokból készített kamarakiállítást. A kibõvített
kiállítás 2008. március közepéig megtekinthetõ
az OSZK olvasótermi szintjén.

A szavalóverseny eredményhirdetése után saj-
tótájékoztató keretében mutattuk be a Magyar Elekt-
ronikus Könyvtár (MEK) munkatársai által készí-
tett Nyugat-honlapot (http://nyugat.oszk.hu),3 és az
OSZK történetét bemutató szolgáltatást (http://
tortenet.oszk.hu).4

A Nyugat-honlap több mint száz nyugatos al-
kotó életrajza mellett a szerzõk eddig digitalizált
életmûvét teszi új, közös felületen elérhetõvé.
Az összegyûjtött tartalmak és a MEK irodalmi
szerkesztõségében folyamatosan kiegészülõ bib-
liográfiák felmutatják a digitálisan még el nem
érhetõ tartalmakat is (primer és szekunder iroda-
lom); az ún. mutatványoldalak (Galériák menü-

pont) felhívják a figyelmet az OSZK-ban és más
közgyûjteményekben õrzött egyedi dokumentu-
mokra is (kéziratok, elsõ kiadások, fotók). A mul-
timédiás elemekkel – versfelvételek, megzenésí-
tett versek, költõk, írók hangjai – folyamatosan
gazdagodó honlap célja, hogy korszerû oktatási
segédanyag és a nagyközönség számára is érde-
kes felület legyen. Az év során kiteljesedõ szol-
gáltatás hírt ad a Nyugat századik születésnapja
alkalmából megvalósuló programokról, esemé-
nyekrõl is. 2008 januárjában az RSS szolgáltatást
is útjára indítottunk.

A 2007. november 26-ai ünnepi rendezvény
méltó zárásaként a Kaláka együttes és a Misztrál

együttes elsõ közös, egész estét betöltõ ünnepi

koncertjére került sor az OSZK dísztermében.
Professzionális hangosítás és világítás tette még
ünnepélyesebbé a több mint kétórás, nagy sikerû
koncertet.

A több részbõl álló Nyugat-ünnep a 2008-as
esztendõ számos, a Nyugat megünnepléséhez
kapcsolódó eseményének is méltó nyitánya volt.

Sudár Annamária

1 A területi helyet adó intézmények:
Békés Megyei Könyvtár és Humán Szolgáltató
Centrum (Békéscsaba); Bencés Gimnázium és
Kollégium (Pannonhalma); Földes Ferenc Gim-
názium (Miskolc); Madách Imre Gimnázium
(Vác); Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkor-
mányzat Megyei Pedagógiai, Közmûvelõdési és
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Képzési Intézete és az Arany János Gimnázium
és Általános Iskola (Nyíregyháza); Szent Mór
Katolikus Általános Iskola, Mûvészeti Iskola és
Gimnázium (Pécs); Városmajori Gimnázium
(Budapest).
2 A zsûri tagjai: Havas Judit elõadómûvész, a
Petõfi Irodalmi Múzeum fõmunkatársa; Kiss
Katalin, a budapesti Weöres Sándor Gimnázium
dráma-olasz szakos tanára; Fenyõ D. György
középiskolai tanár, irodalomtörténész, a Magyar-
tanárok Egyesületének alelnöke; Jankovics József
irodalomtörténész, az MTA Irodalomtudományi
Intézetének igazgatóhelyettese.
3 A Nyugat-honlap létrehozói: Mann Jolán, Ró-
zsafalvi Zsuzsanna, Sudár Annamária és Török
Máté.
4 November 25. a nemzeti könyvtár alapításának
ünnepe. A MEK által készített könyvtártörténeti
honlap bemutatója ezért kapott helyet a Nyugat-
ünnep egész napos rendezvényén.

Örmény napok
a Méliusz Könyvtárban

Velünk élõ kisebbségek
– egy rendezvénysorozat kezdete

A Velünk élõ kisebbségek címû programsoroza-
tunk keretében elõször az örmény kisebbség
mutatkozott be az új könyvtárépületben. A ki-
sebbségi napoknak már volt hagyománya könyv-
tárunkban. Elõször 2007-ben, még a Monti ezre-
des utcai épületben, szûkös vi-
szonyok között, de sokak által
látogatott „örmény estet” szervez-
tünk Síró Judit kolléganõnk irá-
nyításával, könyv- és folyóirat-ki-
állítással egybekötve. A Debre-
cenben 1995-ben alakult örmény
kisebbségi önkormányzat vezetõ-
ivel, képviselõivel jó kapcsolato-
kat ápolhattunk. Õk ajándékoz-
ták könyvtárunknak a kétnyelvû
Ararát címû folyóiratot is.

Ilyen elõzmények után került
sor 2008. január 18. és 25. kö-
zött az örmény napokra. A Ve-
lünk élõ kisebbségek nemzetisé-
gi napjai keretében a Hajdú-Bi-
har megyében élõ kisebbségek

kultúráját szeretnénk bemutatni az érdeklõdõknek,
természetesen úgy, hogy az adott kisebbség anya-
országát is megismertessük.

Az örmény napok ünnepélyes megnyitójára
2008. január 18-án, pénteken késõ délután került
sor. Elõször Nyakas István, a Hajdú-Bihar Me-
gyei Önkormányzat Mûvelõdési, Sport és Civil
Kapcsolatok Bizottságának tagja köszöntötte a
közönséget, majd Pénzes Ferenc, a Kisebbségi Ön-
kormányzat elnökhelyettese mondott megnyitó be-
szédet.

Aznap egy képzõmûvészeti tárlat megnyitására
is sor került: Deák Nonna örmény származású fes-
tõmûvésznõ tájképeit, csendéleteit, grafikáit és új-
szerû, meseszép lóábrázolásait láthatták az érdeklõ-
dõk. A mûvésznõ munkásságát Vitéz Ferenc fõis-
kolai docens, mûvészeti író méltatta, kiemelve, hogy
Deák Nonna legkedvesebb témája a ló, amely nála
egyúttal szabadságszimbólum is.

A kiállítás megtekintése után ki-ki átadhatta
magát az örmény gasztronómia élvezetének. Egy
nép kultúráját az ételein, étkezési kultúráján ke-
resztül megmutatni mindig szerencsés dolog.
Nem csoda, hogy vendégeinknek ízlett az ör-
mény töltött káposzta, a speciális örmény fû-
szerrel, a huruttal ízesített, laktató húsétel és a
sütemények. Az édességek Deák Nonna kony-
hájából kerültek az asztalokra, továbbá a többi
fogást is az örmény hagyományokat még õrzõ
családok készítették. Vacsora (hivatalosan: fo-
gadás) közben élénk tervezgetés folyt: milyen
programokra, mikor, kik szeretnének majd el-
jönni.
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Programkínálatunkat igyekeztünk a lehetõ leg-
változatosabban, minden korosztály igényeinek
megfelelõen kialakítani. Elõször csak a kiállítás-
ról és néhány elõadásról állapodtunk meg, majd
úgy döntöttünk, hogy a könyvtár valamennyi
részlegét – és így minél több munkatársát – be-
vonjuk a tervezésbe és a kivitelezésbe is. A ren-
dezvénysorozat fokozatosan bõvült, a kínálat szí-
nesedett. A megnyitóra már elkészültek a kiállítá-
sok. Könyveket, folyóiratokat állítottunk ki min-
den emeleten, országismereti totót készítettünk,
az örmény irodalomhoz kapcsolódóan kvízjáté-
kot terveztünk. Az elõadások témáihoz internetes
adatbázisokból is nyomtattunk információs anya-
gokat, amelyeket a kvízjátékokhoz is felhasznál-
hattak az érdeklõdõk, ha akarták.1 A felnõttek
közül sokan úgy érezték, nem tudnák kitölteni a

totót, de az is lehet, hogy a jutalom – egy óra
ingyenes internetezés – nem volt elég vonzó.

A gyerekprogramok napján is sokan ellátogat-
tak hozzánk. A gyerekek örmény mesét és dalt
hallgattak, interneten keresgéltek érdekes oldala-
kat Örményországról, országismereti totót töltöt-
tek ki, kézmûves foglalkozásokon vettek részt
(betûket, szimbólumokat, motívumokat színeztek),
örmény édességeket kóstoltak. Családok is eljöt-
tek a rendezvényekre: amíg a szülõk elõadásokat
hallgattak, addig gyermekeik az életkoruknak, ér-
deklõdésüknek megfelelõ könyveket, sajtótermé-
keket böngészték a gyermekkönyvtárban vagy
interneteztek. A késõ délutáni  gyermekrendez-
vények iránt nagyobb igény mutatkozott, mint
amire elõzõleg számítottunk.

Az örmény filmklub vonzó volt fiataloknak,
idõseknek egyaránt. Valójában a könyvtárban már
mûködõ NAVA-pontot hasznosítottuk. Délelõt-
tönként ún. „kívánságmûsort” tartottunk, azaz egy
általunk összeállított katalógusból választhattak
örmény témájú filmeket az érdeklõdõk. A Duna
Televízió mûsoraira sokan voltak kíváncsiak.
Népszerû volt David Yengibarian örmény tan-
góharmonikás mûsora2, az örmény földrengésrõl
szóló tudósítások és az örmény szakrális építé-
szet remekeinek bemutatása (Etchmiadzin). A
filmklub programjának összeállításakor arra tö-
rekedtünk, hogy minél sokoldalúbban mutassuk
be Örményországot és az örménységet, így a
képzõmûvészet barátai és a zenekedvelõk, a
politika iránt érdeklõdõk és a mûvészfilmek ra-
jongói megtalálhatták a NAVA kínálatából a
megfelelõ filmet. Nem maradhatott el az ismert
örmény származású kanadai filmrendezõ, Atom
Egoyan munkásságának bemutatása sem. Örül-
tünk annak, hogy sokan e vetítések során fedez-
ték fel a NAVA lehetõségeit, ill. megtudták, mi
az. Reméljük, filmklubunkkal a NAVA-pont nép-
szerûsítéséhez is hozzájárultunk.

Végül ejtsünk szót az elõadásokról, hiszen ezzel
indult az örmény napok tervezése. Január 24-én
Avanesian Alex, a Magyar Rádió RENEK
fõszerkesztõ-helyettese tartott filmvetítéses, in-
formációkban bõvelkedõ elõadást az örmény
egyházról. Az elõadót sokan ismerhették a rádi-
óból és a sajtóból.3

A világon elõször Örményországban vált ál-
lamvallássá a kereszténység. Világosító Szent
Gergely már a IV. században keresztény hitre
térítette a népet. Az örmény ábécé megalkotására

Túloldalt: Deák Nonna tárlatának megnyitóján

Lent: Elõadás és szõnyegbemutató után
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is azért volt szükség, hogy a Bibliát örmény nyelv-
re átültethessék. Az elõadótól minden hallgató ka-
pott egy tájékoztatót a magyar–örmény kapcsola-
tok történetérõl, az örmények letelepedésérõl és
sorsáról hazánkban. Movszesz Chorenaci örmény
történetíró szerint már 450 körül kapcsolatba lép-
tek az örmények a magyarság õseivel.4

Január 25-én, pénteken két elõadást is tartot-
tak. Bagi Éva, a Kölcsey Ferenc Református Ta-
nítóképzõ Fõiskola tanszékvezetõ tanára Örmény

vonatkozások Mikes Kelemen törökországi leve-

leiben címmel élvezetes elõadást tartott. Mikes
Kelemen néprajzi tárgyilagossággal ábrázolta a
Rodostón élõ négy honos népcsoport – törökök,
görögök, örmények, zsidók – szokásait, hétköz-

napjait és ünnepeit. Pontos
megfigyeléseiért Mikest tartják
„az elsõ armenológusnak”.
Megkapó az örmény esküvõ
leírása. A hasznos elõadáshoz
Szabadiné Vadnay Katalin

kolléganõnk készített könyv-
kiállítást.

Az est utolsó elõadása va-
lójában bemutatóval egybekö-
tött rendezvény volt az ör-
mény szõnyegmûvészetrõl.
Az elõadó, Parotzayné Simay

Ildikó a legõsibb szõnyegszö-
võ technikáktól a ma használ-
takig mindent bemutatott és
képeken, kész vagy félkész
szõnyegeken szemléltetett.
Részletesen elemezte a motí-
vumokat is, amelyek közül a
kígyó, az örményeknél a víz,
a boldogság és az életerõ
együttes szimbóluma volt szá-
momra a legérdekesebb. Ezt
a motívumot mindig elrejtet-
ték valahol mindegyik szõnye-
gen, a látogatók is kíváncsian

keresgélték az elõadó segítségével egy óriási
sátortakarón. Ildikó maga szövi a csodálatos,
hagyományos díszítésû asztalterítõket, szõnye-
geket. A kaukázusi szõnyeg az örmények éle-
tének minden szakaszát végigkíséri: jelen van
a bölcsõtõl a koporsóig, sõt, ünnepnapokon még
az állatok hátát is díszíti.

A pénteki beszélgetésekbõl is kiderült, hogy
mindenki rengeteget tanult az örményektõl, ró-
luk, távoli és gyönyörû országukról. Együtt örül-
tünk annak, hogy legalább lélekben gazdagod-
hattunk. A Velünk élõ kisebbségek sorozatban
tervezzük még a romák, románok, bolgárok és
németek kultúrájának bemutatását is.

Szabó Eszter

Fent: Örmény motívumok

színezése

Lent: A gyerekeknek ízlettek

az örmény édességek
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Jegyzetek:

1. Felhasználtuk (részben) az alábbi könyv hon-
lap-ajánlatait is:

Demeter Zayzon Mária: Kisebbségek a világhá-
lón. A magyarországi nemzeti, etnikai kisebbsé-
gekkel kapcsolatos tájékoztatás az interneten.
Tartalmak, szolgáltatók, felhasználók. Bp. : Gon-
dolat, 2003. – 166 p.

2. Cserfõ 18 tételben. In: https://kereso.nava.hu/
nava/public/popup_details.php?doc=498990

3. RENEK = Regionális és Nemzetiségi és Kül-
földre irányuló Adások Fõszerkesztõsége, 2007
áprilisától hozták létre. A RENEK-en belül önálló
szervezetként jött létre a Nemzetiségi Adások
Szerkesztõsége. In: Emlékeztetõ a Média Mun-
kacsoport 2007. október 2-ai ülésérõl.

www.nemzetpol i t ika .gov.hu/da ta / f i les /
92526300.doc

4. Chorenei Mózes: Nagy-Örményország törté-
nete. Eredeti örménybõl ford. és magy. jegyze-
tekkel ellátta Szongott Kristóf.  Szamosújvártt :
Aurora, 1892. – 294 p.

5. Movszesz Chorenaci: Nagy-Örményország tör-
ténete. Budapest : Arménia Népe Kulturális
Egys., 2000. – 84 p.

(A bibliográfiai adatok forrása: MOKKA)

A megye Debrecenbe megy

A Méliusz Könyvtárban

Berettyóújfalu volt az elsõ

A Megyejárás programsorozat ötletét a helyi saj-
tóból nyertük: a Hajdú-Bihari Naplóban külön
rovatban, folyamatosan jelentek meg egész ol-
dalas összeállítások a megye egy-egy települé-
sérõl. A „megyejárás” szó hallatán egy másik,
az egész ország megyéire kiterjedõ kezdeménye-
zés is eszünkbe juthat. 2003 szeptemberétõl a
Nemzeti Színházban kaptak lehetõséget a me-
gyék kultúrájuk sokoldalú bemutatására. Elsõ-
ként Hajdú-Bihar megyei vagy a megyéhez kö-
tõdõ  alkotók  munkáit ismerhették meg a fõvá-
rosiak: festményeket, népi táncot, zenét, színhá-
zi elõadást.1

Mi az új akkor ebben az ötletben? Az, hogy a
Méliusz Könyvtár is olyan „házzá” vált,  ahol a

debrecenieknek lehetõségük nyílt egy hajdú-bi-
hari város, Berettyóújfalu nagy múltú, sokrétû
kultúráját megismerni. A debrecenieknek – a pes-
tiekhez hasonlóan – mindössze a Méliusz
Könyvtárba kellett eljönniük ahhoz, hogy láthas-
sák, érezhessék – Szabó Magda szavait kölcsön-
véve –, értük kiáltott az a város. Azért kiáltott,
hogy megmutathassák magukat.

A berettyóújfalui Nadányi Zoltán Mûvelõdési
Központ és Sinka István Városi Könyvtár, a
Méliusz Könyvtár, valamint a megyei és a be-
rettyóújfalui önkormányzat együttmûködése gaz-
dag programkínálatot eredményezett február else-
jén. Az idõpont megválasztásával is azt kívántuk
jelezni, hogy „valami elkezdõdött”. A hivatalos
megnyitók után az épület minden emeletén zajlott
az élet. A második emeleten ízelítõt kaptak a lá-
togatók a város zenei életébõl: a Városi Zeneis-
kola növendékei klasszikus darabokat szólaltat-
tak meg zongorán, vonós és fúvós hangszereken.
Ezt a zenei blokkot egy népzenei összeállítás kö-
vette. Nagyon tetszett a közönségnek egy általá-
nos iskolás kislány népdalcsokra. Szemet-szívet gyö-
nyörködtetõ volt a Bihar néptáncegyüttes mûsora.

Az alattunk levõ szintet, az elsõ emeletet a
gyerekek, pedagógusok, népi iparmûvészek vet-

Tóth Sándor berettyóújfalui festõmûvész tárlata
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ték birtokukba. Rongybabát készítettek, agyagoz-
tak, szövéstechnikákat tanultak. A Bihari Nép-
mûvészeti Egyesület imént említett játszóházán kí-
vül gondosan válogatott, álomszép népmûvészeti
tárgyakat bemutató kiállításuk is ugyanitt várta az
érdeklõdõket. Megcsodáltuk a szûrrátétes mun-
kákat, hímzéseket és szõtteseket, mázas kerámia-
tálat, háncsból készült tárgyakat (akadt ott egy
népi gyermekjáték, egy bájos háncsteknõs is, a
kiállítást látogató gyerekek kedvence). A gyere-
kek a szó szoros értelmében otthon érezték ma-
gukat, ügyet sem vetve a fel s alá járkáló fotósok-
ra. Akik már mindent kipróbáltak, ott még a ma-
gyar kártya is elõkerült.

A földszinti elõadóteremben Kocsis Csaba író,
szerkesztõ Berettyóújfalu története, évfordulók,

kiadványok címmel tartott
elõadást. Kocsis Csaba
1997-ben, a berettyóújfa-
lui könyvtár névfelvétele
alkalmából indította útjá-
ra a Bihari Füzetek címû
sorozatot.2 Õ volt az a
helytörténész, aki emléket
állított a magát „mindig
is újfalui” nyomdásznak
valló Adler József (ké-
sõbb: Ács József) (1904–
1979) emlékének. Be-
rettyóújfaluból indult el
az irodalmi életben jelen-
tõs Kelet Népe címû fo-
lyóirat (1935–1942). A
lapot Barsi Dénes, Sinka
István és Szabó Pál ala-
pította. Adler József neve
az elsõ számon felelõs
kiadóként volt feltüntet-
ve, holott õ volt a nyom-
dász. E lap alapításáról

mára már legenda keletkezett, amely megosztja a
kutatókat. Akár Barsi Dénes menyasszonyának
hozományából állította elõ a Kelet Népe elsõ szá-
mait Adler (Ács) József (ahogy azt Bakó Endre
tartja), akár az elõfizetõk pénzén, az anyagi for-
rások hamar elapadtak. Móricz Zsigmond csatla-
kozott az alapítókhoz, és a fõvárosban nyomtat-
ták tovább a lapot (az is vita tárgya volt, mikor-
tól). Kocsis Csaba a források felkutatásával eredt
a Kelet Népe ellentmondásos, ködös múltja nyo-
mába. Interjút készített a nyomdász Izraelben élõ
fiával, Ács Andrással, aki Budapesten született,
de – saját vallomása szerint – újfaluinak nevel-
ték.3 Az elõadás címébe nem véletlenül került az
évfordulók szó: Barsi Dénes negyven éve hunyt
el (1968. január 5.), Szabó Pál száztizenöt éve

Berettyóújfalui Népdalkör

Páros tánc

(Bihar néptáncegyüttes)
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született (1893. április 5.) és még sorolhatnánk.
Aki kíváncsi további hajdú-bihari évfordulókra,
megtekintheti honlapunkon.4

Kísérõ rendezvényként – a már említett játszó-
házon kívül – a látogatók megtekinthették Tóth

Sándor berettyóújfalui festõmûvész kiállítását. A
földszinten gasztronómiai bemutató várta a ven-
dégeket. Helyismereti részlegünk munkatársai a
városhoz kapcsolódó könyveket, idõszaki kiad-
ványokat állítottak ki. A rendezvény ideje alatt
Berettyóújfalut bemutató rövidfilmeket láthattak az
érdeklõdõk. A Megyejárás következõ vendégeként
Derecske városnak „Debrecenbe kéne menni”. A
városokon kívül néhány falu is bemutatkozik majd
a Méliusz Könyvtárban.

Szabó Eszter

Jegyzetek

1. Simor Katalin, R.: Méltóan mutatkoztunk
be a Nemzetiben. Szimbólummá válva. Kiáltsa-
tok, városok! In: Hajdú-Bihari Napló. 60. évf.
216. sz. (2003. szeptember 16.) p. 6.

2. Kocsis Csaba: Száz éve szüle-
tett a fekete bojtár. Jubileumi kiad-
vány a Városi Könyvtár névfelvéte-
le alkalmából. Szerk. Harasztiné
Semjéni Anita. Budapest : Tónus,
1997. 32 p. – (Bihari füzetek ; 1.)

3. Kocsis Csaba: Berettyóújfalu
híres nyomdája. Budapest : Tónus,
1999. 44, [6] p. – (Bihari füzetek ;
5.)

4. http://www.hbmk.hu/adatbazis/
hevfordulok.html

Könyvbemutatók
a bajai Eötvös

József Fõiskola
könyvtárában

Majdán János rektor kezdeményezésére 2006-ban
könyvkiadói tevékenység indult el Baján, az
Eötvös József Fõiskolán (EJF). Célja, hogy tu-
dományos munkák, doktori dolgozatok és a hall-
gatók tanulását segítõ jegyzetek jelenjenek meg.

Az EJF Kiadójának vezetõje, koordinátora, a
sorozat szerkesztõje Tóth Sándor Attila, a Ma-
gyar Nyelvi és Irodalmi Tanszék docense, aki
maga is több könyv szerzõje.

A fõiskola könyvtára hagyományt teremtve
már második alkalommal szervezett könyvbemu-
tatót. Ezen négy olyan könyvet ismerhetett meg
a részt vevõ közönség, amely egy sorozat része-
ként a fõiskola saját kiadásában jelent meg és
szerzõi fõiskolánk oktatói.

Az elsõ könyvbemutató 2007. május 8-án tör-
tént. Gabnai Katalin ismertette Böhm Edit Szín-

háztörténet címû könyvét, és Bordás Sándor

mutatta be kollégája, Tóth Sándor Attila A latin

A második emeleten mûsoros est,

az elsõn gyermekfoglalkozások.

A fotókat Süli István, a Debreceni

Fotóklub tagja, illetve a szerzõ

készítette.
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humanitás poétikája:

a drámai költészet

címû mûvét.
A könyvtárigazga-

tó röviden szólt a
könyvek szerzõirõl és
az azokat bemutató
szakemberekrõl.

Némethné Böhm
Edit a fõiskola Mû-
velõdés- és Társada-
lomelméleti Tanszé-
kének tanára, akinek
kutatási területe az
elõadómûvészet, a
versmondás elmélete
és története. A bemu-
tatott könyvben a
szerzõ nagyon jól érzékelteti a magyar színház-
mûvészetnek az európai színházi folyamatokkal
való kapcsolatát.

Tóth Sándor Attila a fõiskola Magyar Nyelvi
és Irodalmi Tanszékének docense, akinek kuta-
tási területe a XVI–XVIII. századi magyar iro-
dalom története, különös tekintettel annak a
latinitással összefüggõ vonatkozásaira.

Gabnai Katalin drámatanár, színmûíró, aki-
nek számos könyvét szeretjük, és az oktatásban
nagyon jól használjuk. Õt a televízióból mûsor-
vezetõként és forgatókönyvíróként is ismerhet-
jük. Könyvei közül a Drámajátékok címû mûvét
nemcsak a felsõoktatásban, de az általános isko-
lákban is nagyra értékelik, ismerik, és igen so-
kan használják.

Bordás Sándor a fõiskola Magyar Nyelvi és
Irodalmi Tanszékének oktatója, akinek kutatási
területe a mai magyar irodalom legújabb elbe-
szélõ és verses alkotásainak szövegszervezõ el-
járásai, beszédmódbeli sajátosságai.

A rendezvényt színesítette Jacques Prévert
Hogyan fessünk madarat? címû verse, melyet
Béda Szilvia tanító szakos hallgató adott elõ.

A könyvtárban ez alkalomból a résztvevõk
megtekinthették a Régi poézis és színháztörténet

címû kiállítást is, ahol XVI–XVIII századi köl-
tõk, írók mûveit és a színháztörténettel kapcso-
latos igen értékes régi dokumentumokat láthat-
tak. A könyveket a helyszínen megvásárolhat-
ták, amelyeket a szerzõk dedikáltak.

A 2007. december 12-ei könyvbemutatón az
alábbi könyveket ismerhették meg:

Maruzsa Zoltán Viktor: Az osztrák külpolitika

a szövetséges megszállástól az európai integráci-

óig (1945–1995) c. monográfiáját ismertette
Majdán János, az Eötvös József Fõiskola rekto-
ra, Utry Attila Kultúra- és kommunikációelméle-

ti szöveggyûjteményét Németh János István

mutatta be, aki az Oktatási és Kulturális Minisz-
térium Közmûvelõdési Fõosztályának vezetõ
fõtanácsosa.

Németh János István 1993-tól 2004-ig a Mik-
száth Kiadó tulajdonosa, fõszerkesztõje volt,
évtizedek óta tanít a felnõttoktatásban, a kultú-
raelmélet tantárgy rendszeres elõadója. Kutatási
területei: morfológia, kulturális konfliktusok
kezelése, kistérségek kulturális identitása. E té-
makörökben számos könyve és szakmai publi-
kációja jelent meg a hajdani Kultúra és Közös-
ségben, a Valóságban és más szakmai folyóira-
tokban. Jelenleg is szakfelügyelõi munkát végez
közmûvelõdési szakértõként.

Majdán János a történettudományok kandidá-
tusa, egyetemi tanár, az EJF rektora, a Mûvelõ-
dési és Társadalomelméleti Tanszék tanszékve-
zetõje. Fõ kutatási területei: Baja és környéke
közlekedéshelyzetének változásai, a polgári élet-
mód kialakulása Bácskában. Számos publikáci-
ója jelent meg, saját könyvei, igen sok hazai és
külföldi konferencián tart elõadást, több tudo-
mányos és szakmai bizottság tagja.

Maruzsa Zoltán Viktor történész, fõiskolai
adjunktus, az ELTE-n történelem, német nyelv
és irodalom, valamint politikaelméleti szakon vég-
zett. Kutatási területe: a jelenkori egyetemes tör-
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ténelem, különös tekintettel
a hidegháború korszakára.
2003-tól az EJF oktatója,
2005-tõl ELTE BTK óra-
adó tanára.

Utry Attila egyetemi
adjunktus és az EJF docen-
se. Nyíregyházán tanító,
majd az ELTE-n népmû-
velõ diplomát szerzett.
Hatvan év után tért vissza
õsei földjére, Bajára, a
Bácskába. Húsz éve dolgo-
zik a felnõttoktatásban,
részt vesz új képzési prog-
ramok kidolgozásában, tu-
dományos és oktatási
együttmûködések szervezé-
sében. „Az emberi kommu-

nikáció tudomány doktora” címet az Összhumán
Kultúra Nemzetközi Akadémiájától kapta meg.
Évtizedek óta publikál szépirodalmi és „szabad
bölcsész” cikkeket, tanulmányokat, könyveket.

Kiváló szerzõkkel és színvonalas könyvekkel
találkozhattunk, hasznos és érdekes ismereteket
hallottunk, melyek felkeltették a hallgatóság ér-
deklõdését. Az oktatásban és a szakemberek
számára is igen jól használható, nélkülözhetet-
len mûveket ismerhettünk meg

Szepesi Borbála III. évfolyamos és Kiri Anett

I. évfolyamos nappali, óvodapedagógia szakos
hallgatók elõadásában J. M. Gebauer Klarinét
duóját hallhattuk, majd a fõiskola könyvtárigaz-
gatója felköszöntötte Szabó Balázsné Aranka né-
nit, aki kilencvenedik életévét töltötte be decem-
ber hónapban. Aranka néni a középfokú tanító-
képzõ, majd ezután a felsõfokú tanítóképzõ inté-
zet tanára volt, a nyugdíjazása elõtti utolsó évek-
ben igazgatóhelyettese. Szegeden magyar–né-
met–orosz szakon, Debrecenben az egyetemen
magyar szakon végzett. Dolgozott Újvidéken,
majd Baján a Polgári Fiúiskolában, amely ké-
sõbb átalakult Központi Általános Iskolává. Az
Anyanyelvi Nevelés Akadémiai Munkabizottsá-
gának, az Országos Nyelvi Szakbizottságnak, a
Fonetikai, Foniátriai és Logopédiai Társaság Or-
szágos Elnökségének tagja volt. A tanítóképzõ
intézetben az 1960-as, 1970-es években szak-
csoportvezetõ a nyelvi szakcsoportban, az irodal-
mi színpad vezetõje, a kulturális bizottság elnöke,
a TIT városi elnökség tagja és elõadója, külföldi

Zsombori Erzsébet
BARANGOLÁSOK

címû selyemfestmény-kiállítását
láthatták az érdeklõdõk februárban
a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár

Központi Könyvtár Kisgalériájában.



18  • Könyvtári Levelezõ/lap • 2008. február

kapcsolatok ügyintézõje, a kísérleti anyanyelvi ne-
velés kidolgozója. Részt vett a gyakorlati képzés-
ben, az iskolarádió adásainak szervezésében, át-
képzésekben. Szakmetodikai diákkört vezetett,
amelynek célja a diszlexiával kapcsolatos teen-
dõk tudatosítása, megvitatása volt. Cikkei jelen-
tek meg szakfolyóiratokban, lektorálta az Anya-
nyelvi tantárgypedagógia címû tankönyvet. Ta-
nuljunk magyarul címû könyvének Sárosy

Józsefné volt a társszerzõje. A rádió és késõbb a
Minerva Könyvkiadó nívódíjával, valamint több
kitüntetéssel értékelték munkáját. Nyugdíjas évei
alatt is igen aktív, nyelvet tanul és nyelvórákat
ad, könyvtárunkat rendszeresen látogatja.

Kommunikáció címmel kiállítást tekinthettek
meg a résztvevõk a téma könyvtárban megtalál-
ható szakkönyveibõl. Az igen jó hangulatú, hasz-
nos információkat nyújtó rendezvényt kedvez-
ményes könyvvásárral zártuk. A késõbbiekben
hasonló könyvbemutatókkal szeretnénk az érdek-
lõdõk figyelmét felhívni a továbbiakban megje-
lenõ könyvekre.

Majorné Bodor Ilona

Könyvtárosok
az alkotók

Rendhagyó tárlat nyílt Könyvtáros Alkotómûhely

címmel az Országos Mezõgazdasági Könyvtár
és Dokumentációs Központ Ujhelyi termében
2007. december 19-én, amellyel egyúttal meg-
ünnepeltük könyvtárunk ötvenöt éves fennállá-
sát is.

Kollégáink közül sokan fotóznak, néhányan
festenek, verset írnak vagy egyéb, kézügyessé-
get igénylõ hobbijuk van. Közülük tizenketten
vállalták a nyilvánosságot.

Tamás Enikõ, aki „civilben” Az Európai Unió

Agrárgazdasága címû lap fõszerkesztõje, alkotó-
táborokba jár nyaranta, és fest a kevés szabad-
idejében. Kilenc festményét hozta el a kiállítás-
ra. A magam részérõl drukkolok neki, hogy le-
gyen több lehetõsége vásznat és ecsetet ragadni.

Mógor Kárász Kinga mostani fõfoglalkozása
az anyaság. Nem hiszem, hogy a kislánya mel-
lett nagyon sok ráérõ ideje lenne az utóbbi hó-
napokban, de elhozta két korábbi rézkarcát.

Vámos Ritáról tudom, hogy fantasztikus kéz-
ügyessége és határtalan fantáziája van. Legújabb
szabadidõs elfoglaltsága a számítógépes man-
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dalatervezés, olyannyira, hogy édesanyjával ké-
szítettek egy Mandala öröknaptárt, amely kará-
csony elõtt nyomtatásban is megjelent. Rita in-
formatikus könyvtáros az olvasószolgálaton. Ti-
zenhárom mandalája volt látható a tárlaton.

Károlyi Zsuzsanna kertészmérnökként a virá-
gok és növények szerelmese. A kertjében sze-
dett növényekbõl összeállított kompozíciókkal
szokta várni az olvasókat mint olvasótermi fel-
ügyelõ és tájékoztató könyvtáros. A kiállításra
készített egy szép virágkölteményt.

Lükõné Örsi Gabriella fõigazgatónk alapvég-
zettségét tekintve szintén kertészmérnök, és tõle
is láttunk már szép virágtálakat. Ezúttal azonban
tizennégy szebbnél szebb fotójával kápráztatta
el a megjelenteket. A zömük, természetesen, növé-
nyeket és rovarokat ábrázol.

Kripner Veronika, az EU-olvasóterem felügye-
lõje, tájékoztató könyvtáros és EU-szakreferens,
nagy utazó. Egy szép régi vasútállomás látványa
gyújtotta meg gyûjtõ szenvedélye szikráját, az-
óta fotózza az útjába kerülõ állomásokat. A gyûj-
teményébõl tizennégy fotót mutatott meg.

Lõrinczné Zorkóczy Emõke soha nem volt
tagja az OMgK munkatársi gárdájának, de éve-
ken át mezõgazdasági könyvtáros volt, Lõrincz

Ferenc kollégánk felesége, és nem utolsó sorban
számtalan fényképével találkozhattak olvasóink
az Agrárkönyvtári Hírvilág hasábjain, sõt, a 2006.
év címlapjára is az õ képei közül választottuk.
Tíz fotót állított ki, Szatmár-Bereg egy könyvtá-

ros szemével címmel.
Székely Sándor, a Magyar Mezõgazdasági

Bibliográfia szerkesztõje, üres óráiban verseket ír
és fest. Sándort egy bagolyfióka hozta össze
Varga Csabával, akinek a fényképezés a hobbi-
ja. Rájöttek, a képek és a versek milyen jól il-
leszkednek hangulatilag egymáshoz. Erre nyolc
példát is láthattunk, tanúsíthatjuk az állítás iga-
zát. Sándor még két festményt is elhozott, és a
legutóbbi, Van egy nap címû verseskötetét.

Sinóros-Szabó Botondné (Judit) könyvtáros kol-
légánk szintén univerzális mûvész, kilenc versét
olvashattuk a feldíszített tárlókban, Betlehemi csilla-

gok címû versét el is mondta. Készített két, gyümöl-
csökbõl és zöldségekbõl álló csendéletet, valamint
sütött egy finom karácsonyi kalácsot.

Barsné Fráter Mariann leltározó kolléganõ
szárított gyümölcsökbõl és magokból készített
öt ehetõ csendélet-tálat, kettõt a megnyitót követõ
fogadáson mindjárt meg is ettünk…

Polgárné Balogh Eszter, a Magyar Mezõgaz-

dasági Bibliográfia másik szerkesztõje – hogy a
karácsonyi hangulat teljes legyen –, mézeskalács
betlehemet készített, amelyet a szépen feldíszí-
tett karácsonyfa alatt helyezett el.

A legtöbb kiállításmegnyitón mûsor is szokott
lenni. Kabai Gábor (sajnos csak volt) kollégánk
írásaival az Agrárkönyvtári Hírvilág valamennyi
számában találkozhatunk (szerencsére még most
is!). A karácsonyra megjelent Apró címû verseskö-
tetébõl olvasott fel. Mit felolvasott, eljátszott! Kész
színházi elõadást varázsolt az ámuló közönségnek.
(Errõl az oldaláról ugyanis eddig csak kevesen is-
mertük.) Túlzás nélkül állíthatom, hogy sajnálhat-
ja, aki kihagyta. Végezetül – ízelítõnek – választot-
tam néhány rövid verset a kötetbõl.

vallomás

Az út, ami lényedtõl lelkedig vezet:
hosszú és gyötrelmes
Az út, amin megyek

Közhelyek:
Visegrád, Kõvágóörs, Budapest
Odavetett csókok és pillantások

koporsóhaj

fiatalon élve,
abban a tudatban, hogy valami történni fog

velem, valami jó, valami magasztos, nemsokára

és aztán – úgy harminc körül – történik is

megszûnik ez a tudat, ez az érzés

optimál

Nincs Végsõ Kép
Nincs Végsõ Szó

Van Végsõ Szép
Van Végsõ Jó

A kivételes kiállítást – kivételesen – én nyitot-
tam meg. Január végéig volt látogatható.

Benczekovits Beatrix

Képek:

Tamás Enikõ: Bakancs és rózsa

Vámos Rita: Mandala magyar motívumokkal

Károlyi Zsuzsanna: Virágköltemény



20  • Könyvtári Levelezõ/lap • 2008. február

Iskolai könyvtárosok írjákIskolai könyvtárosok írjákIskolai könyvtárosok írjákIskolai könyvtárosok írjákIskolai könyvtárosok írják

Tradíció és innováció
a tehetséggondozásban

A Bod Péter Könyvtárhasználati
verseny szóbeli fordulói
(2005–2007)

A magyar oktatásügy egyik igen fontos feladata
a tehetséggondozás, amelynek egyik formáját a
szaktárgyi versenyek jelentik. A versenyek kö-
zött vannak több évtizedes és néhány éves múlt-
ra visszatekintõk. A Bod Péter nevével fémjel-
zett könyvtárhasználati verseny a fiatalabbak közé
tartozik. A nyíregyházi Kölcsey Gimnázium
könyvtárostanára, Zsoldos Jánosné és a Bod Péter
Társaság alapító elnöke, Ugrin Gáborné kezde-
ményezésére útjára indított verseny immár több
mint tizenöt éve szolgálja a könyvtárhasználati
ismeretek oktatásának fejlesztését.

A verseny napjainkban több fordulós, írásbeli
és szóbeli megmérettetést jelent az információ-
szerzés technikájának magas színtû ismeretérõl
számot adni kívánóknak. Mindkét alkalommal
törekedniük kell a verseny szervezõinek a leg-
korszerûbb ismeretek számonkérésére. Az írás-
beli és a szóbeli feladatok is olyan kulcskompe-
tenciákat, készségeket és képességeket igényel-
nek, amelyeket a Nemzeti alaptanterv preambulu-
mában olvashatunk.

A szóbeli fõvárosi és országos döntõben a kor-
osztálynak megfelelõ (7–8. évfolyam, 9–10.
évfolyam)  tudást egy komplex folyamat során igyek-
szünk mérni. A diákok számára nem idegen a pro-

jektmódszer könyvtári alkalmazása, hiszen ez az
egyik leggyakoribb alkalmazása a könyvtári isme-
retszerzésnek a tanulás folyamatában.

A könyvtárhasználati ismeretek oktatása során
a tanulók megismerkednek azokkal az eszközök-
kel, algoritmusokkal, amelyeket a szellemi
munka technikájának alkalmazásakor késõbb
használni fognak. Ezért a verseny szóbeli for-
dulójában olyan feladat vár a diákokra, amely-
nek során a kapott témától a feladatmegoldás
„kivitelezéséig” jutnak el.

A komplex, valamennyi részismeretet feltéte-
lezõ feladatmegoldás folyamatát a könyvtáros-
tanárokból álló zsûri kíséri, s lépésrõl lépésre ér-
tékeli. Nézzünk erre néhány példát az elmúlt
évekbõl!

Az elsõ esztendõben (2004–2005) – az erede-
ti koncepciót megtartva – olyan feladatokat igye-
keztünk készíteni Melykóné Tõsér Judit könyv-
tárostanár kollégámmal, amelyek témájukban
összefüggtek. Ez évben, a budapesti Városmajo-

ri Gimnázium könyvtárában a zsûri tagjai még
forgószínpadszerûen fogadták a versenyzõket, s
a számonkérés módja a hagyományos „kérdez-
felel-beszámol” technikán alapult. A diákok
megérezhették, hogy az információszerzés komp-
lex könyvtárismeretet, tudást igényel, de a rész-
elemek nem álltak össze egy új objektummá,
mondhatnánk nem „tárgyiasultak”.

A 2006. évben a fõvárosi szóbeli forduló
Máriaremete Ökumenikus Általános Iskolájában
volt. Eigner Judit könyvtárostanár fogadta a
versenyzõket, s mutatta be az állományt.

A verseny tartalmazta mindazokat az eleme-
ket, amelyekkel a korábbi években és a kiírás-
ban is találkozhattunk: referenskérdés, katalógus-
használat, könyvismertetés, folyóirat-ismertetés,
internethasználat (II. kategória, 9–10. évfolyam),
bibliográfiakészítés (II. kategória).

A verseny során a hagyományos feladatok
megoldását a pályázati kiírásnak megfelelõen ki-
egészítette a projektmódszer, a projektszemlélet.

Itt hadd tegyek egy kis kitérõt!
Sokszor éri a vád a versenyszervezõket, hogy

a témamegjelölés nehéz vagy ismeretlen egy-egy
korosztály számára. Ám ha arra gondolunk, hogy
a könyvtár ajtaját leginkább azért nyitja ki a
felhasználó, hogy egy ismeretlen témáról vala-
mit megtudjon, ezt az ellenvetést elhibázottnak
érezhetjük.

A máriaremetei fõvárosi szóbeli témája termé-
szetesen az országos kiírásnak megfelelõen 1956

lett. Bizony ez alkalommal is hallható volt: 1956
mûvelõdéstörténete igen nehéz, nehezen feldol-
gozható, kevés hozzá az irodalom. A versenyzõ
diákok azonban munkájuk során azt bizonyítot-
ták be, hogy ez nincs így. Igaz, a helyszínt adó
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általános iskolai könyvtárba többen hoztak köny-
vet a zsûritagok közül: Beélyi Gábor (akivel
közösen állítottuk össze a feladatokat), Fassang

Márta (Baár–Madas Református Gimnázium,
Rónyai Tünde (Árpád Gimnázium). Tettük ezt
inkább azért, hogy a versenyzõk számára egyen-
lõ eséllyel legyen minél több dokumentum. Szo-
morú tapasztalat, hogy itt is volt olyan diák, aki
csak a verseny alapdokumentumát, a Kossuth
kiadó KÓDEX sorozatának hatodik kötetét hasz-
nálta. Ez is erõsítette azt a törekvést, hogy a „kö-
telezõen” megadott forrástól eltekintsünk, s a
verseny sok forráson alapuló tudást mérhessen.

A diákok a verseny kezdetén egy eligazító le-
velet kaptak kézhez. A levéllel egy idõben termé-
szetesen szóbeli tájékoztatásban is részesültek. Itt
beszéltük meg pl. mit is értünk képeslap alatt,
milyen legyen ez a képeslap, amelynek elkészíté-
séhez fénymásoló, a II. kategóriának nyomtató, olló,
ragasztó, színes filc, karton állt rendelkezésre (õk
posztert készítettek).

Az instrukciós levélben részletesen tájékoz-
tattuk a diákokat a jegyzetelés technikájáról, amit
a versenykiírás nem tartalmazhatott, s ezért fon-
tosnak tartottuk pontos leírását. Itt még olyan
apróságokra is fölhívtuk a diákok figyelmét, hogy
a kiválasztott képeket, jegyzetelésre váró oldala-
kat ne a könyv rongálásával, hanem az e célra
kapott ragasztós, könnyen eltávolítható papírcsí-
kokkal jelöljék.

A versenyzõk a szóbeli tájékoztatás után húz-
tak a témák közül. Egy kérdést két-két diák
dolgozott föl párhuzamosan, így a zsûri az eltérõ
megoldási lehetõségekkel objektívabb képet kap-
hatott a versenyzõk felkészültségérõl.

A feladatra két és fél órát kaptak. Célunk az
volt, hogy megtapasztalja valamennyi résztvevõ
a szellemi munka technikájának, a könyvtárhasz-
nálati ismeretek komplex alkalmazásának értel-
mét: a könyvtári ismeretszerzés folyamata nem

egy-egy lépés teljesítése, annak minden esetben

van végcélja, végeredménye: hol egy gondolat,

fogalom pontos tudása, hol egy kiselõadás, egy

házi dolgozat elkészítése, vagy lehet az akár egy

kiállítás elõkészítése is…

A munka során, az egyes fázisok végén
mindegyik versenyzõt értékelte egy zsûritag is.
Így valamennyi, a versenykiírásban szereplõ tu-
dáselem értékelésre került.

Az elkészült képeslapok, jegyzetek és a fel-
használt dokumentumok „társaságában” a diákok

beszámoltak munkájukról a zsûrinek. Összegez-
ték, mit tudtak meg a kor sportéletérõl, oktatás-
ügyérõl, divatjáról, közlekedésérõl, tudománytör-
téneti eseményeirõl stb. Az összegzés során be-
mutatták a számukra legfontosabbnak ítélt
dokumentumokat is.

A zsûri mindezek után értékelte a komplex
feladatmegoldást. A képeslapok zöme igyekezett
minél színesebben bemutatni az adott témát. Az
oktatásügyrõl készült képeslapok egyike vala-
mennyi korabeli oktatási intézménytípust szám-
ba vette képek segítségével. Volt, aki teljes di-
vattörténetet adott európai kitekintéssel.

A 2006. évi verseny tanulságai közé tartozik
az is, hogy a fõvárosi döntõbe hatvan százalék-
ban olyan diákok kerültek, akik már több éve
versenyeznek sikerrel. S bár felkészítõ tanáraik
aggódtak, a szóbeli fordulót is õk teljesítették
legjobban. Bizonyság ez arra, hogy az újszerû

számonkérési mód nem nehéz azoknak, akik va-

lóban megtanulják a könyvtárhasználati ismere-

tek komplex alkalmazását az információszerzés

folyamatában.

Az országos szóbeli döntõ keretében Székesfe-
hérvárott jártunk, ahol a diákok ismét komplex
módon adtak számot tudásukról. Egy kiselõadás és
egy házi dolgozat vázlatát vártuk a résztvevõktõl.

2007. április 23-án, a könyv napján Pest megye

és Szentendre városa várta az ország legjobbjait. A
szentendrei Móricz Zsigmond Gimnázium igazgató
asszonya, Bihari Enikõ és helyettese, Soósné Ani-

kó segítségével e napra megújult a nagy múltú
könyvtár. Almási Gertrud könyvtárostanár irányí-
tásával a legmagasabb szakmai igényeknek is
megfelelõ könyvtár várta a diákokat.

A gazdag könyvtári állomány alapvetõ szem-
pont a verseny lebonyolításához, a kiváló
könyvtárostanár elõdök munkáját folytató kollé-
ganõ ezt a legfontosabb tényezõt maradéktala-
nul biztosította a szépen feltárt állománnyal.

A feladat középpontjában Batthyány Lajos

kora állt. A versenyzõk projektmunkájának ered-
ményeképpen a kor mûvészeti, kultúrtörténeti
ismereteit összefoglaló monográfiák könyvborí-
tói készültek el. A II. kategória diákjai ezt még
az elõszóval is kiegészítették. Mindezt ismét
instrukciós levél segítségével készítették el a
versenyzõk. A munkafolyamatot kísérõ zsûrita-
gok két diák munkáját értékelték lépésrõl lépésre.
A zsûritagok között többen már az elõzõ évek-
ben is részt vettek e munkában, de fontosnak
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tartottuk, hogy legyenek új könyvtárostanárok is
közöttük. Munkájukat, az értékelés szempontjait
pontosan jeleztük a kísérõ levélben.

Ismét nem kifejezetten tárgyi tudást vártunk
elsõsorban, hanem tájékozódási készséget a kézi-
könyvtárban és a szakirodalomban. Bizony még
mindig elõfordult görcsös ragaszkodás egy-egy
dokumentumhoz. A versenyfeladat egy könyv

Kitüntetések a magyar
kultúra napja alkalmából

Január 22-én – a magyar kultúra napja alkal-
mából – Hiller István oktatási és kulturális
miniszter és Schneider Márta kulturális szak-
államtitkár Bibliotéka Emlékérem-díjat ado-
mányozott azoknak a könyvtárosoknak, akik
irányító, elméleti vagy gyakorlati munkájuk-
kal jelentõs mértékben hozzájárultak a ma-
gyar könyvtári kultúra fejlõdéséhez:

Csirmazné Cservenyák Ilonának, a mezõ-
kövesdi Városi Könyvtár igazgatójának,

Dékány Zoltánnénak, a lakiteleki Községi
Könyvtár vezetõjének,

Hölgyesi Györgyinek, a Könyvtári Intézet
osztályvezetõjének,

Kovács Évának, a Fõvárosi Szabó Ervin
Könyvtár Dél-pesti Régió igazgatójának,

Dr. Körmendy Kingának, a Magyar Tudo-
mányos Akadémia Könyvtár tudományos mun-
katársának,

Moldován Istvánnak, az Országos Széché-
nyi Könyvtár osztályvezetõjének,

Radnai Margitnak, az Országos Idegen-
nyelvû Könyvtár munkatársának, korábbi fõ-
igazgató-helyettesének,

Szabó Jánosné Taczman Máriának, a jász-
berényi Városi Könyvtár és Információs Köz-
pont igazgatójának,

Venyigéné Makrányi Margitnak, a miskol-
ci II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár igaz-
gatójának,

Dr. Vraukóné Lukács Ilonának, a nyíregy-
házi Móricz Zsigmond Megyei és Városi
Könyvtár könyvtárosának.

A kitüntetett kollégáknak gratulálunk, és to-
vábbi sikereket kívánunk!

borítójának, tartalomjegyzékének és elõszavának
elkészítése volt. Szép mûvek születtek.

A szóbeli forduló megújítását immár ötödik éve
indítottam útjára. Köszönöm minden velem együtt
gondolkodó könyvtárostanár kollégának a hasznos
ötleteket, a biztatást. Különösképpen Melykóné
Tõsér Juditnak, és a szóbeli zsûrik tagjainak!

Hock Zsuzsanna

A Könyvtárostanárok Egyesülete
(KTE) hírei

A KTE idén is március 15-éig várja a tagsági kérelme-
ket és a régi tagok tagdíjbefizetéseit a folyamatos tag-
ság érdekében. A beküldendõ tagnyilvántartó lapok le-
tölthetõk blogunkról, a http://konyvtarostanar.klog.hu/
wp-content/tagnyilvantarto_lap.pdf címen. A tagság fel-
tételei az idén sem változtak, befizetési csekkeket a
februári KTE-körlevélben postázunk mindenkinek. Kér-
jük, hogy lakcímük és más adataik változásait is jelent-
sék be, mert csak így tudjuk elérni tagjainkat. A tag-
díjbefizetés átutalással is lehetséges: OTP 11708001-

20341237

A tagdíj 5000 Ft, nyugdíjasoknak, GYES-en lévõk-
nek, nappali tagozatos hallgatóknak és határon túli kol-
légáknak 2000 Ft. Minden befizetésnél pontosan adják
meg nevüket és lakcímüket az azonosíthatóság érdeké-
ben! A KTE-tagok egyúttal MKE-tagságot is kapnak a

jelenleg is érvényben lévõ együttmû-
ködési szerzõdésünknek megfelelõen.
A CSMKE-vel kötött szerzõdésünk
is érvényes.

***
Egyesületünk elsõ idei programja

a KTE tavaszi szakmai napja lesz 2008. április 5-én,
szombaton. Helyszín az OPKM Könyves Kálmán
körúti díszterme. Téma az olvasás – a rendezvény
címe: Olvass te is! Együttmûködés az olvasáskultúrá-

ért. Célunk az együttmûködõ partnerszervezetek ha-
tékonyabb párbeszéde és összehangoltabb tevékeny-
sége a gyermekek és az ifjúsági korosztály könyvtári
ellátásának javítása érdekében. Együttmûködõ partne-
reink: HUNRA, IBBY, MKE Gyermekkönyvtáros
Szekciója, OPKM.

További 2008. évi programjainkról folyamatosan
tájékoztatunk a blogunkon (http://konyvtarostanar.
klog.hu), valamint az egyesület honlapján (http://
www.ktep.hu).
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SzomszédolóSzomszédolóSzomszédolóSzomszédolóSzomszédoló

Barangolás
Máramaros megyében

Sárospataki Irodalmi Olvasókörünk újra Erdély-
ben kirándult. Máramaros megye emlékhelyeit
kerestük fel.

Az egynapos program kalauzolásához kedves
barátunkat, Muhi Sándort kértük fel, aki Szat-
márnémetiben élõ neves grafikusmûvész, számos
mûvészeti kiadvány szerzõje, képzõmûvészeti
kiállítások szervezõje és a Kölcsey Gimnázium
tanára.

Október 4-én kora hajnalban indultunk el
Patakról, a reggeli órákban Szatmárnémetiben
találkoztunk az idegenvezetõnkkel, az autópályán
haladva egy óra múlva Misztótfalvára, Tótfalusi
Kis Miklós szülõfalujába érkeztünk. Az emlék-
múzeum a  kisközség központjában, a gótikus
református templom szomszédságában található.

Az itt elhelyezett relikviák a híres betûmûvész, a
kiváló tudós, író és mûvelõdéspolitikus különös
életútját idézik. Tótfalusi Kis Miklós 1650-ben,
szegény családban született az akkori Alsó-
Misztótfalván. Az elemi iskola befejezése után
tanulmányait a nagybányai Schola Rivulinában,
majd 1670-tõl az enyedi kollégiumban folytatta.
Itt találkozott Pápai Páriz Ferenccel, és egy élet-
re szóló barátságot kötött vele. 1677-ben a
fogarasi iskola rektorának választották meg.
1680-ban Amszterdamba utazott, hogy a nyom-
dászat és a betûmetszés mûvészetét elsajátítsa.
Hamarosan felfigyeltek a munkájára, számos
megrendelést kapott Lengyelországból, Németor-
szágból, Svédországból, Angliából. Kapcsolatba
került a grúz fejedelemmel, a toscanai herceggel
és a pápával is. 1685-ben saját költségén adta ki
az Aranyos Bibliát. Csaknem egy évtizedes kül-
földi tartózkodása után Kolozsváron telepedett
le. Mûhelyében több mint száz vallásos, jogi,
irodalmi kiadványt jelentetett meg. Az Apologia

Bibliorum címû mûve a református egyház el-
lenszenvét váltotta ki. A Bibliában végzett ki-
sebb javítások miatt is megvádolták.
„ Azon igyekezvén, hogy meg-ismérje

Minden ebben a nemzetben említett jó szándéko-

mat.

Hogy t.i. én ebben a hazában e könyveket

el-bõvítsem és oltsósítsam….”

– írta Mentség címû munkájában.
1688-ban az enyedi zsinaton ártatlanul meg-

hurcolták, mindkét munkáját vissza kellett von-
nia. A vádaskodások miatt egészsége megrom-
lott, nehezen bírta a megpróbáltatásokat, szár-
nyaszegetten is vezette a nyomdáját. A tehetsé-
ges, híres és sokoldalú mester 52 évesen halt
meg, a házsongárdi temetõben alussza örök ál-
mát.

Németh László Eklézsiamegkövetés c. drámá-
jában örökítette meg Tótfalusi Kis Miklós élet-
pályáját.

Az emlékmúzeumban megnézhettük az 1685-
ben megjelentett Aranyos Bibliát, a nagy mû-
gonddal készített kiadványokat, az 1698-ban
megjelent elsõ magyar nyelvû Szakácsmestersé-

gek könyvetskéjét is. Láthattuk a nyomdája betû-
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készletét, a betûtípusokat, tanulmányozhattuk a
róla készült emlékezõ írásokat is:

„Mindenféle nyelvben és minden formában,

Belül metszhet vala nagyobban és apróbban.

Úgy járt vala tudós keze az acélban,

Mint másnak a könnyen engedõ viaszban.”

(Pápai Páriz Ferenc)

A múzeumlátogatás után az udvaron egy ér-
dekes házat  is megnézhettünk, amely Kós Ká-
roly tervei alapján készült, és a helyi református
lelkész lakik benne.

Utunk következõ állomása Nagybánya volt.
A Zazár folyó partján fekvõ település a közép-
korban az arany- és ezüstbányászat egyik jelen-
tõs központja volt. Megtudhattuk, hogy a forrá-
sok szerint a XIV. században Zazárbányának,
késõbb a Klastrom Réten mûködõ apácazárdáról
Asszonypatakaként említik. Nagy Lajos szabad
királyi városi rangot, vásártartási és pallosjogot
adott a településnek, szabályozta a nemesfém
kitermelését, engedélyezte a szász bányászok,
iparosok és kereskedõk letelepedését. Pár évvel
késõbb Hunyadi János szerezte meg várost, és a
bányászat újra fellendült. 1464-ben Mátyás ki-
rály tulajdona lett a környék. Ekkor bástyákkal,
falakkal erõsítették meg a város védelmét. A
XVI. század elején számos mesterséget ûzõ (kõ-
mûves, ács, szûcs, fazekas, szabó, ötvös stb.)
szakember tevékenykedett a településen. Nagy-
bánya késõbb a Rákóczi-család tulajdona lett. II.
Rákóczi Ferenc szabadságharcához a város lakói
közül sokan csatlakoztak. Érdekesség, hogy
Ocsovai Dániel nagybányai ötvösmester készí-
tette el a nagy fejedelem pecsétnyomóját. 1712-
ben VI. Károly német-római császár megerõsí-
tette a város kiváltságait. Nagybánya az 1848-as
szabadságharc erdélyi eseményeinek egyik jelen-
tõs színhelye volt. Kossuth Lajost a város dísz-
polgárának választották meg. Bem József innen
indult csapataival Kolozsvár elfoglalására.

Nagybánya Máramaros megye székhelye. Itt
született: Lendvay Márton színész, Csányi Dáni-
el matematikus, Lónyay Menyhért gróf, Bereg
vármegye országgyûlési követe, késõbb a mo-
narchia pénzügyminisztere, majd miniszterelnök,
az MTA elnöke, Thorma János festõmûvész,
Tersánszki Józsi Jenõ író, Vida Géza szobrász,
Németh László író és Németh Amadé karmes-
ter, zeneszerzõ.

Megérkezésünk után a város kultúrtörténeti
értékeit kerestük fel. Megnéztük a volt pénzver-

de barokk épületét, amelyet 1739-ben újítottak
fel. Jelenleg a Természettudományi Múzeum
otthona. Ezután a városközpontba vezetõ szûk
utcában láthattuk Hunyadi János házát, amelyet
felesége, Szilágyi Erzsébet részére épített. A tá-
gas, virágos, hangulatos fõtéren felkerestük a
híres színmûvész, Lendvay Márton emléktáblá-
val megjelölt szülõházát, az 1547 és 1575 között
mûködõ, Kopácsy István alapította Schola
Rivulinát, amelynek diákja volt Misztótfalusi Kis
Miklós. A XIV. században Hunyadi János a te-
lepülés központjában építtette a méreteiben is
rendkívüli, gótikus, kéthajós Szent István szé-
kesegyházat, amely az 1530-as években villám-
csapás következtében leégett. Csak a negyven
méter magas tornya maradt meg, amelyet resta-
urálás után kilátóként akarnak mûködtetni.

Megnéztük az 1720-ban épült barokk Szent-
háromság templomot, ahol felbecsülhetetlen kép-

zõmûvészeti alkotások láthatók. A fõoltár és a
tizenegy mellékoltár gyönyörû képeit Mezei Jó-
zsef, a nagybányai festõiskola egyik jelentõs
képviselõje alkotta.

Városnézõ sétánk során megtekintettük az
1802-ben épült Öreg fogadó épületét, ahol 1847-
ben Petõfi Sándor ifjú feleségével eltöltött egy
éjszakát. A házaspár az erdõdi házasságkötés után
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Koltóra indult, útközben eltörött a kocsijuk egyik
kereke. Ezért „az éjet Nagybányán töltöttük a

fogadóban… házasságom elsõ éjét a fogadóban!

nemhiába vagyok a csárdák költõje” – írta Petõ-
fi Sándor Úti leveleiben.

Felkerestük az evangélikus templomot is, ahol
Köncze Árpád partiumi evangélikus esperes nagy
szeretettel fogadott és a templom történetérõl
tájékoztatott bennünket. Megtudhattuk, hogy a
gyülekezet elsõ saját temploma 1693-ban épült
fából, és 1766-ban a jezsuiták a földig lerombol-
ták. Néhány évig magánházakban, 1806-tól egy
fatornyú kis templomban gyakorolhatták vallá-
sukat. 1912-ben ennek a helyére épült a jelenle-
gi szecessziós stílusú templom, ahol a régi pa-
dok, az 1886-ból származó orgona, 1901-bõl az
oltár felszerelései és az igen értékes kristálycsil-
lár láthatók. Különlegesen szép az oltárkép,
amely Jézust és tanítványait a Getsemané kert-
ben ábrázolja. Alkotója Iványi Grünwald Béla, a
nagybányai iskola híres mûvésze.

Nagybánya  festõiskolájáról is híres. 1896-ban
Hollósy Simon alapította. Réti István, Ferenczy
Károly, Thorma János, Iványi Grünwald Béla, Glatz
Oszkár, Csók István neves képzõmûvészek ebben a
szabadiskolában alkottak.

Ellátogattunk az új mûvésztelepre, ahol szép
természeti környezetben és megfelelõ mûtermek-
ben alkothatnak a mûvészek. Ezután a Képzõ-
mûvészeti Múzeum anyagának megismerése sze-
repelt a programunkban. Az épület restaurálása
miatt csak korlátozottan volt nyitva, itt a nagy-
bányai festõk mûveibõl csak néhányat nézhet-
tünk meg. Nagy élvezettel hallgattuk Muhi Sán-

dor mûvész rendkívül érdekes és értékes tárlat-
vezetését. Nagybányai sétánk a helyi piacon tör-
ténõ vásárlással zárult, majd indultunk Koltóra.

Tizenegy kilométeres utazásunk nem volt
problémamentes. Nem volt sehol útjelzõ, eliga-
zító tábla. Többször megálltunk, útbaigazítást
kértünk, így érkezhettünk meg Koltóra. A nagy
magyar mesemondó, Jókai Mór Úti táskámból

c. mûvében azt írta: „Koltó körül õserdõk terül-

nek, gyönyörûen mûvelve. Nagybánya felé regé-

nyes hegyláncolat, megannyi domborulataival,

hogy egy tömör csoporttá egymás fölé rakva.”

A források szerint a XV. században a Kõvári
uradalom része és a Drágffy-család birtoka. A
XVII. század elején már az erdélyi fejedelem-
séghez tartozott. 1663-ban Teleki Mihály, Erdély
kancellárja, Kõvár fõkapitányaként ügyes
birtokszerzõ politikával szerezte meg a környék
kistelepüléseit, köztük Koltót is.

A Teleki-kastély megismerését mindnyájan
nagy izgalommal vártuk. A körülkerített kastély-
kert közepén megcsodálhattuk Petõfi Sándor és
Szendrey Júlia páros szobrát, amely Pogány

Gábor Benõ szolnoki szobrászmûvész  nagysze-
rû alkotása. A Szeptember végén c. verssel és a
Kis lak áll a nagy Duna mentében c. mû elének-
lésével tisztelegtünk a magyar irodalom halha-
tatlan költõjének emléke elõtt. Elsétáltunk a som-
fa alatt lévõ kõasztalhoz, ahol Petõfi Sándor 28
verset írt. Ezután a felújításra váró kastély kö-
vetkezett, melynek bejáratánál a Teleki-család



26  • Könyvtári Levelezõ/lap • 2008. február

címere látható. A helyi idegenvezetõtõl megtud-
hattuk, hogy a XVIII. században a több ágra
szakadt Teleki-család egyik leszármazottja, Jó-
zsef építtette a többszintes, teraszos vadászkas-
télyt. A barokk kastély késõbbi tulajdonosa fia,
János és unokája, a „vad gróf”, Teleki Sándor
lett, aki az 1848-as szabadságharcban kormány-
biztos, majd Bem József fõintendánsa volt. An-
nak bukása után több országban számûzetésben
élt. Olaszországban feleségül vette egy francia
tábornok leányát, és hazatért Koltóra. Rend-
behozatta a kastélyt, a birtokait, ahová rendsze-
resen meghívta barátait. A kastély vendége volt
Jókai Mór, Lövey Klára, talán Liszt Ferenc is.

Nagy barátja volt Petõfi Sándor, aki több al-
kalommal tartózkodott a kastélyban. 1847. szep-
tember 9-étõl október 19-éig itt töltötte mézes-
heteit feleségével, Szendrey Júliával. „Én most

is olyan forrón, olyan lángolón szeretem felesé-

gemet, mint hajdanában nõtelen koromban, pe-

dig már egy hét múlva két hete lesz, hogy meg-

házasodtam” – írja Úti leveleiben Petõfi.
Teleki grófot végakaratának megfelelõen a

parkban, a somfa alá temették el. Hamvait a
család kívánságára 1936-ban a református teme-

tõben helyezték el. A kastély alsó szintjében
jelenleg óvoda mûködik. A felsõ szinten a Tele-
ki-család, Jókai Mór, Teleki Blanka, Petõfi Sán-
dor emlékszobáiban felbecsülhetetlen értékû re-
likviák láthatók. Megcsodáltuk a hatalmas tölgy-
fából készült nászágyat, Szendrey Júlia halvány-
lila menyasszonyi ruháját. Kisétáltunk a terasz-
ra, gyönyörködtünk a Szeptember végén c. vers-
ben  megénekelt  tájképben. A Lápos völgyét
minden tavasszal nárciszerdõ borítja. Felkeres-
tük a kastély mellett lévõ nyári lakot. A helyi
általános iskola mûködik az épületben. Elhalad-
tunk a református templom mellett. Petõfi Sán-
dor és ifjú felesége itt tartotta keresztvíz alá a
Sebestyén-család Katalin nevû kislányát. Kora
délután folytattuk utunkat Erdõd felé.

A Szamos-síkság területén, a Homoród patak
partján különösen szép látvány a csaknem száz-
ötven méter magas dombon az erdõdi vár romja.
A mellette lévõ település a XIV. sz. végéig ki-
rályi birtok volt, késõbb a Drágffy-család ura-
dalmához tartozott. A források szerint a várat
Drágffy Bertalan (késõbb erdélyi vajda) 1481-
ben kezdte el építtetni. 1565-ben a törökök is
elfoglalták és lerombolták. A XVII. század má-
sodik felétõl a Károlyi-család birtokához tarto-
zott. 1727-ben Károlyi Sándor új uradalmi köz-
pontot, magának pedig új lakhelyet tervezett
kialakítani, ezért teljesen átépíttette a kastélyt.
Halála után a kastély egy részét gazdasági cé-
lokra használták fel, és a tiszttartók laktak ben-
ne. Szendrey Júlia szülei is itt éltek. A szabály-
talan négyzet alaprajzú kastély sarkaiban négy
kerek torony állt. Legépebb állapotban a dél-
nyugati pártázatos torony maradt, amelyet a XIX.
sz. végén romantikus stílusban építettek át. A
kerek bástyában volt a kápolna, ahol Petõfi Sán-
dor és Szendrey Júlia esküdött örök hûséget
egymásnak. Berendezése a szatmárnémeti püs-
pöki palota egyik kápolnájában látható. A sarok-
bástyán emléktáblát helyeztek el.

Erdélyi kirándulásunk az ákosi templom és
monostor felkeresésével zárult, ahol Dobai Zol-

tán református lelkész fogadott bennünket. Meg-
ismerhettük a 800 éves mûemlék templom törté-
netét, amely a magyar romantika legszebb épüle-
te. A források szerint az 1241-es tatárjárás után
épült, és az Ákos nemzetség bencés szerzetese-
ket telepített ide. A nemzetség kihalása és a
háborús események után a szerzetesek elmene-
kültek a monostorból, Ákos pedig kisnemesi
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településsé vált. A reformáció térhódításával az
egykori kolostor református templom lett. A
források szerint 1642-ben a templom leégett, az
itt élõk helyreállították, késõbb a törökök gyúj-
tották fel. Leégett a tetõ. Csaknem száz évig te-
tõzet nélküli templomban tartották az istentisz-
teletet. A XVIII. század elején új tetõt kapott a
monostor, és a tornyokra barokkos zsindelyes
sisakot raktak. Ezután a különbözõ természeti
csapások  (földrengés, tûzvész) okoztak jelentõs
kárt a templom épületében. A református egy-
ház a templom  helyreállításáért az Országos
Mûemléki Bizottsághoz fordult. Schulek Frigyest,
a híres építészt bízták meg a feladat végrehajtá-
sával. A restaurálás 1896-ban kezdõdött és 1902-
ben fejezõdött be. A nyers vörös téglából ké-
szült háromhajós, bazilikás elrendezésû templom
teljes szépségében várja az érdeklõdõket. Hosszú-
sága 29,5 m, szélessége 14 m, a tornyok magas-
sága is 29,5 m. Az ajtókeret és az ablakosztó
oszlopok kõbõl vannak. A kazettás berendezés
és a korsóból kinõtt virágmotívum az erdélyi

késõi virágos reneszánszt idézi. 1953-ban mû-
emlékké nyilvánították. Kimondhatatlan nagy él-

mény volt a román építészeti stílus e gyöngy-
szemének megismerése, amely a világörökség
része is lehetne.

Késõ este élményekben gazdagon érkeztünk
haza.

A kör nevében nagy tisztelettel köszönjük meg
Muhi Sándornak a lelkiismeretes, színvonalas
idegenvezetést és a lebilincselõ mûelemzéseket.

Halász Magdolna

Olvasási kultúra
és identitás – a kultúrák
közötti dialógus Lendván

Az Olvasási kultúra és identitás a kétnyelvû álta-

lános iskolában címû továbbképzést 2007. no-
vember 24-én szerveztük meg Lendván az I.
Számú Kétnyelvû Általános Iskolában. A tovább-
képzésen hét elõadó adott elõ: Czupi Gyula, a
nagykanizsai Halis István Városi Könyvtár igaz-
gatója, Kardos Ferenc, a nagykanizsai Halis Ist-
ván Városi Könyvtár igazgatóhelyettese, Tóth

Judit, a zalaegerszegi Deák Ferenc Megyei
Könyvtár igazgatóhelyettese, Tóth Renáta és
Fejesné Szabó Piroska könyvtárosok a zalaeger-
szegi Deák Ferenc Megyei Könyvtárból, Vesna

Radovanovic a muraszombati Területi és Tanul-
mányi  Könyvtárból és Livija Horvat a Lendvai
Kétnyelvû Könyvtárból.

A továbbképzésen húsz pedagógus, könyvtá-
ros vett részt Lendváról és Muraszombatból. A
továbbképzés egynapos volt, és beszélgetéssel
zárult. A pedagógusok elmondása szerint az elõ-
adásokon elhangzottakból sokat tudnak felhasz-
nálni a munkájuk során. Az elõadásokat gyakor-
lati mûhelymunka követte (60–40%-os arányban),
tehát a pedagógusok nemcsak elméleti tudással
gazdagodhattak, hanem gyakorlati tudással is. Ez
a képzési forma jónak bizonyult, mivel a peda-
gógusok az olvasási trendek feltérképezésén túl
általános könyvbemutatót is kaptak a magyar
ifjúsági könyvtermésbõl, és ez fontos volt szá-
mukra, mert a könyvújdonságokkal is megismer-
kedhettek.

A továbbképzés formáját és kivitelezését,
valamint az azt követõ felmérést pozitívan érté-
kelem, köszönetet mondunk a magyar Oktatási
és Kulturális Minisztériumnak, hogy ezt lehetõvé
tette számunkra.
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A kultúrák közötti kommunikáció és dialógus.

A muravidéki kétnyelvû iskolai könyvtárak és part-

nerkapcsolataik címû tanácskozásra 2007.
december 7-én került sor Lendván, az Elizabeta
Szállodában, amelyet a Lendvai I. Számú Két-
nyelvû Általános Iskola és a Kétnyelvû Közép-
iskola Iskolai Könyvtára szervezett. Az alábbi
iskolai könyvtárak vettek részt: Szlovéniából
Lendva/Lendava, Göntérháza/Genterovci, Dob-
ronak/Dobrovnik, Pártosfalva/Prosenjakovci,
Murska Sobota, Tisina, Crensovci; Magyarország-
ról Lenti, Zalaegerszeg, Nagykanizsa, Szombat-
hely, Szentgotthárd, Budapest; Horvátországból
Mursko Sredisce, Csáktornya/Cakovec, Zágráb/

Zagreb. A tanácskozás fõ tá-
mogatója a Lendva Községi
Magyar Nemzeti Önkor-
mányzati Közösség volt, tá-
mogatói a Terme Lendava
d.d., I. Számú Kétnyelvû
Általános Iskola, a Kétnyel-
vû Középiskola Lendva, a
Keops energija d.o.o. Zagreb.

A tanácskozás célja az is-
kolai könyvtárak bemutatko-
zása, partnerkapcsolatok te-
remtése és elmélyítése, a
pozitív példák elsajátítása és
a partneri együttmûködések
kialakítása volt. A tanácsko-
zást Zágorec-Csuka Judit és
Kepe Klára könyvtárosok
vezették.

A regionális tanácskozás
kultúrprogrammal kezdõdött,

amelyet a lendvai I. sz. SZKÁI és a KKI tanulói,
továbbá a Zeneiskola Lendva tanulói adtak elõ.
Azt követõen köszöntõt mondott Pozsonec Má-

ria országgyûlési képviselõ, Szobocsán Gabriel-

la, a Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkor-
mányzati Közösség képviselõje és Hozjan Bojan,
a Lendvai I. Számú Kétnyelvû Általános iskola
m.b. igazgatója.

Majd bemutatkoztak a könyvkiadók: a Zrí-
nyi Könyvesház Nagykanizsáról, Magyarné

Hohl Etelka képviseletében, a ljubljanai Rokus
Klett Kiadó Slavica Bela képviseletében és a
zágrábi Klett Ferlag Kiadó. Ezt követték a
horvátországi partneriskolák és partnerek be-

Fent: Tóth Judit, a

zalaegerszegi Deák Ferenc

Megyei Könyvtár

igazgatóhelyettese

ismertette a magyar

könyves szakma

újdonságait, digitális

könyvkultúráját.

Lent: Fejesné Szabó

Piroska, a zalaegerszegi

Deák Ferenc Megyei

Könyvtár könyvtárosa ad

elõ a lendvai tanároknak

a könyvújdonságokról.



  Könyvtári Levelezõ/lap • 2008. február • 29

mutatkozásai: Csák-
tornyáról Sonja To-

sic-Grlac (szakmai
együttmûködés a
lendvai és a murakö-
zi iskolai könyvtárak
közt), Muraszerda-
helyrõl Sonja Vrsic

(»Nas mali kaj« –
Murania, a Muravidéki Horvát Egyesület),
Danino Kutnjak (fakultatív horvát nyelvoktatás
a lendvai középiskolában) és a zágrábi Horvát-
országi Magyar Tudományos és Mûvészeti Tár-
saság. A muraszombati Területi és Tanulmányi
Könyvtárból Vesna Radovanovic tartott elõadást
Mesemondás iskolai környezetben címmel.

A tanácskozás fõ témájához tartozott a ma-
gyarországi partneriskolák és könyvtárak be-
mutatkozása.

Budapestrõl Rakonczás Szilvia a Könyv-
tárostanárok Egyesületét, Mohai Lajos pedig a
Szirén programot mutatta be, Zalaegerszegrõl
Tóth Judit igazgatóhelyettes a Deák Ferenc
Megyei Könyvtár képviseletében, Nagykanizsá-
ról Czupi Gyula igazgató és Kardos Ferenc
igazgatóhelyettes a Halis István Városi Könyv-
tárból, Lentibõl az Arany János Általános Is-
kola könyvtárosai, Pintér Lászlóné és Miklós

Tiborné , a Vörösmarty Mihály Általános
Iskolaából Horváth László igazgató, a Gönczi
Ferenc Gimnáziumból Horváth Edina könyv-
táros, a Lámfalussy Sándor Szakközépiskola és
Szakiskolából Horváth Éva könyvtáros, Szent-
gotthárdról a Városi Könyvtárból Molnár Pi-

roska igazgatónõ, a Széchenyi István Általá-
nos Iskolából Virágné Farkas Judit könyvtá-
ros, az Arany János Általános Iskolából Csehné

Farkas Marietta, a Vörösmarty Mihály Gim-
náziumból Ernstné Molnár Valéria könyvtáros
tisztelte meg a tanácskozást.

Bemutatkoztak a szlovéniai partneriskolák és
könyvtárak is: a Lendvai Könyvtárból Livija
Horvat, Lendváról Zágorec-Csuka Judit, könyv-
tárostanár (I. SZKÁI), Kepe Klára, könyv-
tárostanár (KKI), Kuhar Nives tanár (KKI
Lendva) szlovén–magyar szótárát ismertette,
Magdic Vida, a KÁI II. könyvtárosa, Gön-
térházáról Toplak Rudolf könyvtáros, Dob-
ronakról Horvát Ágota könyvtárostanár, Murska
Sobotából (Muraszombatról) Danica Kostrica

könyvtáros a Közgazdasági Középiskolából
tisztelte meg a jelenlévõket. A kétnyelvû isko-
lai könyvtárosoknak Mohai Lajos mutatta be a
Szirén programot és annak telepítését az isko-
lai könyvtárakba.

A kultúrák közötti kommunikáció és dialó-
gus az Európai Unió által meghírdetett prog-
ram, amelyet 2008-ban is valóra szeretnének
váltani Európa-szerte. A muravidéki kétnyelvû
iskolai könyvtárak Szlovéniában már ezen a ta-
nácskozásukon is felmérték a partnerkapcsola-
taikat, amelyek lehetnek jók vagy kevésbé jók,
de abban mindenki egyetértett, hogy a jó part-
nerkapcsolatnak mindenképpen aktívnak kell
lennie! Az erre való törekvés kitûnt a szakmai
tanácskozáson s az azt követõ beszélgetésen is,
amelyen három ország könyvtárostanárai,
könyvtárosai, könyvtárigazgatói és könyves
szakemberei vettek részt Lendván, egy mul-
tikulturális környezetben.

Zágorec-Csuka Judit

A tanácskozáson

könyvtárosok,

pedagógusok és

diákok közösen

vettek részt.
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Külhonból jelentjükKülhonból jelentjükKülhonból jelentjükKülhonból jelentjükKülhonból jelentjük

Könyvtári kalandozásaim
Mexikóban

II. rész: a Biblioteca Palafoxiana

„Jó sorsom egy kedves, volt tanítványom sze-
mélyében adta meg azt a lehetõséget, amire
álmomban sem számítottam volna: idén február-
ban eltölthettem két hetet Mexikóban.” Ezzel a
mondattal kezdõdött a mexikói szakmai élmé-
nyeimrõl szóló beszámolóm a lap hasábjain –
még tavaly. Akkor egy iskolai könyvtárban szer-
zett tapasztalataimat írtam meg. Most a legré-
gibb mexikói könyvtárt, a pueblai Biblioteca
Palafoxianát mutatom be.

Második hetem töltöm Mexikóban. Láttam
Mexikóvárosban az Antropológiai Múzeumot,
a Chapultepecet, a Tenochtitlant, a Guadalupei
Szûz katedrálisait, az extravagáns festõnõ,
Frida Kahlo emlékházát. Jártam Acapulcóban
és Taxcóban, meg Teotihuacán piramisai közt.
Átestem Moctezuma átkán, a „kötelezõ” gyo-
morrontáson is, hogy finoman fogalmaz-
zak… Csütörtökön buszra szállunk:
irány Puebla! Menet közben az ablak-
ból fotózom a pipázó Popocatepetl és a
„Fekvõ Asszony”, az Iztaccíhuatl, a vul-
kán pár hó födte csúcsait.

La Puebla de los Ángeles, az angyalok
városa. Az indián múlt nélküli települést
a hódító Cortés alapította, ezért is tartják
a leginkább spanyol mexikói városnak. A
város világhírû kulturális kincsét keres-
sük elõször, az amerikai kontinens elsõ
könyvtárát, a Biblioteca Palafoxianát. A
Zócalo (fõtér) mögötti utca, a Calle 5
Oriente közepén bukkanunk rá a vörös-
téglás, kék-fehér fajanszcsempés, jelleg-
zetes pueblai barokk püspöki palotára,
amely befogadta a Palafox y Mendoza
püspök által 1646-ban alapított gyûjte-
ményt. A könyvtár közel félszázezres ál-
lománya 2005-ben, a Bibliotheca Cor-
vinianával együtt került az UNESCO vi-
lágemlékezet-listájára.

Juan de Palafox y Mendoza az óhazában, a
navarrai Fiteróban született 1600-ban, öt évvel a
Don Quijote megjelenése elõtt. Teológiát tanult,
különbözõ egyházi tisztségeket töltött be, majd
az uralkodó, IV. Fülöp 1639-ben kinevezte a
mexikói Puebla püspökévé. Hivatalát 1640 nya-
rán foglalta el. Három év múlva Mexikóváros
püspöke, elõbb azonban mintegy fél éven át al-
király, a tartomány legfõbb egyházi, politikai és
katonai vezetõje egy személyben. Szûk évtize-
des mexikói mûködése során egyházi, kulturális
és oktatási intézményeket alapított, épített, sokat
tett az indián õslakosság védelmében is. Tevé-
kenysége miatt konfliktusba keveredett a jezsu-
itákkal. 1649-ben hazatért, s az 1650-es évek-
ben, 1659-ben bekövetkezett haláláig, Osma
püspöke volt. Íróként is nagyra tartották kortár-
sai. Tizenöt kötetbõl álló életmûvét 1762-ben,
Madridban adták ki. Palafox hitt az oktatásban
és a kultúrában, s mert buzgó mecénás is volt,
tudományos és filozófiai témájú, ötezer kötetes
könyvtárát 1646-ban a pueblai Szent János és a
Szent Péter Kollégiumoknak adományozta. Az-
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óta a gyûjtemény mintegy negyvenháromezer
kötetre szaporodott, õriznek benne kilenc õs-
nyomtatványt is. (Közülük az 1493-as nürnbergi
Schedel Világkrónika a legrégibb darab!) A fél-
tett kincsek közé tartozik a hét XVI. századi
mexikói nyomtatvány is. További mintegy öt-
ezer ritka, becses kézirat emeli a könyvtár érté-
két, köztük különleges azték (náhuatl nyelvû)
írások. Magáról a könyvtárról itt ennél többet
aztán nem is tudunk meg, inkább csak feltételez-
zük, hogy – túl a muzeális „látványkönyvtár”
szerepen – rendelkezésére állhat a kutatóknak,
elsõsorban nyilván az egyház- és mûvelõdéstör-
ténészeknek, meg a Közép-Amerikára, a
prehispán és a spanyol Mexikóra szakosodott
történészeknek.

(Sebaj, majd itthon, segít a net!– morfondíro-
zok, de ezúttal bajba kerülök. A könyvtár hon-
lapja sehogyan se akar kinyílni, ikszedik klikkre
sem, pedig hetekig kísérletezem vele /www.
bpm.gob.mx/ Így csak annyit tudok még meg,
egyéb netes forrásokból, hogy az UNESCO nyúlt
a hónuk alá, az utóbbi években nagy arányú

restaurálás történt, és megindult az állomány
elektronikus feltárása is.)

Az épület homlokzatán lógó molinó szerint a
Palafox ma már több mint könyvtár: „Casa de
cultura”, komplex kulturális intézmény fogadja
a látogatókat. Egy másik molinó üzeni, hogy
kiállítás is látható odabenn, címe: Los misterios
del cuerpo – A test rejtelmei. Besétálunk a két-
szintes, szintenként boltíves, belsõ árkádos épü-
let udvari hûvösébe, s a pénztárnál sokadszor
eljátsszuk a „kedvezmény-jelenetet”: itt nem hat
sem élemedettebb korom, sem a „press-card” az
újságíró igazolvány. Utolsó érvemre – yo soy
bibliotecario, magam is könyvtáros… – némi élet
költözik a pénztáros-cerberus szemébe, s bemon-
dásra megkapom a remélt félárút. A könyvtár
díszes, faragott márványkeretes bejárata mellett
csillogó márványtáblán olvasható az alapító püs-
pök alapító levelének szövege. Judit „gyorsfor-
dításában” így szól:

„Aki egyházi állásban nélkülözi a könyveket,
olyan az, mintha magányában nem lelne vigasz-
ra, hegyen társra, mintha útját bot nélkül járná,
sötétségben vezetõ nélkül bolyongana... Ez kész-
tetett arra, hogy felállítsak egy olyan könyvtárat,
melynek köteteit az idõ alatt gyûjtöttem össze,
mióta Õfelségét szolgálom, és már most az egyik
legnagyobb, amit valaha is láttam Spanyolország-
ban. Tartozzon a püspöki palotákhoz, de legyen
közhasznú is, hogy szolgáljon minden nemû
hivatást és embert... Juan de Palafox y Mendoza.
Puebla Los Angeles. 1646. szeptember 6.”

A nyitott ajtó mögött sehol egy lélek, délidõ
van, a teremõrök ebédelnek vagy sziesztáznak.
Míg körbesétáljuk a megjelenésében a sárospa-
taki könyvtárra emlékeztetõ termet, néhány til-
tott fotót is sikerül készítenem. Közvetlenül a
látványnak is nagyszerû, pompás könyvtárterem
mellett tárt ajtó várja az emberi test régi köny-
ves ábrázolásáról szóló idõszaki kiállítás látoga-
tóit. A gyûjtemény anyagából sorra rendezik a
tárlatokat: az intézmény honlapjáról utólag tud-
tuk meg, hogy korábban készült itt kiállítás töb-
bek között a tengeri navigációról és a világ fel-
fedezésérõl, meg a tiltott könyvekrõl és a cenzú-
ráról is. Ide külön kellett volna belépõt venni, de
mert teremõrt most sem találunk, besétálunk jegy
nélkül. A koromsötét, hidegre „kondicionált”
teremben, egyedi, lokális megvilágítású tárlók-
ban mutatják be a harmincnyolc könyvritkasá-
got: a számunkra ismeretlen középkori arab és
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spanyol orvosoktól származó mûvek mellett töb-
bek között Avicenna, Galenus, Plinius, Vesalius
mívesen metszett, illusztrált és kötött munkáit.
A kiállítást még látványosabbá teszik a külön-
bözõ orvosi eszközök, mûszerek, koponyák,
csontvázak, meg a spirituszban úszkáló emberi
szervek – köztük egy torzszülött csecsemõ teste.
Végtelenített multimédiás vetítés kerekíti akusz-
tikussá a vizuális élményt. Az egyébként is szo-
katlan, sokkoló látvány erejét igencsak fokozza
a komor zene, a sötétség és a didergetõ hideg.

Levezetésül bekukkantunk egy lengyel grafi-
kusnõ tárlatára, aki tizenkét nõi aktban, eredeti
látásmóddal mutatja be a szerelem kálváriájának
stációit. Indulnánk már kifelé az épületbõl, ami-
kor meglátunk a folyosó egyik sarkában még egy
nyitott ajtót. Messzirõl büfének nézzük. Egy
pincérszerû, életnagyságú papírmasé figura vi-
gyorog ránk az ajtó mellõl, fölemelt bal kezében
mintha az étlapot lengetné. Finom kávé remé-
nyében vesszük célba a bejáratot, de csalódnunk
kell. A figura közelrõl nem pincér, hanem ván-
dor könyvárus, a kezében lobogtatott papíron
mindössze két szó: Sala Lúdica. Játékteremnek
fordítanánk, ha édes anyanyelvünkön nem csen-
gene ez oly rosszul.

A terembe lépve két jókora, föliratos lepedõ-
vel szembesülünk. Az elsõ vászonra pingált szö-
veget – „Sala Lúdica Educativa” – több neki-
futással próbáljuk magyarítani. Végül –futtában
végigtekintve a berendezésen –  a „játszótanuló-
szoba” szóösszetételt választjuk. Ebbe az irány-
ba mozdítja ki a fantáziánkat a másik molinó
három piktogramja, szem, tenyér olló, és a hoz-
zájuk tartozó három szó is: „Mira – Toca –
Experimenta!” Judit fordításában: „Csodálkozz
rá – fogd meg – próbáld ki!” A két tanteremnyi
méretû helyiség belsõ sarkában hárman beszélget-
nek. Fiatal lány válik ki közülük, hozzánk lép, s
megkérdi, miben segíthet. Mondjuk neki, kik va-
gyunk, honnan jöttünk, s hogy ha õ itt könyv-
tároskodik, akkor szíveskedjék elmagyarázni, hol
is vagyunk. De kiderül, hogy nem könyvtáros,
hanem egyetemista. Szociális munkás lesz, fiata-
lokkal foglalkozik majd, itt most a szakmai gya-
korlatát tölti. A terem egy játékos foglalkoztató,
ahová hat-tizenkét éves gyerekek járnak, hétköz-
napokon többnyire csoportosan az iskolákból, illet-
ve hétvégeken a barátaikkal, szüleikkel.

Alkalmi kalauzunk hozzáteszi: az írott kultú-
ra, az írás, nyomtatás, a könyv és könyvtár dió-

héjnyi történetét, fejlõdését tartalmilag mindig az
aktuális „nagykiállítás” témájához igazítják.
Javasolja, próbáljuk ki a foglalkoztató állomása-
it. Arra kérem, inkább vezessen végig, és mutas-
sa õ be az egy órásra tervezett, általam „muze-
áliskönyvtár-pedagógiának” elkeresztelt foglalko-
zás elemeit és módszereit.

Az elsõ megállóban egyszer kétméteres, dup-
laszéles keret lóg a falon. A bal oldalát színes,
mûholdról készített világtérkép tölti ki, jobbról
egy átlátszó mûanyag lapra a papír, az írás, a
nyomtatás és a könyv történetére utaló kis képe-
ket ragasztottak. Miután megbeszélik a gyere-
kekkel, hogy melyik kép mit ábrázol, az egyik
gyerek rátolja a csúszó plexi lapot a világtérkép-
re, így ismerhetik meg az írásbeliség szempont-
jából fontos õsi népek lakóhelyét. A kínai papír,
az egyiptomi papirusz, a mexikói kódexlap meg
a többi ábra a helyére kerül – földrajzi értelem-
ben is, meg tán a gyerekek fejében is.

A következõ stáció kis könyvespolc, rajta 128
különbözõ témájú gyermek- és ifjúsági könyv-
bõl álló kollekció: a könyvek rendezett tárát, a
könyvtárt illusztrálja. Itt meghallgatják a gyere-
kek a könyv történetét, és megismerkednek a
könyvnyomtatás találmányaival. A könyveket
levehetik a polcról, s beléjük is lapozhatnak,
olvashatnak.

Jókora, másfélszer két méteres, álló helyzetû,
csukott könyvhöz lépünk ezután. A bõrbe kötött
„óriáskönyv” segítségével bemutatható a kötés,
a gerinc, a fedõlap és a hátlap fogalma, meg a
kötésfajták. Utána kinyitják a könyvet a címlap-
nál: ekkor derül ki, hogy a nagy kiállítás egyik
dokumentumát nagyították föl a rendezõk: sze-
münk elé tárul a XVIII. század elsõ harmadában
mûködött madridi anatómiaprofesszor, Martin
Martinez 1728-ban megjelent mûve, az Anatomía

completa del hombre (Az emberi test teljes ana-
tómiája) metszett, barokk elõzéklapja és címlap-
ja. Utóbbi azonban hiányos: a rendezõk kivág-
ták többek között a nyomás helyét, idõpontját,
aztán a kéziratos exlibrist, meg a szintén kézzel
bejegyzett jelzetet. Ezek halomban hevernek a
nagy könyv melletti asztalon, s a hátsó felükre
erõsített mágneskorong segítségével illeszthetik
a helyükre a gyerekek a kiválasztott elemeket,
hogy pótolják a címlap hiányait.

A szemközti oldalon jókora, lábakon álló szá-
mológép (abacus) vizsgáztatja a vállalkozó ked-
vûeket. A vízszintes rudakon nem golyók van-
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nak, hanem színes mûanyag téglák. A gyerekek
felé nézõ oldalukról kitalálni való kérdések ol-
vashatók le. Egy gyerek elolvassa a kiállítás
tárgyához kapcsolódó kérdést, és aki tud, vála-
szol. Ezután megfordítják a téglát, amelynek a
másik oldalán lévõ fotó, kép illusztrálja a helyes
megoldást. Ha jól felelt a nebuló, õ olvashatja föl
a következõ kérdést, s a társak egyike válaszolhat.

A parkettán itt-ott négy emberi test metszete
hever, ezek is a test rejtelmeirõl szóló kiállítás
könyveibõl vett illusztrációk. Érdekességük, hogy
puzzle-szerûen, egyenes vonalak mentén szét van-
nak vagdosva, és az egyes részek összekevert álla-
potban várják a tanulókat, akik lelkesen és ügyesen
helyre rakják õket, mondja kedves kísérõnk.

Beljebb jutva a teremben, jókora három-
szögû hasáb magasodik elénk. Ezen a híres
XVI. századi Ambrosi Paré Anatómiájából
kimásolt, metszett illusztrációk láthatók. A
hasáb elõtt furcsa vonalú, hullámvonalas
peremû, hosszú asztal áll, rajta „monstruos
y prodigios”, vagyis „szörnyek és csudabo-
garak” kivágott figurái, emberi és állati test-
részek, torzók kavarognak. Ezeket úgy kell
összerakni, hogy kiadják az illusztráción
látható anatómiai anomáliákat. Az se baj,
mondja az ifjú hölgy, ha tévesztenek a gye-
rekek, mert így sokféle, a természetben tán
elõ se forduló, újabb torzók keletkezhetnek,
s ez a gyerekek fantáziáját, kreativitását
dicséri. Külön zamatot ad a stációnak, hogy
a gyerek a maga „kirakta” szörnyecskérõl

egy történetet is kitalál-
hat, s azt elmesélheti a
társainak. (Ezek a gye-
rekek nem szoktak
rosszat álmodni éjsza-
kánként!?) Rezzenéste-
lenül hallgatom a peda-
gógiai szituációnak ezt
a magyar „szakfül” szá-
mára ijesztõ interpretá-
cióját, hiszen Judit ko-
rábban megtaní to t ta
már, hogy itt az élet és
a halál dolgaival termé-
szetesebb módon szem-
besítik a gyerekeket – ki-
csi koruktól fogva! –,
mint pl. nálunk.

A terem belsõ sarká-
ban a Gutenberg föltalálta sajtó egy példánya
áll. Itt a régi könyvnyomtatás eszközeit, tech-
nikáját és produktumait ismerhetik meg a gye-
rekek. A sajtó mellett kis „metszõmûhelyt” ala-
kítottak ki a rendezõk. Fém nyomtatólemezekre
metszettek néhány ábrát a kiállítás könyvei-
bõl, mellettük festék, papír, nyeles nyomóhen-
ger. Ezt én is kipróbálom, s Judit fotózza ve-
rejtékes munkám fázisait, meg a végterméket.
Azon se lepõdöm meg, amikor – „szegény
Yorrick!” – egy emberi koponya kancsalít
vissza rám a szemüregeivel a papírról. A gye-
rekeknek bizonyára különös öröm ez…

A játékos bemutató véget ér, elcsomagolom a
koponyámat, megköszönjük a kalauzolást, és
néhány perc múlva a pueblai Zócalo fõttkuko-
rica-árusával alkudozunk. A helyi specialitásnak
számító csemege vastagabb végébe egy rudacs-
kát dug az árus, majonézbe mártja, citromlét,
reszelt sajtot, chilit és sót hint rá, s így nyomja
a kezünkbe. Míg majszolunk, azon tûnõdöm,
hogy – hétköznap kora délután! – merre járnak
a nyolcszázezres lélekszámú Puebla iskolás gye-
rekei, mert a Palafoxban nem láttuk õket. Itthon
konstatálom, a netet böngészve, hogy az elõzõ
„játszóházban”, amely a tiltott könyvekrõl szólt,
tizennyolcezer vendég fordult meg. Talán a test
misztériumán is járt ennyi gyerek, csak nekünk
nem volt szerencsénk hozzájuk?

Errõl megint más jut eszembe. És nálunk? Hol
talál ilyet a gyerek? Talál egyáltalán valahol?

Balogh Mihály
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Kapocs

Válogatás Futaky László
írásaiból és beszédeibõl

Futaky László, a nyíregyházi Móricz Zsigmond
Megyei és Városi Könyvtár nyugalmazott igaz-
gatóhelyettese szakmánk közismert személyisé-
ge. Legalább a bibliográfiai leírások szintjén még
a fiatalabb pályatársak is tájékozottak korábbi
köteteirõl, amelyek a közkönyvtárügy hazai fej-
lõdésének közelmúltjáról tartalmaznak fontos,
országosan is hasznosítható helyi (szabolcs-
szatmár-beregi) adalékokat. Sokan tudjuk, hogy
jeles irodalmár, kritikus és irodalomtörténész,
megyéje szellemi életének tevékeny munkása és
eredményes szervezõje.

Ezúttal elsõsorban a magyar irodalom alkotó-
iról, leginkább a megyei és a kárpátaljai kortár-
sairól és alkotásaikról, valamint az irodalom és
a könyvtárak viszonyáról szóló közleményeibõl
és beszédeibõl válogatott. S egykori munkahe-
lye jó érzékkel vállalta a kötet gondozását,
közreadását. A cím, különösen az alcímmel –

Szerzõk, mûvek, könyvtárosok – együtt többér-
telmû. Errõl maga a szerzõ vall a bevezetésben:
„arra a szoros kötelékre utal, mely a mindenkori
könyvtárost az irodalom gyûjtõhelyéhez, a bib-
liotékához köti. Jelenti a könyvek szeretetében,
megbecsülésében azt a közvetítõ szerepet, mely-
nek révén a mûvek eljutnak az olvasókhoz. Je-
lent továbbá egy szélesebb mûveltségkörbe tartozó
együttlétezést, lényegi összetartozást, szellemi
szimbiózist a kulturális értékek védelmében.
Alkotó együttmûködésrõl igyekszik tudósítani ez
a gyûjtemény, mely összekötõ kapocs abban az
értelemben is, hogy szemléletében követi a ko-
rábban megjelent (Könyvespolc /1985/, Könyv-
tári múltidézõ /1998/) köteteim célkitûzését, és
némi változtatással azok szerkesztési módszerét.”

S van még egy szempont, amelyre okvetlenül
fel kell figyelnünk. Közkönyvtáraink egy része
az utóbbi idõben élénkebb érdeklõdést tanúsít a
szépirodalomnak azon szektora iránt, amelyet a
„tájirodalom” megnevezéssel illetünk. Más szó-

val: a helyismereti gyûjtésben, a feltárásban és a
tájékoztatásban elõtérbe kerültek a szépirodalom
lokális vonatkozásai. (Csak emlékeztetõül: pár
éve a veszprémi helyismereti tanácskozás éppen
ezzel foglalkozott.) Nos, Futaky László konkrét
példát mutat fel arra nézve, miként lehet ezt a
viszonyt, mármint a könyvtárak és a helyi iroda-
lom kapcsolatát értelmezni. Õ így nyilatkozott
errõl – és most megint célszerû idézni a sorait:
„Jómagam a magasabb rendû irodalom fõ útvo-
nalai helyett, a tájirodalom mellékútjain haladva
szemlélõdtem, kutattam jegyezhetõ értékek után.
A könyvtárszakmai penzumok végzése mellett
ezt a szerényebb irodalompártoló háttérmunkát,
’leletmentést’ gondoltam kötelességemnek, a
mindennapi intézményi alapfeladatomhoz kap-
csolhatónak.” Az írásai egyértelmûen tanúsítják,
hogy itt nem pusztán szellemi, hanem igen erõs
érzelmi kötõdésrõl is szó van.

A válogatásban negyvennyolc korábbi közle-
mény és kiadatlan kézirat kapott helyet. Gondo-
lom, felesleges a teljes tartalomjegyzék felsoro-
lása, talán elegendõ egy-két pontjának felvillan-
tása. Az elsõ blokkban pályaképek (pl. a méltat-
lanul elfeledett költõrõl, Vietórisz Istvánról) és
különféle adalékok találhatók. A másodikban
könyvbírálatok és méltatások olvashatók, köz-
tük jó néhány kárpátaljai kötetrõl, a fehérgyar-
mati Kölcsey Társaság országos érdekû füzetei-
rõl, az 1999-es frankfurti könyvvásárról, vagy
éppen a nyíregyházi Könyvtári Kis Híradó évfo-
lyamairól, és itt közölte a Bessenyei György
sírjánál elhangzott emlékbeszédét is. A harmadik
csokorba sorolta be a nekrológokat és más
személyi vonatkozású írásokat; egyebek között
a nagykállói születésû Bereczky Lászlóról, a
bibliotéka csendjében szorgoskodó bibliográfus-
ról, Somogyi Jolánról, vagy a helyi folyóirat
fõszerkesztõjérõl, Mezõ Andrásról. Könyvtártör-
téneti szempontból két igen fontos írás (mind-
kettõ az imént említett híradóban látott napvilá-
got) került a negyedik tömbbe: az egyikben szak-
matörténeti mozaikokra emlékezett az ötvenes
és hatvanas évekbõl, a másikban a megyei könyv-
tár históriájának rövid áttekintésére vállalkozott
a félévszázados jubileum alkalmából.
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Sok egyéb érdekességre is rábukkanhat e
karcsú füzetben az érdeklõdõ szakmabeli. Kö-
szönjük a szerzõnek és a kiadónak, hogy ezt
lehetõvé tették. S végül engedtessék meg egy
idekívánkozó sóhaj: milyen jó lenne, ha más
megyékben is közzétennének hasonló összeállí-
tásokat.

Bényei Miklós
Futaky László: Kapocs. Szerzõk, mû-

vek, könyvtárosok. Nyíregyháza : [Mó-
ricz Zsigmond Megyei és Városi Könyv-
tár, 2007. – 196 p.

A tiszaújvárosi kultúra
csarnokai

A Derkovits Gyula Mûvelõdési
Központ és Városi Könyvtár

története

Könnyû észrevenni, hogy a recenzió címének
elsõ, harmadik és negyedik szavát Kovalcsik
József könyvébõl – A kultúra csarnokai – vet-
tem kölcsön. Õ több mint két évtizede adta köz-
re háromkötetes mûvét, amelyben elsõként (és
egyelõre utolsóként) tett kísérletet a hazai köz-
mûvelõdés históriájának áttekintésére. Noha a
terjedelmes és igényes munka méltatlanul cse-
kély kritikai visszhangot váltott ki és a késõbbi
szakirodalmi hivatkozások száma is indokolatla-
nul alacsony, ösztönzõ hatása nemigen vitatha-
tó. Egyebek között mindmáig ható érvénnyel
irányította rá a figyelmet e terület történeti vizs-
gálatának fontosságára és tanulságaira. S a
lokalitás szintjén akadtak és akadnak követõi is.

Csesznák Ildikó jubileumi alkalomból vállal-
kozott a tiszaújvárosi (korábban tiszaszederkényi,
majd leninvárosi) közmûvelõdés múltjának fel-
tárására. A mûvelõdési központ és a vele hét éve
megint azonos szervezeti keretben mûködõ
könyvtár 2007 novemberében ünnepelte megnyi-
tásának negyvenedik évfordulóját, és erre az
ünnepre jelent meg a vaskos, mintegy ötszáz
oldalt kitevõ kötet. A szerzõ hallatlanul szorgo-
san dolgozott. Leginkább az egyidejû helyi for-
rásokból (elsõsorban a gépiratokból és a sajtó-
közleményekbõl) merített, és gondosan tanulmá-
nyozta (és gyakran idézte) a korabeli mûvelõ-
déspolitikai dokumentumokat, valamint a szak-
irodalmi feldolgozásokat, lapalji jegyzeteinek

száma megközelíti az ezret (összesen 992). A már
említett két intézményen kívül az egy ideig
különálló Helytörténeti Gyûjtemény (voltakép-
pen múzeum) és az újabban beolvasztott utazási
iroda, a Tourinform, továbbá a központ részegy-
ségeként létezõ filmszínház tevékenységét ismer-
teti. Rengeteg adatot mozgat, részletesen és ap-
rólékosan beszámol arról, mikor mi történt a
házban (a házakban). A szerkesztõk rokonszen-
vesen sok képet közölnek, amelyek különösen a
helyieket (vagy az innen elszármazottakat) hoz-
zák közelebb érzelmileg a megelevenített idõk-
höz. A szerzõ választott módszerét pontosan
tükrözi a fõcím: A tiszaújvárosi közmûvelõdés

krónikája. Az alcím viszont kevesebbet sejtet,
mint a tényleges tartalom: A 40 éves Derkovits

Gyula Mûvelõdési Központ története.
Mirõl is van szó? A második legnagyobb

magyarországi folyó partján épülõ ún. szocialis-
ta városban a hatvanas évek derekán határozták
el, hogy mûvelõdési otthont és könyvtárt létesí-
tenek, mégpedig az akkor preferált módon, a
formálódó nagyüzemek szakszervezeteinek fenn-
tartásában, a városi tanács bizonyos fokú támo-
gatásával. Innentõl kezdve Csesznák Ildikó év-

rõl évre halad, és így mutatja be az intézmény-
ben (intézményekben) zajló élet mindennapjait
(az ismeretterjesztõ elõadásokat, az író-olvasó
találkozókat, az egyéb rendezvényeket, a mûvé-
szeti csoportokat és a szakköröket, a mozi prog-
ramját stb.), a sikereket és a kudarcokat, a ki-
sebb és nagyobb változásokat. Nyomon követi
az országos elképzelések módosulásait, a tanácsi
kezelésbe vétel következményeit, majd a rend-
szerváltás egyenes hatását, és természetesen szól
a mai helyzetrõl. Bár az elemzéssel vagy/és az
összehasonlítással ritkán próbálkozik, olykor el-
gondolkodtató következtetései vannak.

Mi, könyvtárosok, jólesõ érzéssel állapíthatjuk
meg, hogy a tiszaújvárosi könyvtár fejlõdésérõl is
olvashatunk, mégpedig kellõ arányban. Egészen
a nyolcvanas évek végéig, a nagy, átfogó
politikai-gazdasági fordulatig. Minekutána akkor
a közigazgatási reform sodrában a könyvtár
önállósult és az önkormányzat csak az ezredfor-
duló évében egyesítette újból a mûvelõdési
központtal, a közbeesõ évtized történéseit hiába
keressük; azokat – a szerzõ szavait idézzük – „a
kötet terjedelmi okokból nem tartalmazza”. Bi-
zonyára nem a szakmai elfogultság mondatja,
hogy ez az indok aligha védhetõ, hiszen a koráb-
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bi és a késõbbi évekhez hasonló terjedelem (össze-
sen legfeljebb húsz-huszonkét oldal) egyáltalán nem
feszítette volna szét a szabott kereteket.

Szembeötlõ egy másik megkérdõjelezhetõ
megoldás is. Egyfelõl üdvözlendõ, hogy a kötet-
hez névmutató csatlakozik. Másfelõl meglepõ,
hogy ez tudatos válogatással csaknem kizárólag
a helyi személyeket sorolja fel. Holott a haszná-
ló számára legalább ennyire érdekes lenne az a
segítség, amit egy ilyen index az ún. külsõ sze-
replõk (meghívottak, kiállítók, bemutatott szer-
zõk stb.) visszakereséséhez nyújtana. S talán épp
ezáltal emelkedhetne ki az összeállítás a lokalitás
kötelékeibõl.

A címoldalon találkozhatunk egy rejtélyes
adattal: „I. kötet”. A tömör összegzés végén,
utolsó bekezdésében kapunk választ arra a kér-
désre, hogy mit is jelez ez a kitétel. A szerzõ
abban reménykedik, hogy erõfeszítéseinek lesz
folytatása, „ha a többi, ebben a kötetben csak
érintett intézmény, szervezet krónikája elkészül,
hiszen a város összes közmûvelõdési intézménye
munkája nyomán lett az elmúlt 40 év kulturális
kínálata olyan gazdag és színes.” A példa adott –
csak követni kell(ene). S nemcsak Tiszaújvároson,
hanem bármelyik településen. Számos eredmény
bizonyítja, hogy a kollégáknak is érdemes idõt és
energiát fordítaniuk a könyvtárak, így a közkönyv-

tárak múltjának feltárására. Szép, nemes és hálás
feladat ez, mert hozzájárul a szakmai öntudat el-
mélyítéséhez, a könyvtárak történeti útja, tágab-
ban a nemzeti kulturális örökség alaposabb meg-
ismeréséhez.

B. M.

A tiszaújvárosi közmûvelõdés króni-
kája. A 40 éves Derkovits Gyula Mûve-
lõdési Központ története. – Tiszaújváros
: Derkovits Gyula Mûvelõdési Központ
és Városi Könyvtár, 2007. – 511 p.

„Meséket rajzolok…”

Ismét igényes, szép kivitelû tárlatnak, Faltisz Alexandra grafikusmûvész, meseillusztrátor mun-
káinak ad otthont a téglási Városi Könyvtár és Közmûvelõdési Intézmény.

A 2008. február 8-ától látható kiállítás megnyitó ünnepségén a II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskola és Mûvészetoktatási Intézmény drámatagozatos diákjai mesékkel, versekkel teremtették
meg a találkozó bensõséges hangulatát, melyet a Sopronyi Éva és Varga Miklós zenepedagó-
gusok elõadásában hallható vidám gyermekdalok színesítettek.

Faltisz Alexandra mosolygós, kedves személyisége és színes meseillusztrációi azonnal ba-
ráti, kötetlen beszélgetésre bátorították a gyermekközönséget. Az érdeklõdõk minden kérdésük-
re választ kaphattak: többek között megtudhatták, honnan a mûvész mesék iránti szeretete,
hogyan és meddig készül egy történet illusztrálása, vannak-e kedvenc mesék, illetve figurák,
milyen tervei vannak a jövõre nézve stb.

A Bogármese, A manógyár, Az aranyecset, A Pincérfrakk utcai cicák és még számos
mesekönyv illusztrátora készített már animációs filmeket, báb- és díszletterveket is, sõt, õ maga
is ír gyermektörténeteket. Legközelebbi találkozásunkkor, reméljük, már saját meséibõl össze-
állított kötetét is bemutathatja, természetesen saját illusztrációival.

Csodálatos munkáival addig is a mások által írt meséskönyvek lapjain találkozhatunk, va-
lamint a téglási könyvtár falain március14-éig.

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
Németi Katalin

A Könyvtári Levelezõ/lap meg-
maradt példányait bárki in-
gyen elviheti a szerkesztõség-
bõl: Budapest V. ker., Hold u. 6.

Kérjük, elõzetesen egyez-
tessenek az IKSZ titkárságán
Angyal Katalinnal az iksz.
asszisztens@oszk.hu e-mail cí-
men, vagy az (1) 331-1398 szá-
mú telefonon.
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TTTTTudjon róla!udjon róla!udjon róla!udjon róla!udjon róla!

„Ne csak lógj a Neten!” – a gyerekek és az Internet
Internet Fiesta Magyarország – 2008

Többéves hagyományra tekintünk vissza, amikor ismét Internet Fiestára hívjuk a könyvtára-

kat. A 9. magyarországi fesztivál programjaira 2008. március 26. és 31. között kerül sor.
Az internetkultúra népszerûsítését szolgáló, világméretû programsorozat kezdeményezõje az

Internet Society – a magyarországi könyvtárak pedig az elsõk között kapcsolódtak a felhívá-
sához.

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség kér minden könyvtárat, csatlakozzon idén is ren-
dezvényünkhöz, hogy minél szélesebb körben megismertessük a kapcsolatteremtés XXI. szá-

zadi formáját, hasznos lehetõségeit, valamint hozzáférhetõvé tegyük az erre épülõ új szolgál-
tatásokat, az információszerzés korszerû módszereit.

A 2008. évi Internet Fiesta programjainak szervezésekor kapjanak kiemelt figyelmet a
gyerekek. Kerüljenek bemutatásra a számukra is hasznos interaktív weboldalak, szakemberek

bevonásával ismertessük meg a felnõttekkel a világháló gyerekek számára nyújtott lehetõségeit
és a felmerülõ veszélyeket. Szeretnénk, ha a fiesta ideje alatt nagy hangsúlyt kapnának a

hátrányos helyzetû gyerekeknek és szüleiknek szóló események.
Javasoljuk a könyvtáraknak, hogy – az oktatási intézményekkel, a civil szervezetekkel össze-

fogva – szervezzenek minél gazdagabb programot az Internet lehetõségeit népszerûsítve. Pró-
báljanak minél több ismeretet átadni az embereknek a fenti lehetõségekrõl.

A megyei könyvtárakat felhívjuk, hogy segítsék a térségükbe tartozó kisebb könyvtárakat,
hogy õk is sikeresen részt vehessenek a programban. Javasoljuk, hogy a különbözõ könyvtár-

típusba tartozók fogjanak össze és keressék a bekapcsolódás lehetõségét.
Kérjük, a könyvtárak programjaikat 2008. március 5-étõl 20-áig regisztrálják a következõ

honlapon: fiesta.kjmk.hu!

A programbizottság tagjai:

• Ramháb Mária

• Fodor Péter
• Tószegi Zsuzsanna

Rendezõk:

• Informatikai és Könyvtári Szövetség
• Katona József Könyvtár

• Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár

Kiemelt partnereink:
Neumann János Számítógép-tudományi Társaság

 egyszervolt.hu

INTERNET FIESTA PROGRAMBIZOTTSÁG
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Hogy aki keres, az találjon is…

Szeretné egy perc alatt megtudni, hogy mit írtak a szaklapok az utóbbi években a kitalált
középkorról? Elõfordult már Önnel, hogy egy publikáció leadásának másnapján talált rá az
addig ismeretlen szakirodalomra? Érdekli, hogy kik írtak tudományos igénnyel a Harry Potter-
könyvekrõl?

A folyóiratok, évkönyvek, tanulmánykötetek publikációiból naprakész, minõségi informáci-
ót felhasználóbarát módon felkínálni: az internet korában is elsõsorban könyvtári feladat ma-
radt. A HUMANUS lehetõséget kínál a magyar könyvtárak, kiadók, szerkesztõségek számára
ahhoz, hogy összefogással felszámolhassák a tudományos élettel szembeni régi tartozásukat,
egyúttal az érdeklõdõ közvélemény számára minden korábbinál hozzáférhetõbbé tegyék a magyar
kultúra és tudomány ezen eredményeit.

Az Országos Széchényi Könyvtár munkacsoportjának vezetésével létrejött a Humántudomá-

nyi Tanulmányok és Cikkek Adatbázisa (HUMANUS), az együttmûködést lehetõvé tevõ mûkö-
dési modell.

A HUMANUS-hoz elsõként csatlakozó intézmények:

HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum
Magyar Nemzeti Múzeum
MTA Irodalomtudományi Intézet
MTA Politikai Tudományok Intézete
Országos Idegennyelvû Könyvtár
Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum



MEGHÍVÓ
a LIBER (Európai Tudományos Könyvtárak Szövetsége), a Debreceni Egyetem Egyetemi és

Nemzeti Könyvtára és az Országos Széchényi Könyvtár rendezésében sorra kerülõ
14. nemzetközi szemináriumra:

14th LIBER Architecture Group Seminar
Building on Experience:

Learning from the Past to Plan for the Future
Idõpont: 2008. április 8–12.

További információ a rendezvény honlapján:
http://www.lib.unideb.hu/eng/liber.php

Eseménynaptár
Dátum Hely Rendezvény Rendez  intézmény Információ 

III. 17–

19. 

Dunaújváros, 

f iskola 
Networkshop NJSZT 

www.niif.hu/rendezveny

ek/networkshop/ 

III. 26–

31. 
Országosan Internet Fiesta IKSZ, NJSZT www.kjmk.hu 

III. 31. Bp., FSZEK 
Internet Fiesta 

zárókonferenciája 
IKSZ www.kjmk.hu 

IV. 5. Bp., OPKM KTE tavaszi szakmai nap Könyvtárostan. Egy. www.ktep.hu 

IV. 8–

12. 

Budapest, 

Debrecen 

LIBER nemzetközi 

szemináriuma 

LIBER, DEENK, 

OSZK 

www.lib.unideb. 
hu/eng/liber.php 

IV. 18–

23. 

Békéscsaba, 

Pusztina 

EU könyvtári projektek hazai 

megvalósításának tapasztalatai 

Publika Magyar 

Könyvtári Kör, Békés 

Megyei Könyvtár 

Kovács Beatrix 

kovacs.beatrix@eski.hu 

IV. 24–

IV. 27. 

Budapest, 

Millenáris 
Nemzetközi Könyvfesztivál MKKE www.bookfestival.hu 

V. 14. Bp., OSZK IKSZ-közgy lés IKSZ iksz.shp.hu 

VII. 9–

11. 

Gy r, Hotel 

Famulus 

Szolgáltatás – használó – 

könyvtáros. Helyismereti 

könyvtárosok konferenciája 

Kisfaludy Károly 

Megyei Könyvtár és 

Galgóczi Erzsébet 

Városi Könyvtár 

www.kkmk.hu/hksz 

VIII. 

27–29. 
Debrecen Informatika a fels oktatásban Debreceni Egyetem 

www.agr.unideb.hu/if20

08 

IX. 26. Bp., OIK Nyelvek európai napja 

Országos 

Idegennyelv  

Könyvtár 

www.oik.hu 

X. 7–

12. 
Országosan 

Könyvtárak összefogása a 

társadalomért 
IKSZ iksz.shp.hu 

X. 12. Országosan Könyves vasárnap IKSZ iksz.shp.hu 

XII. 11. Bp., FSZEK IKSZ-közgy lés IKSZ iksz.shp.hu 
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