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Folyóiratok
a tájékoztatásban

– regionális szakmai nap
a Nyíregyházi Fõiskolán

A fenti címmel rendezett szakmai napot június
19-én és 20-án a Nyíregyházi Fõiskola Központi
Könyvtára, a Miskolci Egyetem, Könyvtár, Le-
véltár, Múzeum és a MATARKA Egyesület. A
helyet a fõiskola adta gyönyörû, öt évvel ezelõtt
felújított és kibõvített könyvtárában, a költségeket
a Miskolci Egyetem Nemzeti Kulturális Alapnál
(NKA) elnyert támogatása fedezte, a programot
pedig a MATARKA Egyesület állította össze.

A MATARKA (www.matarka.hu) konzorci-
umot alkotó könyvtáraknak immár szokásává vált
az évenkénti találkozó. 2006 márciusában a Mis-
kolci Egyetem Könyvtár, Levéltár, Múzeum adott
a kétnapos találkozónak otthont, melynek elsõ
napján megalapították a MATARKA Egyesüle-
tet – bár az elsõ nekifutás még nem volt sikeres
–, a második napján pedig nyilvános rendezvény
keretében mutatkozott be a szolgáltatás a kör-
nyék könyvtárosai-
nak és érdeklõdõinek.
2007-ben a szegedi
TIK-be utaztak el a
MATARKA adatbázi-
sát építõ könyvtáro-
sok. Tavaly Szegeden
zártkörû volt a találko-
zó, idén Nyíregyházán
úgy gondoltuk mi,
egyesületi tagok, hogy
a szûk szakmai tapasz-
talatcserén kívül szük-
ség van a szolgáltatás
népszerûsítésére is,
ezért vendégeket is
hívtunk, és a téma a
folyóiratok, a cikk-
adatbázisok és a rájuk
épülõ tájékoztatás
volt.

Szerencsére idén is kapott
támogatást az NKA-hoz be-
nyújtott pályázat, így az anya-
gi alapjai is megteremtõdtek
egy nagyobb szabású rendez-
vénynek. A szervezést a

MATARKA Egyesület, Bajnok Lászlóné, a fõis-
kola könyvtárosa és a MATARKA Egyesület
elnöke, e sorok írója vállalta magára.

19-én, csütörtökön délután kettõtõl ötig a
könyvtárosok zárt körben találkoztak a fõiskola
rektori dísztermében, ahol a miskolci fejlesztõk
mutatták be egy általános bevezetés után az adat-
bázissal kapcsolatos legújabb lehetõségeket.
Mivel a szolgáltatás az egyes folyóiratok
interneten szabadon elérhetõ teljes szövegeihez
hozzáférést biztosít, megkönnyíti a munkát az
az új segédprogram, mely néhány adat megadá-
sa után a folyóiratszám összes cikkéhez hozzá-
kapcsolja a megfelelõ URL-t. Ez persze csak
akkor lehetséges, ha az összes cikk, vagyis az
egész folyóiratszám egy PDF fájlba van össze-
fogva, ami ma már a hálózat gyorsasága miatt
meglehetõsen gyakori eset. Nem külön-külön kell
az egyes cikkeket letölteni, az egész szám egy-
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szerre letölthetõ. A kollégák a Vezetékek Világa
folyóirat példáján gyakorolták az új lehetõséget,
a segédprogramot megalkotója, Kovácsné Bialkó

Katalin miskolci informatikus ismertette. Ezután
bemutatta az utalókészítés módját.

A másik elõadónk, Perlaki Attila, szintén
miskolci informatikus, két dologgal foglalkozott.
Egyrészt a MATARKA keresõmotorja más hon-
lapokba való beépítésének lépésein ment végig,
másrészt az unicode-ok használatára tért ki. Ezek
a lehetõségek valójában nem újak, de a konzor-

cium új tagjai még nem
ismerték õket, s a régiek
is szívesen fogadták az
ismétlést. Az elõadáso-
kat az egyesület közgyû-
lése követte, melyen
csak új vezetõségi tag
megválasztására kerül-
hetett sor, mert igyekez-
ni kellett a buszhoz,
hogy kiérjünk a Sóstói
Múzeumfaluhoz, ahol a
múzeum igazgatója várt
ránk, és kellemes nyári
idõben végigkalauzolt
minket az egész léte-
sítményen. Szakszerû
vezetése mindenkit el-
ragadott, itt valóban
van látnivaló.

A múzeumfalu megtekintése mindenkinek jó
szívvel ajánlható (www.muzeumfalu.hu/index.
html).

A következõ nap, 20-án került sor a Folyó-

iratok a tájékoztatásban címû rendezvény meg-
tartására a könyvtár olvasótermében. Délelõtt
négy, délután három elõadás hangzott el. Az elõ-
adások elõtt Vadné Kokovay Zsuzsanna könyv-
tárigazgató köszöntötte a résztvevõket, és pár szót
szólt a könyvtárról. Az Információtárolás és

-visszakeresés a repertóriumokban és a cikkadat-

bázisokban címû elõadá-
sában Gellér Ferencné, a
Méliusz Juhász Péter
Megyei Könyvtár volt
igazgatója bemutatta a
régebbi és újabb magyar
repertóriumokat, és ezek-
nek hasonló célt szolgá-
ló, de modernebb válto-
zatait, az adatbázisokat.
A legtöbb idõt az Orszá-
gos Széchényi Könyvtár
(OSZK) legújabb büsz-
keségének, a Humanus
adatbázisnak szentelte, és
tényleg alaposan foglal-
kozott az adatbázissal.
Másodjára Kührner Éva,
a Nyíregyházi Fõiskola
Matematikai és Informa-
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tikai Intézet Könyvtár Tanszékének fõiskolai
docense Periodikák a szakirodalmi információ-

ellátásban címû elõadása következett. Az elõ-
adó ecsetelte a periodikumok fontosságát, jelle-
mezte az e-periodikumokat keletkezésük, célkö-
zönségük, használati költségeik, tartalmi mély-
ségük szerint. Harmadik elõadóként e sorok író-
ja mutatta be a MATARKA adatbázist és szol-
gáltatást, amely idén lett hatéves. Különösen a
legújabb fejleményekre tért ki, a tavaly beindult
cikkmásolat-küldésre, az Akadémiai Kiadóval
kötött szerzõdésre, melyre alapozva megindult
az angol nyelvû akadémiai folyóiratok tartalom-
jegyzékeinek automatizált átvétele, valamint a
kibõvült statisztikákra. Az utolsó délelõtti elõ-
adó, Vajda Henrik, a Könyvtártudományi Szak-
könyvtár munkatársa, Folyóiratok a könyvtártu-

dományi tájékoztatásban címmel beszélt a
Könyvtártudományi Szakkönyvtárban a folyóira-
tok terén tapasztaltakról.

Finom ebéd után egyik vendégünk, Tóth Fe-

renc Tibor, az OSZK tájékoztatási igazgatója,
nem betervezett programként pár szóban ismer-
tette az OSZK terveit a másolatküldés megújítá-
sával kapcsolatban, majd a program szerinti hi-
vatalos elõadások következtek. Hatvani István,
a Nyíregyházi Fõiskola könyvtárának munkatár-
sa, A MATARKA használata a Nyíregyházi Fõ-

iskolán címmel arról beszélt, hol és kik használ-
ják leginkább az adatbázist. Minkó-Csontos Anna,
a szegedi TIK tájékoztatási csoportvezetõje a
Szegedi Tudományegyetem Könyvtárában vég-
zett felmérésnek – MATARKA-felhasználói szo-

kások az SZTE Egyetemi Könyvtárban – igen
tanulságos eredményeirõl számolt be, melyek
hasznosak lehetnek a további munka szempont-
jából: mely szakterületeket érdemes fejleszteni,
hol kellene változtatni stb. Utolsóként Szikoráné

Rendes Marianna, szintén a Nyíregyházi Fõis-
kola könyvtárából, Folyóiratok a HIK-ben cím-
mel a fõiskola könyvtárának folyóirataival kap-
csolatban részletes és kimerítõ körképet adott a
HIK-ben (Hallgatói Információs Központ) folyó
tájékoztató és egyéb munkákról. Különösen ér-
dekes volt, amit az igénykeltésrõl mondott, ar-
ról, hogyan lehet több látogatót becsalogatni a
könyvtárba.

Az összes elõadás prezentációja megtalálható
a http://www.matarka.hu/other/dok.php oldalon
képekkel együtt.

Burmeister Erzsébet

Vállalati szakkönyvtári
szolgáltatások intranetes
megjelenítési lehetõsége

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Mûszaki
Könyvtáros Szekciónak a Magyar Posta új köz-
ponti irodaházában 2008. június 11-én tartott
mûhelybeszélgetését a fontos témának és a gyö-
nyörûen kialakított új könyvtárnak köszönhetõ-
en a szokottnál is nagyobb érdeklõdés kísérte.

A résztvevõk között a vállalati, intézményi
könyvtárak sok területe képviseltette magát, mint
pl. a vendéglátó postán kívül a Richter, a Chinoin,
az EGIS, a KSH, az MNB, a Magyar Telekom,
az NHH, a VÁTI, a Magyar Képzõmûvészeti
Egyetem és az Országgyûlési Könyvtár munka-
társai.

A Magyar Posta Központi Szakkönyvtára, a
Richter Gedeon Szakkönyvtára és az INFODOK
Kft. által üzemeltetett Magyar Telekom Infotéka
ötletes, a vállalati tudásmegosztó kultúrába jól
beépült megoldásokat mutatott be, kitérve a bel-
sõ portálon való megjelenés technikai és szerve-
zési hátterére is. Láttunk pályázatfigyelõ (és
annak eredményességét is nyilvántartó!) adatbá-
zist, konferenciafigyelõ, cikkrendelõ, saját ter-
minológiai szótár megoldásokat, valamennyit a
könyvtár szervezésében, sokszor az integrált
könyvtári rendszer és a belsõ intranet „összehá-
zasításával”. Kitûnõnek találtuk az elõfizetett
adatbázisok használatát segítõ útmutatók, ingye-
nes próbalehetõségek elérését biztosító ügyfél-
barát szolgáltatást is.

A résztvevõk egyetértettek abban, hogy nem
lehet eléggé (és elég sokszor) hangsúlyozni, hogy
mennyire sokat jelent az intranetes megjelenés a
könyvtárak (el)ismertsége és szolgáltatásaik
mérhetõ kihasználtsága szempontjából. A siker
egyik fõ eszköze a könyvtár vezetõjének és
munkatársainak politikus igazodása a vállalati
kultúrához, illetve a részvétel lehetõségének
megszerzése ennek alakításában. Nagyon fontos
a megfelelõ kapcsolat kialakítása a kulcsterüle-
tekkel, mint a humánerõforrás, a kommunikáció
és az információtechnológia, a képviselõikkel
való viszonyon nagyon sok múlik!

A résztvevõk nagyon sok hasznos informáci-
óra tettek szert, hiszen bár a vállalati szakkönyv-
tárak szolgáltatási profilja sok esetben hasonló,
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de a fenntartók információtechnológiai környe-
zete, kulturális sajátosságai eltérnek egymástól,
így mindig lehet ötleteket meríteni új szolgálta-
tások bevezetésére, megoldások modernizálásá-
ra másoktól.

Az õszre tervezett következõ mûhelybeszél-
getés témája a dokumentumbeszerzési költségek
kezelése, megosztási gyakorlata lesz, ami fõleg
a következõ évi költségtervezés idõszakában
remélhetõleg sokakat érdekel majd.

Kóródy Judit

Szenzációs siker volt
a múzeumok éjszakája1

Újabb rekord dõlt meg az idei múzeumok éjsza-
káján, hiszen több mint 330 ezren vettek részt a
programokon országszerte. Ráadásul ez a láto-
gatói szám csak elõzetes adat, hiszen még min-
dig folyamatosan érkeznek be a jelentések a
minisztériumba.

„Az elsõ hazai múzeumok éjszakáját 2003-
ban rendeztük meg. Akkor pár ezer látogatója
volt, tavaly pedig már 235 ezren jöttek el” –
mondta Hiller István még a rendezvény elõtti

sajtótájékoztatón. A tárca vezetõje egyúttal re-
ményét fejezte ki, hogy idén még többen lesz-
nek, hiszen ismét nõtt a részt vevõ múzeumok
száma is: Budapesten 70, vidéken pedig 160
helyszínt kereshettek fel az érdeklõdõk. A minisz-
ter és a szervezõk reményei valóra váltak: a jelen-
leg rendelkezésre álló adatok szerint idén Buda-
pesten több mint 162 ezren, vidéken pedig több
mint 170 ezren zarándokoltak el a múzeumokba.

Az európai nagyvárosok hagyományait követ-
ve 2003 óta Magyarországon is az év leghosszabb
napjához, Szent Iván napjához legközelebb esõ
szombat éjszakán rendezik meg a múzeumok
éjszakáját. Késõ éjszakáig lehetett megtekinteni
a jelenlegi nagy kiállításokat, de a tárlatlátogatá-

sokon kívül számos aktív program is várta az
érdeklõdõket este hattól hajnal kettõig.

Tûzzsonglõrködés, tánc- és színielõadások,
különleges performanszok, zenei mûsorok és ér-
dekes beszélgetések izgalmas egyvelege zajlott or-
szágszerte a múzeumok éjszakáján – köztük szá-
mos olyan programmal, amelyet ezen az estén ki-
fejezetten a Reneszánsz év 2008 keretében rendez-
tek meg.

Idén az üzleti világ is felfedezte a rendez-
vényt: a tárca és a Pannon közötti megállapo-

dás értelmében a cég volt
a rendezvény fõtámogató-
ja. Az együttmûködésnek
köszönhetõen az eddigiek-
nél lényegesen nagyobb
összeget lehetett az ese-
mény kommunikációs kam-
pányára fordítani, ami szin-
tén hozzájárult a látogatói
csúcs megdöntéséhez.

A Múzeumok éjszakája
összköltségvetése a Pannon

támogatásának köszönhetõen idén szintén re-
kordot döntött, hiszen elérte az 55 millió fo-
rintot.1 Az Oktatási és Kulturális Minisztérium weboldaláról

A részt vevõ intézmények számának növekedése

* Becsült adat.   ** Nem végleges adat

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Budapesti résztvev k 20 29 31 49 60 70 

Vidéki résztvev k - - 16 44 96 160 

Összesen 20 29 47 93 156 230 

 

  2003* 2004 2005 2006 2007 2008** 

Budapesti látogatók 30.000* 47.403 79.300 140.394 152.000 162.689* 

Vidéki látogatók - - 37.000 63.413 83.000 170.222* 

Összesen 30.000* 47.403 116.300 203.807 235.000 332.911* 

A látogatók számának növekedése
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Múzeumok Éjszakája
a nemzeti könyvtárban

Az OSZK is rekordot döntött ezen az éjszakán:
tavaly 5600 látogatója volt, az idén 8449.

Rendezvényeik a népszerûségi index alapján:
Rejtett kincseink (könyvtári körséta) – Palya Bea-

koncert – Vitéz János- és a Leonardo-kiállítás  –
Kódexmásolás, iniciáléfestés  – „Fizetek fõúr”:

Saly Noémi elõadása a tabáni vendéglátásról –
Reneszánsz térképészet és csillagászat  – A re-

neszánsz könyvtárak világa (a Könyvtörténeti és
Könyvtártudományi Szakkönyvtár kvízjátéka) –

Csillagászati bemutató a 8. szinti teraszon.
*

Sok budapesti és vidéki könyvtár várta láto-

gatóit ezen az éjszakán és könyvelhette el siker-

nek a  kínált rendkívüli programok iránti lelkes

érdeklõdést. Mindenhova nem juthattunk el.

A nemzeti könyvtár programjaiba tekinthettünk

be Karasz Lajos felvételei nyomán.
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Az olvasóvá nevelést nem
lehet elég korán kezdeni

Baba-mama klub
a tiszavasvári
Városi Könyvtárban

Mûvelõdési Központ és Könyvtár néven össze-
vont intézmény vagyunk. A mûvelõdési központ
rekonstrukciója és bõvítése révén 2007 augusz-
tusától közös épületben, önálló, új épületrészben
mûködünk. Maga a tágas, korszerû, kétszintes
környezet is kínálja a lehetõséget újfajta rendez-
vények, programok szervezéséhez.

Munkánk során mindig is megkülönböztetett
figyelmet szenteltünk a gyermekolvasóknak. A
2007-es õszi könyvtári napok rendezvényeihez
csatlakozva a Babaolvashow kapcsán szervez-
tünk egy kismama találkozót, ahová várandós és
kisgyermekes anyukákat hívtunk.

Tudtuk, hogy a kisgyermekes anyukákat csak
akkor tudjuk becsalogatni, ha hozhatják a babát,
és a felügyeletüket biztosítjuk. Ezt a munkát
magunkra vállaltuk mi, könyvtárosok. Elõnyt
jelent, hogy mindnyájunknak van pedagógiai
végzettségünk is.

Szükség volt vonzó témára és megfelelõ szak-
emberre. A helyi védõnõk méltó partnernek bi-
zonyultak a szervezésben és a propagandában is.
Osztogatták a rendezvényrõl szóló, saját készíté-
sû szórólapjainkat a kismamák között. Mi is
megragadtunk minden eszközt: a város különbö-
zõ pontjain plakátokon, a helyi újságban,
weblapunkon és az iwiw-en is reklámoztuk az
eseményt.

Az elsõ alkalommal, az akkor még kisma-
ma találkozónak nevezett foglalkozáson Ko-

vács Zita védõnõ tartott színvonalas, pro-
jektoros elõadást az anyukáknak. A téma az
anyatejes táplálás volt. Lehetõséget teremtet-
tünk a kötetlen beszélgetésre, feltehette min-

Közhírré tétetik – PostánkbólKözhírré tétetik – PostánkbólKözhírré tétetik – PostánkbólKözhírré tétetik – PostánkbólKözhírré tétetik – Postánkból
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denki a saját kérdését a védõnõnek, akár négy-
szemközt is.

Készítettünk egy kis könyvkiállítást állomá-
nyunk anyagából. a témához kapcsolódva. A
könyveket az anyukák szabadon forgathatták, né-
zegethették, vagy ki is kölcsönözhették. Ez ha-
gyománnyá vált a továbbiakban.

Minden apróság kapott babaolvasó naplót,
melyet Marék Veronika állított össze és illuszt-
rált. E napló segítségével szemléletesen követ-
hetõ a gyermekek olvasási szokásainak alakulása.

Amíg az anyukák hallgatták az elõadást, mi
pesztráltuk a piciket, akik nagyon édesek voltak,
így a kezdeti bizonytalanságunk gyorsan szerte-
foszlott. Igyekeztünk minél jobban lekötni õket,
játékokat is beszereztünk. A szomszédos mûve-
lõdési házban már korábban kialakítottak egy
játszószobát sok játékkal. Tõlük kértük kölcsön
a játékokat a késõbbi foglalkozások idejére is.
Köszönet érte!

Sok fotót készítettünk, amelyeket feltettünk a
weblapunkra: www.kulturatvasvari.hu. A galéri-
ában lehet megtekinteni õket. Sokan megnézték,
akik ott voltak, és olyanok is, akik kedvet kap-
tak, hogy eljöjjenek a következõre.

Nem volt kétséges, hogy folytatjuk. Tervez-
tük mi már ezt az országos kezdeményezés elõtt
is. Az elsõ foglalkozás sikerén felbuzdulva és
látva, hogy van igény az ilyen jellegû program-
ra, még lelkesebbek lettünk. Számunkra is fon-
tos, hogy a gyermekek minél korábban könyvtá-
ri élményhez jussanak, hiszen belõlük lesznek a
jövõ olvasói.

Novemberben már Ba-
ba-mama Klub néven ren-
deztük meg a foglalkozást,
utalva az elnevezéssel is
arra, hogy rendszeresen is-
métlõdõ programról van
szó. Úgy határoztunk, hogy
havonta fogunk találkozni.
Ez megfelelt az anyukák-
nak és a babáknak, nekünk
pedig maradt elég idõnk
elõkészíteni a következõ
rendezvényt.

A védõnõkön kívül igye-
keztünk újabb együttmûkö-
dõ partnereket keresni. Janu-
árban Mérnyi Ágnes gyer-
mekorvos volt a vendégünk,

aki a homeopátiás gyógymódokkal ismertette
meg a hallgatóságot.

A helyi nevelési tanácsadó munkatársai is
támogattak minket. Oroszné Maslenyik Andrea

pszichológus februárban A játék szerepe a gyer-

meki személyiség fejlõdésében címû elõadásával
látogatott meg minket. Márciusban Gyõri Móni-

ka gyógypedagógus az írás-, olvasás- és számo-
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lászavar korai felismerésének titkaiba avatta be
az érdeklõdõket.

Óvónõk, óvodapedagógusok is mellénk áll-
tak. Áprilisban Moravszki Zsoltné tagóvoda-ve-
zetõ az óvodára való felkészítésrõl beszélt az
anyukáknak.

A májusi, immár nyolcadik foglalkozást Évad-

záró Baba-mama Klub címmel rendeztük meg,
és szerettük volna emlékezetessé tenni. Meghív-
tuk vendégségbe a helyi bölcsõde picinyeit is. A
Mandala Dalszínház néhány elõdadója gyermek-
dalokkal szórakoztatta a lelkes kis közönséget,
Zita védõnéni pedig hasznos nyári tanácsokkal
látta el a mamákat.

Azt tervezzük, hogy egy kis nyári szünet után
õsszel elindítjuk a Baba-mama Klub második
évadját. Van igény és érdeklõdés programjaink
iránt. Vannak önzetlen támogatóink is. Gondo-
lunk itt például elõadóinkra, a szakemberekre,
akik hasznos tartalommal töltötték meg a foglal-
kozásokat. Néhány alkalommal a Klub Kávéház
presszó is segített üdítõvel, süteménnyel.

Van utánpótlás babából és mamából is! A
klubnak köszönhetõen egyre több anyuka és baba

szereti meg könyvtárunkat, eljönnek egyéb ren-
dezvényeinkre, beíratkoznak, könyvet kölcsönöz-
nek, vagy „csak úgy” betérnek hozzánk.

Novák Anna

Jászsági trimágus tusa

Harry Potter
Jászberényben

„A Trimágus Tusát közel hétszáz évvel ezelõtt

rendezték meg elõször, mint a három legnagyobb

európai varázslóiskola, a Roxfort, a Beauxbatons

és a Durmstrang barátságos versenyét. Az isko-

lákat egy-egy kiválasztott bajnok képviselte, s a

tusa során a bajnokok három mágikus feladat-

ban mérték össze erejüket. Az iskolák felváltva

adtak otthont az ötévenként megrendezett ver-

senynek, amely azt volt hivatott elõsegíteni, hogy

a különbözõ nemzetiségû mágusnövendékek kö-

zelebb kerüljenek egymáshoz.” – Részlet J. K.
Rowling Harry Potter és a Tûz Serlege címû
könyvébõl.
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2008. február 9.

Várva várt dátum minden Harry Potter-rajon-
gónak! Ezen a napon jelent meg ugyanis a so-
rozat hetedik, egyben befejezõ kötete Harry

Potter és a halál ereklyéi címmel. Bátran
mondhatjuk, hogy a Harry Potter-sorozat a vi-
lág legsikeresebb könyve. Általában azt szok-
ták dicséretéül felhozni, hogy képes rávenni a
gyerekeket (és sok felnõttet is!) az olvasásra,
ugyanakkor irodalmi értékeirõl megoszlanak a
vélemények.

Ehhez az eseményhez kapcsolódóan rendezte
meg könyvtárunk, a jászberényi Városi Könyv-
tár és Információs Központ, a Jászsági trimágus

tusát. Általános és középiskolás diákokat hív-
tunk „küzdelemre”. Rowling csodákkal teli vilá-
ga inspirálta a tusa keretében megrendezett ver-
senyszámokat, melyek a következõk voltak:

– Ki tud többet Harry Potterrõl? (kétfordu-
lós vetélkedõ az eddig megjelent hat kötet alap-
ján)

– Ilyennek látom… (rajzpályázat)
– Hasonmás kerestetik! (jelmezes hasonmás-

verseny)
Könyvtárunk egyúttal felhívta a Jászság okta-

tási intézményeinek figyelmét arra, hogy iskolai
szinten is lehet dicsõséget aratni. Az az iskola,
ahonnan a legtöbben neveztek (az iskola össz
tanulói létszámának arányában) hírnevet szerez-
hetett, megnyerhette a Tûz Serlege elnevezésû
kupát.

A Tusa blogjának pillanatképe

A fõdíj mi más is lehetett volna, mint a hete-
dik kötet! Sikerült támogatónknak megnyerni a
könyv magyarországi kiadóját, az Animus Ki-
adót, amely könyvekkel, plakátokkal bõvítette a
nyereménylistát. (Sok más könyv mellett a díjak
között szerepelt Rowling további két mûve, a
Legendás állatok gondozása és A kviddics év-

századai is, a nyertesek nem kis örömére!)

Készülõdés

A szervezést január közepén kezdtük el. Elsõ
lépésként létrehoztuk a tusa blogját a http://
vkikjb.hu/hp címen, mely folyamatos tájékozta-
tást nyújtott a rendezvénnyel kapcsolatban (lásd
fent).

A blogot WordPress motor hajtja. A fõolda-
lon olvashatók maguk a blogbejegyzések, a
sidebarból elérhetõ egy, a Feedburner által gene-
rált e-mail értesítõ, egy chat, szavazás a kedvenc
kötetre és nem utolsó sorban könyvtárunk nyitva
tartása. Ez a blog szolgált még arra, hogy a kü-
lönbözõ versenyszámokra jelentkezhessenek a
gyerekek, szavazhassanak kedvenc rajzukra, de
elérhetõ és on-line beküldhetõ volt a vetélkedõ
elsõ fordulója is.

Emellett felhívásokat, plakátokat is készítet-
tünk, népszerûsítettük és összeállítottuk a két-
fordulós vetélkedõ anyagát. Az elsõ rész egy
13+1 kérdéses beküldendõ feladatsor volt, me-
lyet úgy állítottunk össze, hogy a jelentkezõk a
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választ kénytelenek legyenek a könyv kézbevé-
telével megoldani. A második rész pedig a hely-
színi megmérettetés volt, melyhez már semmi-
lyen segítséget nem vehettek igénybe a „bajno-
kok”, de ezt ennél fogva jóval könnyebb volt
megoldani.

A tusa

Végre elérkezett február 11-e, a tusa napja. Dél-
után három órára hirdettük a kezdést, de nagy
örömünkre már két órakor mindenki ott volt, és
izgatottan bújták a sorozat köteteit, nyüzsögtek,
az õ szavaikkal élve „tanultak” még egy kicsit.
Jászszentandrásról és Tiszaföldvárról1 is érkez-
tek bajnokjelöltek. Az izgalom a könyvtárosokra
is „átragadt”. A gyermekrészleg dolgozói –
Egyedfi Gizella, Boda Lászlóné, Bakos Ilona –
mellett a felnõttrészleg munkatársai, Nagy Niko-

lett, Mága Ágnes és Purda Annamária is részt
vettek a lebonyolításban. Nagy Nikolett volt az
ötlet gazdája és a rendezvény motorja. Lelkes
támogatóként álltunk a háta mögött, és segítet-
tük munkáját mindannyian. A hangulatnak meg-
felelõen talárt öltöttünk, és igen szigorúnak pró-
báltunk mutatkozni.

Minden bajnokpalánta megkapta a bekülden-
dõ tesztkérdéssor alapján szerzett pontokat tar-
talmazó Menetlevelét, és a Tekergõk Térképét,
melyet Britta Peterson munkája2 alapján készí-
tettünk, könyvtárunkra szabtunk.

A vetélkedõ helyszíni fordulóján a játékosok-
nak három RBF, azaz Rendes Bûbájos Fokozat
vizsgát kellett teljesíteniük. A könyvtárban erre
három helyet jelöltünk ki, melyek megtalálását
feliratok és a térkép segítették. A könyvtáros
„mágusok” is izgatottan várták a bajnokság kez-
detét. A „rajt” a könyvtár ruhatárától indult,
ahonnan mindenkinek el kellett találnia a kije-
lölt vizsgaállomásra.

Mágus könyvtárosok (Nagy Nikolett, Boda

Lászlóné, Purda Annamária)

Az elsõ RBF vizsga a mágiatörténet volt,
ahol arról kellett számot adni, mennyire emlé-
keznek a szereplõk nevére. A második hely-
színen bûbájtan vizsgára került sor, ahol va-

rázsigéket kellett tudniuk,
a harmadik helyszínen pe-
dig az elsõ kötet alapján a
Bölcsek Köve megtalálását
kellett „végigjátszaniuk”.
Bár két kategóriában zaj-
lott a verseny (általános és
középiskolások), a felada-
tok között nem volt kü-
lönbség. Sõt elmondhat-
juk, hogy a fiatalabbak
eredményesebben szere-
peltek, mint idõsebb társa-
ik. Azonban mindenki szé-
pen teljesítette a vizsgákat,
a kezdeti lelkesedés nem
múlt el, a vizsgadrukk
magas szinten tartotta a
hangulatot.

Tekergõk Térképe
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Eredményhirdetés

A Rendes Bûbájos Fokozat vizsgák után került
sor az eredményhirdetésre. Benépesült a könyv-
tár kamaraterme, mely erre az alkalomra átválto-
zott Roxfort Boszorkány- és Varázslóképzõ Is-
kolává, a jászberényi mozitól (Lehel Filmszín-
ház) kölcsönkapott díszletek segítségével. Az
eredményhirdetésig, melyre délután öt órakor
került sor, az izgatottan várakozó diákok és szü-
lõk megtekinthették az ötödik kötet alapján ké-
szült filmet. A hasonmásverseny és a rajzpályá-
zat gyõzteseinek kihirdetése is ekkor történt.

Az Ilyennek látom… rajzpályázatra J. K.
Rowling eddig megjelent könyvei alapján vár-
tunk olyan rajzokat, melyek bemutatják Harry
Potter bûvös világát. Csak önálló ötleteket fo-
gadtunk el, nem értékeltünk másolatokat sem
plakátról, sem könyvborítóról, sem egyéb for-
rásból. Tizenhét pályamû érkezett a felhívásra.
Ezekre az interneten és a helyszínen is lehetett
szavazni. A közönség szavazatai alapján az alábbi
mû került ki gyõztesen.

Hasonmás kerestetik

Ha valaki úgy érezte, hasonlít Harry Potterre,
esetleg Draco Malfoyra, netalán Hermione
Grangerre vagy bármelyik más szereplõre, vagy
egyszerûen csak késztetést érzett arra, hogy a

A díszletek
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szereplõk bõrébe bújjon, benevezhetett hason-
másversenyünkre. Három bátor jelentkezõnk
akadt. Nagyon helyesek voltak, és mindhárman
jutalomban részesültek.

A Tûz Serlege Kupa Jászszentandrásra került,
de senki nem távozott üres kézzel, valami apró-
ságot mindenkinek tudtunk adni. Külön erre az
alkalomra készítettünk egy könyvjelzõt, mely
egyben 2008-as naptárként is szolgál.

Természetesen a legboldogabbak azok voltak,
akik a kezükbe foghatták a hetedik kötetet. (Az
egyik gyõztes kislány még napokkal a verseny
után is a föld felett lebegett öt centivel!)

Kijelenthetjük, hogy rendezvényünk igen si-
keres volt. Lelkesen és izgatottan jöttek „ját-

A hasonmások

A könyvjelzõ

A gyõztes mû (Varázslat jelige)
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szani” a gyerekek, ugyanilyen jókedvû hangu-
latban vártuk mi, könyvtárosok is õket.
Élménygazdag délutánt tudhatunk magunk mö-
gött! A visszajelzések is jók, szeretnék, ha len-
nének még ilyen események. Többen jelezték,
hogy jó lenne, ha Tolkien könyvébõl, a Gyû-
rûk Urából is szerveznék egy hasonló, nagy-
szabású délutánt. Gondolkodunk a terv meg-
valósításán!

Addig azonban várjuk blogunkra az élmény-
beszámolókat, itt lehet olvasni bõvebben az ered-
ményekrõl is. Minden vállalkozó szellemû Harry
Potter rajongó vagy éppen nem rajongó letesz-
telheti tudását a kérdéseken, vagy felhasználhat-
ja õket a saját könyvtárában megrendezett vetél-
kedõn. Sok sikert, jó szórakozást!

Két lelkes Harry Potter fan:
Nagy Nikolett, Purda Annamária

informatikus könyvtárosok

Jegyzetek

1 Petraskóné Bakodi Erika a Tiszaföldvár
Ószõlõi Fiókkönyvtár és Általános Iskolai
Könyvtár lelkes könyvtárosa két diákját hozta el
Jászberénybe, amirõl beszámoló itt olvasható:
http://oszolo.blogter.hu/?post_id=245592

2 Marauders’ Map Instructions from Britta
Blvd. – http://www.britta.com/hogwarts/Year6/
prep/map/MapWithInstructions.pdf

VilágKépzõ
„kettõpontnulla”

Beszámoló
a második évad elõadásairól

A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár (FSZEK) Lõ-
rinci Nagykönyvtárában indult szabadegyetemi jel-
legû programsorozatról a 2007/5-ös számban ad-
tunk hírt a lap hasábjain. Akkor bõvebben esett szó
arról, hogy érdemes-e közmûvelõdési könyvtárak-
ban ilyen programokat szervezni; a forrásteremtés,
a  PR és a tanulságok is terítékre kerültek.

Mint minden hasonló jellegû kezdeményezés
esetén, így itt is a folytatás, a második-harmadik
évad sikere/kudarca jelzi az ötlet életképességét.
A második évad végével errõl szeretnék mérle-
get vonni.

Elõadóink – szakterületük neves képviselõi,
illetve ismert, hiteles személyiségek – a tudo-
mány, a kultúra és a mûvészetek új eredményeit,
érdekességeket igyekeznek közérthetõ formában
megosztani a hallgatókkal, immár 2006 novem-
bere óta. A 2007/2008-as idényben kicsit tágí-
tottuk a kört, szélesebb merítéssel válogattunk a
lehetséges témák közül.

A VilágKépzõ sorozat sikerét jelzi, hogy tá-
mogatónk, az Interpress Magazin részben ennek
hatására, mintájára indította el az IPM KLUB –
a Gondolkodó Emberek Társasága címû kezde-
ményezését.

Persze túlzásokba nem szeretnék esni, a
VilágKépzõ elsõsorban a helyi lakosoknak szóló
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ismeretterjesztõ sorozat, mely a számtalan fõvá-
rosi és kerületi program között igyekszik megta-
lálni a maga közönségét. Helyi szinten azonban
egyfajta brand, márka, melynek értékét szeren-
csére sikerült megõrizni.

A finanszírozásról: a nyolc elõadás költség-
vetése mintegy 300 ezer forint volt (hasonlóan a
2006/2007-es terminushoz), ezt a legszigorúbb
költségtakarékossággal és a felkért elõadók több-
ségének méltányosságával sikerült elérni.

Egyes elõadások a média figyelmét is felkel-
tették, így járt nálunk az RTL, a Blikk és az
eztnezd.hu újságírója (számomra némelyesen
meglepõ módon).

A programok szervezése annyiban talán
könnyebb volt, mint az elõzõ évben, hogy a
korábbi elõadók névsora az újonnan megkere-
settek elõtt „referenciaként” szolgált.

A 2007/2008-as elõadások

A nyitóelõadáson, 2007 októberében, az Erdély-
ben született, de 1992 óta Magyarországon élõ
Erõss Zsolt, hazánk vezetõ expedíciós hegy-
mászója; az Everest meghódítója, expedíciós
kalandjairól mesélt. Rendkívül izgalmas beszá-
molóját humorral fûszerezte, fényképekkel és
filmfelvételekkel színesítette. A világ nyolc-
ezer méternél magasabb hegycsúcsait igyekez-
nek sorra meghódítani (nemrég sikerrel tértek
haza a Makaluról) barátaival. A Sri Chinmoy
kezdeményezte World Harmony Run képvise-
lõi könyvtárunkban kérték fel egy fotóra a Har-
mónia Fáklyával, amit mosolyogva vállalt el
(és szerencsére a könyvtárban sem keletkezett
tûzkár…).

Novemberben Jankovics Marcell, az
ismert filmrendezõ, mûvelõdéstörté-
nész volt vendégünk, aki megjelenés
elõtt álló kötetének anyaga kapcsán
tartott elõadást. A könyv végül az idei,
79. ünnepi könyvhétre jelent meg 3 +

1 – A négy évszak szimbolikája címen.
Jankovics Marcellt elkísérte Mirtse

Zsuzsa is, aki a Vadon Magazin szer-
kesztõjeként segítséget ajánlott a prog-
ramszervezéshez.

Decemberben Ungváry Krisztián

történész, az ügynökmúlt ismert kuta-
tója, Állambiztonság címmel tartott elõ-
adást. Ungváry Krisztián érdeklõdési
és kutatási területe a XX. század poli-

tikai és hadtörténete, azon belül az állambizton-
ság. Õ volt az elsõ történész, aki a hosszú ideig
titkos iratokba, tág kutatási területet megadva,
betekinthetett. Az ezt szabályozó elõírások, va-
lamint az a tény, hogy az iratok jelentõs része
nem a levéltárban, hanem az utódszerveknél van,
nem teszik lehetõvé a közelmúlt történéseinek
teljes feltárását. „A médiában megjelenõ ügy-
nöklista egyeseknek lebukás, míg másoknak
felmagasztulás. Hiszen nem az a kérdés, hogy
kik mûködtek együtt a rendszerrel, hanem hogy
mit jelentett az együttmûködés” – mondta Ungváry
Krisztián. Szerencsére a sorozat „legpolitikusabb”
elõadásán is sikerült kulturált formában beszélget-
ni egymással.

Januárban Persányi Miklós, a Fõvárosi Állat-
és Növénykert fõigazgatója, volt környezetvé-
delmi miniszter vendégeskedett nálunk. Az elõ-
adás értékét emelte, hogy kifejezetten erre az
alkalomra készült. A közel két óra alatt számta-
lan érdekességet tudhattak meg a látogatók.
A szakmáját, hivatását „állatkertésznek”, „köz-
kedvenc pásztornak” is tituláló állatkerti fõigazga-
tó nagyon sok érdekességet és elgondolkodtató tényt
osztott meg az aktív közönséggel. Az ókor állat-
kertjeitõl egészen a XXI. századi, fajmegõrzést és
szórakoztatást ötvözõ állatkertekig ismerhették meg
a látogatók ezt a sajátos világot. Végül a budapesti
állatkert mûködésének, mûködtetésének kulissza-
titkaiba avatta be az érdeklõdõket.

Februárban – pár nappal a féléves „szabadsá-
ga” elõtt – a híradós Pálffy István járt a könyv-
tárban. Pálffy István 2007 legkedveltebb
hírmûsorvezetõje volt. A híradós ezúttal azon-
ban nem a televíziózásról, hanem a közelmúlt-
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ban megjelent könyvérõl, a Mit érdemes meg-

venni? – A 100 legjobb magyar bor 2008 ka-
lauzról tartott elõadást. Mint elmondta, nem
tudományos szöveget kívánt írni, hanem az át-
lagfogyasztónak közérthetõ, könnyed és szel-
lemes ajánlót. Ezzel együtt a komolyabb szak-
mai kérdéseknek is készséggel állt elébe. A
vendégek között többen aktív „borturisták”
voltak, akik megerõsítették Pálffy István egyes
értékeléseit.

Márciusban egy fiatal kutató, Kubinyi Eni-

kõ biológus-etológus és Molnár Attila termé-
szetfilmes Hogyan szereztük legjobb barátun-

kat – a kutyák evolúciója címmel tartott elõ-
adást. Csányi Vilmos tanítványa talán a legér-
dekesebb beszámolót tartotta. Nemcsak a far-
kasokat, kutyákat, de az õket gondozó embert
is jobban megismerhettük.

A legnagyobb érdeklõdést Csernus Imre pszi-
chiáter elõadása váltotta ki. Az õ személyisége
megosztja a laikusokat és a szakembereket egy-
aránt, vannak feltétlen hívei és vannak, akik vi-
tatják módszereit. De az biztos, hogy példátlan
népszerûségnek örvend, és legutóbbi könyve, A
nõ hatalmas példányszámban fogyott el. A
VilágKépzõ sorozatának vendégeként – 2008
áprilisában – egy korábbi kötetének témáját ele-
venítettük fel: Ki nevel a végén? Több mint
kétszázan hallgatták, emiatt a könyvtár tereit is
át kellett alakítani.

Az elõadássorozat második évadának utolsó
vendége Vágó István, a kvízmûsorokból ismert
televíziós személyiség volt. Az idén a leghitele-
sebb televíziós személyiségnek választott mûsor-
vezetõ évek óta harcol az emberi hiszékenységet
kihasználó „csodatévõk” ellen. A Szkeptikus
Társaság elnökeként májusban áltudományos csa-
lásokról tartott elõadást.

Összegzésül

Elmondható, hogy sokkal olajozottabban, a koráb-
bi tapasztalatok felhasználásával sikerült a prog-
ramsorozatot lebonyolítani. A cél, hogy ne csak
gyerekeknek és rétegcsoportoknak (mûvészeti tár-
saságok, alkotóközösségek stb.) szervezzen a
könyvtár sikeres programokat, hanem a legnehe-
zebben megszólítható felnõtteknek is, beteljesülni
látszik. Jól mûködtek a korábban kialakított
költséghatékony kommunikációs csatornák (leve-
lezõlista, médiakapcsolatok stb.), és általában nyi-
tottsággal, segítõkészséggel találkoztunk. A
katalistos híradásoknak köszönhetõen könyvtáros
kollégák is ellátogattak hozzánk alkalmanként;
emellett tapasztalat- és információcserére is mód
nyílt az országban hasonló munkát végzõ könyvtá-
rosokkal. Immár a harmadik évadra készülünk, és
valamelyest természetesen ismét frissíteni szeret-
nénk a koncepción, ennek tapasztalatairól remélhe-
tõen 2009-ben is hírt tudunk adni.

Farkas Ferenc



18  • Könyvtári Levelezõ/lap • 2008. július

Könyvtárról könyvtárraKönyvtárról könyvtárraKönyvtárról könyvtárraKönyvtárról könyvtárraKönyvtárról könyvtárra

Központban a könyvtár!

A Tóth József utcától

a budafoki városközpontig

A hír

A Budafok központjában, Hegedûs Péter Ybl-
díjas építész és Hefkó Mihály belsõépítész tervei
alapján készült új könyvtár ünnepélyes avatásá-
ra 2008. június 24-én került sor.

Az ünnepségen köszöntõt mondott Hiller

István oktatási és kulturális miniszter, Demsz-

ky Gábor fõpolgármester, Szabolcs Attila, Bu-
dafok-Tétény polgármestere, valamint Fodor

Péter, a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár fõ-
igazgatója. A rendezvényt megtisztelte jelen-
létével Lendvai Ildikó, a kerület országgyûlési
képviselõje is. Végül az új könyvtár kulcsát
Ikvai-Szabó Imre fõpolgármester-helyettes adta

át Ácsné Varga Mónikának, a könyvtár veze-
tõjének.

Az ünnepségen természetesen megjelentek
mindazok a könyvtárosok, tervezõk, önkormány-
zati képviselõk, kerületi díszpolgárok, helytörté-
nészek, a kerületi intézmények vezetõi és hûsé-
ges könyvbarátok is, akik már nagyon várták az
új és gazdagabb könyvtár elkészültét.

Az építkezés rövid története
(2004–2008)

A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár 2002-ben el-
fogadott fejlesztési koncepciója a különbözõ
szintû szolgáltatások egymásra épülésében, a
meglévõ fehér foltok felszámolásában, azaz „a
hatékonyabb könyvtári hálózat kialakításában, a
könyvtár mûködési feltételeinek megteremtésé-
ben, a lakossági szolgáltatások magas szintjének
garantálásában” határozta meg fõ feladatait. A
fejlesztések között szerepelt – a meglévõ, a terü-
leti ellátási feladatokra alkalmas, de rossz mû-
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szaki állapotú könyvtárépületek rekonstrukciója,
bõvítése mellett – új könyvtárak építése.

A mindössze 190 m2 hasznos könyvtári térrel
rendelkezõ Tóth József utcai épület már nem volt
alkalmas az információ- és dokumentumszolgál-

tatásban, a közösségi kulturális
életben rá háruló feladatok ellátá-
sára, hiszen az idõközben meg-
változott használói igények lénye-
gesen nagyobb alapterületet és
korszerûbb infrastruktúrát köve-
teltek. A fenti körülmények miatt
a kerület ellátását kedvezõen meg-
változtatni csak egy új, nagyobb
könyvtár építésével lehetett.

A kerület vezetése és a Fõvá-
rosi Szabó Ervin Könyvtár között
zajlott többéves egyeztetési folya-
mat eredményeképpen született
meg a közös döntés egy új könyv-
tár építésérõl. Budafok-Tétény
Budapest, XXII. kerület Önkor-
mányzata a Fõvárosi Szabó Ervin
Könyvtár új tagkönyvtárának lé-
tesítéséhez Budafok belvárosában a
Kossuth Lajos utca 30. szám alatti
telket ajánlotta fel.

A könyvtár javaslatára, a be-
ruházás megvalósítása érdekében
Budapest Fõváros Önkormányza-
ta és Budafok-Tétény Önkor-
mányzata közösen pályázott
címzett támogatásért, és az Or-
szággyûlés 2005 júniusában ho-
zott döntése értelmében azt el is
nyerte.

A 283,7 millió forintos beru-
házás költségeinek nagy részét –
201 millió forintot – a kormány
fedezte, míg a fennmaradó össze-
get a fõváros és a Fõvárosi Szabó
Ervin könyvtár közösen bocsátot-
ta rendelkezésre.

Az épület

Szolgáltatások

Az ötszintes, bruttó 1120 m2-es
könyvtárunk felnõtt- és gyermek-
könyvtárral, valamint egyéb kap-
csolódó szolgáltatások széles kö-

rével várja használóit.
A belsõ teret hét elkülönülõ övezetre osztot-

tuk, amelyeken végighaladva a hangosabb elfog-
laltságoktól a csendesebb terekig lehet eljutni.
Mindezt akadálymentesen, így az épületet moz-
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gáskorlátozottak is gond
nélkül használhatják. A be-
rendezésnél gondoltunk a
gyengénlátókra is, akiknek
speciális eszközökkel fel-
szerelt olvasóhelyet alakí-
tottunk ki. Az arra rászoru-
lóknak a kerületi szociális
szolgálattal együttmûködve
házhoz visszük a megren-
delt könyveket és dokumen-
tumokat.

Az új könyvtárban ter-
mészetesen megtalálható a
népszerû, a szórakoztató
irodalom éppúgy, mint a ké-
zikönyvtár, a szakirodalom,
a szépirodalom, a diákszi-
get és a helyismereti gyûj-
temény is.

A gyerekkönyvtárban
mesesarok csodafával, ját-
szósarok, szülõknek kialakí-
tott övezet, ajánlók, kieme-
lések várják olvasóikat.

A kismamák kényelmé-
ért külön babaszobát ren-
deztünk be.

Könyvtárunk szolgáltatá-
sai, valamint katalógusa az
internetrõl is elérhetõk.

A látogatók informatikai
kultúrájának fejlesztése ér-
dekében használói tanfolya-
mokat is indítunk. A könyv-
tárban jelenleg tizennégy
multimédiás számítógép te-
szi lehetõvé az internet el-
érését.

A Promontor Galéria –
amely a második emeleten
található – kiállítások, ren-
dezvények, közösségi talál-
kozások színtere.

Jelenleg két kiállítás te-
kinthetõ meg könyvtárunk-
ban. Az egyik Szegedi Ka-

talin illusztrációi Alice Cso-

daországban címmel, míg a
másik az említett Promontor
Galériában egy helytörténeti
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fotókiállítás: „A zene szárnyán…” Adalékok

Budafok zenei életéhez. Ezen kívül még két tár-
lóban láthatók tárgyi emlékek.

Az olvasói terekben 30 ezer kötet kölcsönöz-
hetõ könyv és folyóirat, 300 hangoskönyv, 900
zenei CD, 450 DVD, 350 videofilm, 400 CD-
ROM, 50 féle folyóirat és napilap áll az érdek-
lõdõk rendelkezésére.

A megnyitóra elkészült tájékoztató kiadvá-
nyunk, amelyben a beköszöntõ és az új szolgál-
tatások mellett a könyvtár alaprajza is megtalál-
ható.

Õsztõl a hét hat napján, heti 35 órában várjuk
majd az olvasókat, hiszen a könyvtár szeptem-
bertõl szombaton is nyitva lesz majd 9-tõl 14
óráig.

Hosszú távú célunk, hogy minden korosztály
jól érezze magát könyvtárunkban, valamint, hogy
a tanulás és információszerzés mellett kellemes
közösségi és kulturális helyszíne lehessünk Bu-
dafok életének.

Ácsné Varga Mónika

fszek2203@fszek.hu
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Könyvtáravatás
Újpalotán

A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár (FSZEK) XV/3-as
számú könyvtár 1983 óta mûködött 140 négyzet-
méteren, átmeneti helyén, a Kontyfa utca 10.-ben.
Az elmúlt évtizedben a Fõvárosi Szabó Ervin
Könyvtár folyamatosan kereste a helyi önkormány-
zattal közösen egy új könyvtár kialakításának lehe-
tõségeit.

2004-ben a hálózati fejlesztési stratégia kereté-
ben újra napirendre került a könyvtár elhelyezésé-
nek kérdése, és szerencsésen találkoztak a FSZEK,
a XV. kerületi önkormányzat, a helyi civil szerve-
zetek igényei, elképzelései. Az önkormányzat az
egykori Pajtás étterem épületét ajánlotta fel könyv-
tári célokra.

2007 nyarán a fõváros támogatásával megkez-
dõdhetett az építkezés. A terveket Hegedûs Péter,
a FSZEK Központi Könyvtár tervezõje, a belsõ-
építészeti munkákat pedig Jakab Csaba készítette
el. A kivitelezõ cég a JUMA 2000 Kft. volt.

Az utolsó kölcsönzési nap a Kontyfa utcában
2008. május 30-a volt, és mivel az átköltözésre
már felkészültünk, viszonylag gyorsan és zökke-
nõmentesen valósítottuk meg. Július 4-én már az
ünnepélyes átadásra is sor kerülhetett.

Az avatóbeszédet Schneider Márta, az Ok-
tatási és Kulturális Minisztérium szakállamtit-
kára mondta. Példaértékûnek minõsítette a
FSZEK fejlesztési koncepcióját, amelynek
keretében kilenc új bibliotéka épült és létesült
Budapesten, valamint
huszonhárom rekonst-
rukció valósult meg,

A fõváros nevében
Ikvai-Szabó Imre adta át
a könyvtár jelképes kul-
csait. A hamarosan a
negyvenedik születésnap-
ját ünneplõ Újpalota mél-
tó elõszületésnapi ajándé-
ka ez a könyvtár –mondta
Hajdu László, a kerület
polgármestere a megnyi-
tó ünnepségen. Fodor Pé-

ter fõigazgató kiemelte,
hogy ezzel a könyvtárát-
adással lezárult a FSZEK
2002 és 2008 közötti fej-

lesztési programja,
és megkezdõdik a
2013-ig kidolgozott
és elfogadott straté-
giai koncepció meg-
valósítása.

A megnyitó ün-
nepségen közremû-
ködött Bartha Anna,
Békey Mária, Budai

Dávid két zeneszám-
mal, melyet viola da
gambán adtak elõ,
valamint Zsolnay

Orsolya népi mese-
mondó egy vidám székely népmesével.

Az újpalotai városrész központjában, jól meg-
közelíthetõ helyen alakították ki a közel hétszáz
négyzetméteres Zsókavár utcai könyvtárt.

 Megnövekedett nyitvatartási idõ, tágas váloga-
tótér, áttekinthetõ, szellõsen elhelyezett polcok,
hívogató folyóirat-olvasó, barátságos olvasói zu-
gok, nyolc internet-hozzáférés, két e-olvasótermi
gép várja a látogatókat. Kényelmes keresés a szá-
mítógépes katalógusokban, fénymásolási lehetõség
és végre gyeremekkönyvtári rész.

Az új könyvtár a hagyományos könyvtári fel-
adatokon túl teret ad olvasói kluboknak, könyvtári
rendezvényeknek, kiállításoknak, rendszeres gye-
rekfoglalkozásoknak, és a helyi közösségi találko-
zóhely szerepét is képes lesz betölteni.

2008. július 4-én vehettük birtokba.
Tárnyikné Szepessy Zsuzsanna
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A református egyház
története 1608–1715

A XX. század elsõ felében volt egy értékes egy-
házi könyvsorozat Református Egyházi Könyv-
tár címmel. Ebben a sorozatban jelent meg Ré-
vész Imre  Magyar református egyháztörténet I.
kötet (Debrecen, 1938) címû könyve, amely a
reformáció korának eseményeit tárgyalja1608-ig.
A tervek szerint ezt további kötetek követték
volna. Az elsõ kötet magában is önálló egész.
Mivel az idõközben püspökké választott szerzõ a
következõ kötet megírását már nem tudta vállal-
ni, a szerkesztõi bizottság Nagy Géza kolozsvári
teológiai tanárt, egyháztörténészt kérte fel, hogy
folytassa a megkezdett mûvet, és írja meg a XVII.
század magyar református egyháztörténetét. A
Református Egyházi Könyvtárbizottság tervbe
vette a harmadik kötet, a XVIII. század egyház-
történetének a megíratását és megjelentetését is,
de ez csak terv maradt.

Nagy Géza (1887–1971) a két világháború
közötti idõben az egyháztörténet professzora volt
a kolozsvári Református Teológián, számos ta-
nulmány és könyv szerzõje, a baseli egyetem dísz-
doktora.

A kisebbségi sorsban élõ egyháztörténész az
1950-es évek elejére elkészítette a XVII. századi
magyar református egyház történetét. A kézira-
tos kötetek kiadásra készen álltak.

Az eredeti mû egy-egy példánya a Debreceni
Kollégium Nagykönyvtárába, a budapesti Ráday
Gyûjtemény Könyvtárába, 2004-ben pedig az
Országos Széchényi Könyvtár Kézirattárába ke-
rült. A kiadása több mint ötven éven keresztül
csak ígérgetés, hosszú, eluntatásig menõ biztatás
maradt. 1985-ben a szerzõ évek hosszú során át
írt munkájából mindössze egy kivonatos munka,
az eredeti mûnek egyharmad része jelent meg
Fejezetek a magyar református egyház 17. szá-
zadi történetébõl címmel a Ráday Gyûjtemény
kiadásában, Benda Kámán odaadó törõdésével, a
Hollandiai Református Egyház támogatásával.

2005-ben jelentkezett egy magánkiadó, az
Attraktor Kiadó, amely vállalta a nagy összefog-

laló mû kiadását. A kiadó a Historia Incognita
sorozatával azt a nemes célt tûzte maga elé, hogy
a XIX–XX. század meghatározó történészeinek
és társadalomtudósainak az írásait sajtó alá ren-
dezze. Jelentõs emberi és anyagi áldozatával le-
hetõvé tette, hogy ebben a sorozatban ismertté
váljon az egyháztörténet teljes kézirata.

Két kötetben, közel ezeroldalas terjedelem-
ben jelent meg 2008 elején Nagy Géza életének
legnagyobb vállalkozása, egyháztörténeti mun-
kásságának koronája, A református egyház tör-
ténete 1608–1715.

A tárgyalt kor történetének megírását legin-
kább szorgalmazó Révész Imre bírálati jelenté-
sében a következõket írta a 1337 oldalt kitevõ
gépiratról: „Tulajdonképpen még ez a terjede-
lem is kevés lett volna a felölelt anyag számára,
ha Nagy Géza nem ennyire mestere a szintézis-
nek, ha óriási anyagtudását […] nem lett volna
képes abban a logikusan és életteljesen tagolt,
gondosan és szabatosan rendszerezett összképbe
foglalni, amelyben az mûve lapjain elõttünk áll.”

Nagy Géza történelemfelfogása vallásos szem-
léletében gyökerezik. Mindig a keresztyéni tör-
ténelemszemlélet összefüggéseiben nyilatkozott.

Protestáns teológusként (nem pedig mûve-
lõdéstörténészként) mindig meglátta az Isten-
nek a történelemben és a mi életünkben meg-
nyilatkozó teremtõ és megváltó munkáját.
Ugyanakkor azt is vallotta, hogy mivel az is-
teni akarat embereken keresztül érvényesül, a
történelem az egyes emberek személyében és
életmûvében ragadható meg.

A XVII. század küzdelmes életérõl már ko-
rábban is számos tanulmány jelent meg, de
összefoglaló munka nem készült róla. Akkor is
úttörõ jelentõségû a mû, ha Nagy Géza megelége-
dett volna a kiterjedt irodalom eredményeinek az
összegzésével. Vallotta, hogy a múlt alapos isme-
rete lehetetlen az elsõrendû források ismerete nél-
kül. Ezért visszanyúlt az eredeti forrásokhoz, átta-
nulmányozta a XVII. század egész egyházi és val-
lásos irodalmát, a protestáns munkákat, de a kato-
likus vitairatokat is. Munkáját adatgazdagsága miatt
a XVII. századi egyháztörténet valóságos kézi-
könyvének is tekinthetjük, igazi kincsesbánya.

SzemleSzemleSzemleSzemleSzemle
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Nagy Géza részletesen ismerteti a három rész-
re szakadt Magyarország politikai történetét is,
mintegy háttérként az egyház fejlõdéséhez. Itt
nem törekedett önálló kutatásra, átvette a két vi-
lágháború közötti magyar történetírás eredmé-
nyeit. Mûvében a két nagy református vallási
irányzat: az ortodoxia és a puritanizmus kitelje-
sedésének, illetve egymáshoz való viszonyának
a feldolgozását adja. Az események tömkelegében
felismerte a fontossági sorrendet, nem halmozta az
adatokat, nem annyira az idõpont volt fontos szá-
mára, mint az események és ezek résztvevõi. Ki-
emelte a kölcsönhatásokat, meglátta az egymásnak
feszülõ ellentéteket és konzekvenciákat vont le, kö-
vetkeztetéseivel, értékeléseivel rávilágított a fejlõ-
désre, hidat épített az élet valósága felé.

Mûvében különös érdeklõdéssel fordul erdé-
lyi fejedelmek felé. Részletesen foglalkozik
Bethlen Gábor, I. Rákóczi György, I. Apafi
Mihály, II. Rákóczi Ferenc kiemelkedõ szolgá-
lataival, az ellenreformációban Pázmány Péter
szerepével. Bemutatja a vallásüldözést, a gálya-
rabság szomorú eseményeit, de a vallási meg-
egyezések alakulásait is. Az egyház külsõ törté-
netével párhuzamosan áttekinti az egyház belsõ
életének és munkájának fontos területeit: a zsi-
natokat, a gyülekezeteket (városi, mezõvárosi,
falusi gyülekezeteket), a püspökök, lelkipászto-
rok, kollégiumi tanárok, rektorok küzdelmes éle-
tét és munkásságát, a gyülekezeti munkát, az ige-
hirdetést, az iskolázást, a külföldi tanulmányutak
eredményeit, a szeretetmunkát, a missziói törek-
véseket, az egyház jogi testületeinek kialakulá-
sát (az egyházkormányzást), az egyházmegyék,
az egyházkerületek és a presbitériumok szere-
pét. Képet kapunk az egyházban tevékenykedõk
ismereteirõl, vallási felfogásáról és világszemlé-
letérõl. Foglalkozik a babonával, a boszorkány-
sággal, a káromkodással, a tobzódással, a paráz-
nasággal. Emberek, egy egész társadalom lép

elénk: arisztokraták, nemesek, polgárok, jobbágy-
parasztok, akiket egységbe fûz a kálvinista egy-
ház a maga puritánságával, rendszeretetével,
következetességével, de fegyelmével, szigorú-
ságával és komor etikai elveivel is. Egy érde-
kes világ rajzolódik ki elõttünk, amely egyál-
talán nem idealizált, a szerzõ nem kendõzi a
hibákat, és nem túlozza el az eredményeket.
Tárgyilagosan ismerteti a XVII. századi refor-
mátus egyházi életet.

Stílusa eleven, vonzó, olvasmányos, egyálta-
lán nem száraz. Írásmódjával életközelbe tudja
hozni az egyháztörténet eseményeit, hõseit. De
nemcsak a nagy tanítók vagy a nagy fejedelmek
ábrázolása figyelemreméltó nála, hanem az egy-
szerû emberek képmutatás nélküli kegyessége is.

Nagy Géza fõmûvének ilyen sorsa – megírá-
sa után közel hatvan évvel jelent meg – talán
annak is tulajdonítható, hogy kényszernyugdíja-
zása után is megmaradt annak, aki volt: magyar
népét és református egyházát szeretõ tanárnak.
„Bátor, szókimondó, ama nehéz idõkben féle-
lemtõl mentes igehirdetésére emlékszem, mely-
ben kifejtette, hogy magyarnak lenni nem szé-
gyen, nem bûn, hanem feladat” – írja róla Csiha
Kálmán erdélyi püspök, aki már csak nyugdíjas
korában hallgathatta a professzort.

Bellágh Rózsa

Nagy Géza: A református egyház történe-
te 1608–1715. Budapest: Attraktor, 2008

Felhívás szerzõinkhez! Ismételten kér-

jük, hogy a közlésre szánt fotókat kü-

lön fájlban is küldjék el, mert a kéz-

iratba beágyazott felvételeket csak mi-

nõségromlással tudjuk átemelni. Kö-

szönjük. – A szerk.
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Emlékülés
és szaktanterem-avatási

ünnepség

(Készült a Dr. Kertész Gyula
szaktanterem névadó ünnepségének

és avatásának egyéves évfordulójára)

Felgyorsult világunkban különösen nagy a je-
lentõsége, ha példát látunk arra, milyen fontos
és milyen jó érzés is néha-néha megállni és
emlékezni. A Kölcsey Ferenc Református Taní-
tóképzõ Fõiskola a Dr. Kertész Gyula szaktante-
rem névadó ünnepségének és avatásának egy-
éves évfordulóján önálló kiadvánnyal tisztelgett
a 2002-ben elhunyt bibliográfus elõtt. 2006.
december 14-én az intézmény informatikus
könyvtáros szak oktatóinak kezdeményezésére
ugyanis emlékülést és szaktanterem-avató ünnep-
séget rendeztek. Amint azt a fõiskola rektora,
Csorba Péter a szaktanterem avatási ünnepsé-
gén mondta, „az igényes és precíz egykori fõis-
kolai docensre, aki hatalmas lexikális tudással
rendelkezett, A Tanár Úrra” emlékeztek. Ennek
a napnak az elõadásaiból válogatva a bibliográ-
fus – nem csak – oktatói tevékenységének kí-
vántak méltó emléket állítani e kiadvánnyal.

Kertész Gyula hosszú pályafutása alatt nem
csupán gyakorló könyvtárosként mûvelte szak-
máját, hanem tudását át is adta a következõ
könyvtáros nemzedékeknek, méghozzá intézmé-
nyi keretek között is. A könyvtárosságot, melyet
õ hivatásnak tekintett, számos munkaterületen
mûvelte: a derecskei járási könyvtár vezetõje-
ként, megyei könyvtári módszertanosként, inté-
zeti tanárként, illetve fõiskolai docensként, az-
tán az Állami Gorkij Könyvtárban fõosztályve-
zetõként, majd nyugállományba vonulásáig az
Országos Széchényi Könyvtár Retrospektív Bib-
liográfiai Osztályán a Magyar Könyvészet 1921–
1944 ciklusbibliográfia hátralévõ kötetei szer-
kesztési munkálatainak vezetõjeként. Szerzõként
is igen termékeny volt, rendszeresen publikált a
szaksajtóban. Munkásságát 1994-ben Szinnyei
József-díjjal, majd egy évre rá Széchényi Fe-
renc-emlékéremmel ismerték el. 2005-ben aztán
a Magyar Könyvtárosok Egyesületének két ta-
gozata megalapította a Kertész Gyula-díjat, ame-
lyet elsõként Bényei Miklósnak ítéltek oda. Ker-

tész Gyulának köszönhetõ a könyvtári tájékozta-
tás elsõ, négykötetes felsõoktatási jegyzetének
megszerkesztése is, amelynek elsõ kötetét õ maga
is írta.

Ebbõl a gazdag életmûbõl adnak ízelítõt az
ünnepségen elhangzott, személyes hangú elõadá-
sok a kötet elsõ felében. Az ünnepség szervezõ-
je, Goda Éva fõiskolai docens, aki maga is tanít-
ványa volt Kertész Gyulának, miközben felvá-
zolja a tanár úr pályáját, saját, vele kapcsolatos
emlékeinek felidézésével teszi emberközelibbé
elõadását. Bényei Miklós egyetemi docens elsõ-
sorban a bibliográfus tevékenységére fókuszál
elõadásában, részletesen elemzi annak elméleti-
metodikai és gyakorlati eredményeit, érdemeit.
Biczák Péter, a Pest Megyei Könyvtár igazgató-
ja a debreceni tanítóképzõ intézet népmûvelés-
könyvtár szakán végzett tanulmányai kapcsán
emlékszik vissza Kertész Gyulára, aki akkor
csoportvezetõje volt, és akihez aztán évekkel
késõbb atyai barátság fûzte. Hadházy Csabáné

Beszteri Éva egy emlékezetes vizsgájáról szá-
mol be, amelynek kapcsán a tanár úrnak nem-
csak a szigorúságát, de megértõ emberségét is
megtapasztalta. Az egykori diákból Kertész
Gyula barátjává vált Nagy Sándor fõiskolai do-
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cens a pedagógus példakép kritériumait számba
véve, egykori tanára életútján keresztül, a könyv-
tárost, az oktatót igen részletesen bemutatva bi-
zonyítja, hogy „Kertész Gyula pedagógusként és
könyvtáros szakemberként egyaránt megtestesíti
a példakép korokon átívelõ ismérveit”.

Amellett, hogy a könyvtári szaktanterem –
névadójának tisztelegve – egy kisebb állandó ki-
állításnak ad otthont, a Kölcsey Ferenc Refor-
mátus Tanítóképzõ Fõiskola Könyvtárának mun-
katársai a tanár úr özvegye segítségével idõszaki
kiállítást is rendeztek Kertész Gyula hagyatéká-
ból, munkásságáról. Ennek anyagában két élet-
szakasz, méghozzá a Debreceni Tanítóképzõ
Intézetben, valamint az Országos Széchényi
Könyvtárban eltöltött évek a leghangsúlyosab-
bak, bemutatva a tanárt és a tudós bibliográfust
egyaránt. A füzet második részében Radnai

Ferencné Csapó Éva összeállításában a kiállítás
leírása mellett Kertész Gyula munkásságának
válogatott bibliográfiáját is megtaláljuk. Ebben
az önálló mûvek – A magyar sajtó repertóriuma-
inak annotált bibliográfiájától a Magyar helység-
névtárak, helységnévlexikonok és szótárakig –,
tanulmányok, cikkek, recenziók, valamint az egy-
kori docensrõl szóló irodalom felsorolása szerepel.
Színes fotók zárják a kötetet, amelyek ízelítõt ad-
nak a kiállítás anyagából, az emlékülés pillanatai-
ból, és amelyeken feltûnnek az egykori pályatár-
sak, tanítványok és a fõiskola jelenlegi hallgatói is,
mintegy hidat képezve múlt és jövõ közt.

Az emlékezõk mindannyian kiemelik Kertész
Gyula szakmai elhivatottságát, óriási tudását,
alaposságát, igényességét, szigorát, rendszer-
szemléletû gondolkodását, újdonságra való nyi-
tottságát és emberségét. Egykori tanítványai
abban is egyetértenek, hogy diákként bizony
zavarta õket ez a precizitás, szigorúság, a magas
követelmények, ugyanakkor utólag már mind-
nyájan látják ennek hasznosságát, és hálásak is
ezért, s mindazért, amit tanáruktól kaptak. Amint
azt egyikük megjegyzi „jellemformáló erõvel is
bírt, melynek hatása végigkísért pályámon”. Sok
hallgatójával késõbb is ápolták a kapcsolatukat,
amely nem egy esetben – idõvel – a tanár-diák
viszonyból mély barátsággá alakult.

Azok számára, akik nem ismerhették Kertész
Gyulát, a hálás emlékezõk szeretettel teli, mélta-
tó soraiból egyértelmûen érezhetõ, hogy az egy-
kori oktató hivatását milyen mélységes elkötele-
zettséggel mûvelte. A kötet – miközben betekin-

tést ad az életmûbe –, a szakmai érdemek hang-
súlyozása mellett számos emberi adalékkal gaz-
dagítja a Kertész Gyula-képet.

Emlékülés és szaktanterem-avatási
ünnepség Dr. Kertész Gyula könyvtár szakon
oktató egykori intézeti tanár/fõiskolai
docens emlékére. (Készült a Dr. Kertész
Gyula szaktanterem névadó ünnepségének
és avatásának egyéves évfordulójára.)
Debrecen : Kölcsey Ferenc Református
Tanárképzõ Fõiskola, 2007. 50 p.

Tóth Andrea

Kései köszöntõ

Lipták Pálnak 2008. március 28-án nyílt kiállítá-
sa a békéscsabai Jankay Galériában, és április 3-
áig volt megtekinthetõ. Erre az alkalomra szer-
kesztette és adta ki Szemenkár Mátyás, a
Szemimpex kiadó vezetõje a Kései köszöntõ címû
kötetet, amely 52 színes táblán idézi fel Lipták
Pál festõi életmûvét. Ebben jelent meg – többek
között Ambrus Zoltán, Banner Zoltán, Bereczky
Lóránd megemlékezése mellett – az alábbi írás.

Egy reneszánsz ember

Amikor ez a katalógus készül, ez a kiállítás
nyílik, a reneszánsz éve van. Illõ az emberhez, a
festõhöz: Lipták Pálhoz. Ha képet festene errõl,
az õt jellemzõ költõi címadással ezt írná alá: a
felszabadult ember virágzása. Mert õ ilyen cí-
meket adott, s mert a reneszánszban valóban
kinyílik az ember; a ráeszmélés, hogy önma-
gában is érték, hogy tud valamit, s a tiltások,
dogmák nélkül kiszínesedik a világ, hatalmas
energiaforrás. Pali mindig büszke volt arra,
hogy annak idején, a XIX. század közepén,
felmenõi megváltották magukat a jobbágyság-
ból. Nem kapták a szabadságot, hanem a job-
bágyfelszabadítás elõtt néhány évvel, saját erõ-
bõl megváltották azt, mintegy kivásárolták ma-
gukat. Talán innen eredhetett öntudata, s ön-
törvényûsége, amely nélkül súllyal említhetõ
életmû nem jöhet létre. Neki pedig legalább
két életmûve van: a könyvtárosi és a festõmû-
vészi, s akkor még nem szóltunk a szerkesztõ-
kiadó, a népmûvészeti gyûjtõ, a költõ, a
könyvtártervezõ Lipták Pálról, bár, mint a re-
neszánszban, a különbözõ területû érdeklõdé-
sek és munkálkodások nem választhatók szét
nála sem.
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Könyvtárigazgatóként meghatározó egyénisége
volt a Békés megyei könyvtárügynek, nélküle nem
történhetett könyvtárfelújítás, -építés, semmi ko-
molyabb változás a települések könyvtáraiban, igaz,
mindegyik viselte is léptékében, belsõ képében, tár-
gyaiban biztos ízlését, s a könyvtárról vallott elve-
it. Horizontja mindig tágabb volt, szemlélete min-
dig messzetekintõbb, mint környezetéé. Nem szak-
mai elvárásoknak akart megfelelni, nem a könyv-
táros szakma felõl közelített, hanem a használó felõl,
így már az ötvenes évektõl a modern könyvtári
szemléletet képviselte. Nem véletlen a könyvtári
fejlesztésekért kapott Kossuth-díja, amely egy új
és nagyjelentõségû könyvtári szemléletváltozás el-
ismerése volt.

Festõi életének kezdetei, amikor vasárnaponként
még Miklós Istvánnal járt festeni a csabai utcákat,
a városkörnyéki tájat, amikor arányos és szervesen
épült volt még a város s mindent belengett valami
mélyen ismerõs otthonosság – az lehetett az õ éle-
tének legboldogabb idõszaka. Mikor mesélt róla,
mindig „kiszínesedett”: szemében megcsillant va-
lami gyermeki, huncut melegség, arca mosolyra
derült, megélénkült, mint aki újra átéli azokat a
napokat. De – mint maga mondja a róla készült

kismonográfiában: „Mindig idegesített, ha jól sike-
rült (a kép), ha az alkalmi szemlélõk õszinte elra-
gadtatással nyilatkoztak […] Ösztönösen visszari-
adok a kész, komplett, befejezett képtõl. Esetleges-
sé, tépetté kell tennem, amilyen a világ is körülöt-
tünk.” Ez a belsõ szükség tehette, hogy munkái
sokszor elmozdultak a szürreális felé, alakjai, ha
épp nem is repültek (Chagall), de megemelkedtek,
vagy éppen eldõltek, kicsit bumfordiak, kicsit eset-
lenek lettek, s így akár azonos méretben jelenhetett
meg a képen a templom, az alakok, meg Spitz
Samu korcsmája. Mûvein már nem a látvány, ha-
nem a belsõ mérték, az emlékvilág alakítja a kom-
pozíciót. Ám ezek az erõsen kontúrozott tájai, vá-
ros- és életképei még ekkor sem elõlegezik késõb-
bi s lényegében utolsó korszakának expresszív
nonfiguralitását, ahol képein szuggesztív struktúrá-
kat formál hangulatai, élményei megjelenítésére,
már vissza nem fejthetõen átírva a látványvilágot.

Szintén az életmû-katalógusában mondja: „Az
a vidék, amelyet évtizedeken át festettem, ma
tele van alpesi házakkal, budikkal […] A téres,
tágas utcák telkei osztódnak. Az egységes utca-
kép, a kötelezõ párkánymagasság eltûnt. Az
ilyenfajta változások mûterembe kényszerítik az
embert, s festi a gyermekkor vázlatfüzetében
õrzött dolgokat.” Ebben a vallomásban megta-
láljuk a kulcsot a változásra: mûterembe kény-
szerülve síkba terül és lecsupaszodik a látvány,
jelnyelvvé szublimálódik az élmény; a tömbök,
csavarvonalak, foltok, körök egy más, egy új
struktúrát építenek.

Élete utolsó két évében Palival ismét sokszor
találkoztunk, hívott, s én mentem, intéztem ap-
róbb kéréseit, és közben órákat beszélgettünk
életérõl, a régi Csabáról, választásairól, szlovák-
ságáról, életmûve, gyûjteményei további sorsá-
ról, a világ (s a könyvtár) változásairól, a ma-
gunk esendõségérõl, reményekrõl és vágyakról.
Léleknyugtatóak voltak ezek a beszélgetések.
Atyai bölcsessége, józan szkepticizmusa, a mér-
ték, az arány, a munka és a minõség feltétlen
tisztelete átszûrõdött nyugodt szavain. Városa,
Békéscsaba, valószínûleg nem tudja igazán, mit
köszönhet életmûvének, s valószínû, hogy mi,
körülötte élõk sem tudjuk még igazán, mit kö-
szönhetünk személyiségének. Kár, hogy mind-
ezeken már csak gondolkodhatunk.

Krasznahorkai Géza

Lipták Pál Számadásra szólít a lélek címû festménye
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