
30  • Könyvtári Levelezõ/lap • 2008. december

KönyvtárosporKönyvtárosporKönyvtárosporKönyvtárosporKönyvtárosportrétrétrétrétré

„… pedagógusnak,
könyvtárosnak mindenáron
jónak kell lennie ahhoz,
hogy elvárhassa
a gyerekektõl is a jóságot”

Beszélgetés Abonyiné Antal Annával,

a nyíregyházi Kertvárosi

Általános Iskola könyvtárosával

Anna nevéhez számos olyan kezdeményezés fû-

zõdik, amivel szebbé, gazdagabbá tette több száz

gyermek életét. Ám ha nem lesz követõje… Ha a

megfogható dolgokat keressük, akkor azt kell

mondanunk, hogy Anna nem alkotott maradan-

dót: nem épített fel egy intézményt, nem hozott

létre egyesületet, alapítványt…Egyszerûen

„csak” fogalom lett a neve.

– Abonyiné Antal Annát novembertõl nyugdí-

jas könyvtárosnak tituláljuk. Ebbõl az alkalom-

ból beszélgetünk. Hogyan kezdõdött kapcsolatod

a könyvvel?

Az elsõ könyvemet, a János vitéz Panoráma
kiadványát édesapámtól kaptam Nyírbogáton, a
falumban, hatodik osztályos koromban. Nagy
érték, nagy kincs. Még a tanórákra is bevittem
magammal. A kislányom eltette a gyermekei-
nek. Otthon addig a Biblia, az imakönyv, né-
hány növénytermesztési könyv volt.

– Aztán szépen gyarapodott a téged körülve-

võ könyvek száma.

Végre megnyílt a könyvtár a falumban. Heti
két alkalommal volt nyitva, s azt hiszem, én
minden alkalommal ott voltam. Vonzott az a
légkör, és imádtam olvasni.

– A könyvtáros személyisége is olyan volt, aki

miatt szívesen mentél, aki példakép is lehetett?

Bár a könyvtáros készséges volt és örült ne-
kem, inkább a könyvek vonzottak. Magam fe-
deztem fel õket. Leginkább a verseket szerettem
olvasni és megtanulni is. Ez a szenvedélyem a
mai napig megmaradt. A gimnáziumi tanárom

volt sokkal inkább
az, aki nagyon sok
mindenre felhívta a
figyelmemet; elsõ-
sorban a kortárs iro-
dalomra, a folyóira-
tokra.

Tõle és a régi ba-
rátomtól kaptam
kedvet a rendszeres
könyvesboltba-járás-
hoz és a könyvvásár-
láshoz.

Havonta ötven forint zsebpénzem volt, de
minden hónapban sikerült vennem egy folyóira-
tot vagy egy könyvet.

– Már középiskolás korodban eldõlt, hogy a

könyvek nem csak hobbiszinten lesznek jelen az

életedben?

Hatodikos koromban eldöntöttem, hogy ta-
nár leszek. Volt egy nagyon kegyetlen taná-
rom, egy fiatal nõ, aki minden órát azzal kez-
dett, hogy végigverte az osztályt. Én is min-
dig kaptam, pedig jó gyermek voltam. Ezért
döntöttem úgy, hogy én tanár leszek, s bebi-
zonyítom, hogy verés nélkül is lehet gyereket
nevelni.

– Negatív példa is lehet meghatározó. No, de

hogyan szaporodtak tovább azok a könyvek kö-

rülötted?

Az elsõ, sikertelen felvételi után könyves-
boltban dolgoztam Debrecenben, s kevéske fi-
zetésem könyvekre költöttem. Közben az egye-
temi elõkészítõn olyanok elõadásait hallgattam,
mint Márkus Béla, Kovács Kálmán, Juhász
Béla, akik segítettek az értékes irodalom fel-
fedezésében.

Ezidõtájt komoly fordulat következett be éle-
temben: régi barátommal, szerelmemmel össze-
házasodtunk, s már csak anya akartam lenni.
Fõállású… Gyerekünk még nem volt, de gondo-
san vásároltuk a gyermekkönyveket.

Öt boldog év után, amit a gyermekeimmel
töltöttem, elõbb egy kisebb fiókkönyvtárba, majd
kényszerbõl a városi könyvtár raktárába, ezután
egy lakótelepi fiókba, végül a város egyik legna-
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gyobb fiókkönyvtárába, Örökösföldre kerültem.
Ez annyira megtetszett, hogy akkor meg már
könyvtáros is akartam lenni. Így kezdtem el a
magyar-könyvtár szakot a fõiskolán, 34 évesen,
levelezõn, két iskolás gyermek és munka mel-
lett. Egy év múlva nappali tagozaton folytattam
tanulmányaimat.

– Család és munka mellett nappalin tanulni

nem szokványos dolog.

Ez az én drága páromnak volt az ötlete, és
igaza volt. A könyvtárosok – anyáknak nem a
legideálisabb – munkarendje mellett még hétvé-
geken iskolába járni, hétközben tanulni, gyere-
keket nevelni, nem megy. S hogy a gyermeke-
immel otthon lehessek az esti órákban, túlterhelt
ne legyek mint anya, így döntöttünk. Másrészt
úgy éreztem, talán nagyobb becsülete lesz a tu-
dásomnak, diplomámnak, ha nappali tagozaton
tanulok.

– Helyesen döntöttél?

Igen. Egyrészt mindig otthon tudtam lenni a
gyerekeimmel kora délután (nem a fél hetes zárás
után), másrészt voltak nagyszerû tanáraim, akik
barátaim lettek.

– És az újra munkába állás hogy sikerült?

A tanítás mellett szerettem volna könyvtáros-
ként is dolgozni. Államvizsga elõtt álltam, ami-
kor az egyik iskolába éppen végzõs magyar-
könyvtár szakost kerstek. Az igazgatónõ, aki
ismert a fiókkönyvtárból, eljött hozzám, és azt
monda: rád van szükségem!

– Az, hogy a Kertvárosi Általános Iskolába

hívtak, szerintem nem véletlen. Nem gondoltad

soha, hogy ezt már azzal megérdemelted, amit

addig a szakma asztalára tettél?

Nem hiszem, hogy ezt valaha is megfogal-
maztam volna így magamban. Az élet adomá-
nyának tartottam, mert végül is anya voltam, s
fontos volt: legyen helyem, ahol magyar irodal-
mat és nyelvtant taníthatok és mellette még
könyvtáros is lehetek.

– Hogyan telt ez a két évtized?

Az elõdöm megbízott könyvtáros volt, szak-
mai ismeretek nélkül. Ennélfogva nem volt ka-
talógus, leltárkönyv, jobbról balra haladt a betû-
rend. Nem volt könnyû a helyzet. S maradt öt-
ezer kötet az állomány rendbetétele után. Meg-
építettem a katalógust, rendbe tettem a nyilván-
tartást.

A heti hét órai nyitva tartás ideje alatt a gye-
rekekkel foglalkoztam. Megszépültünk. Jöttek a

versírók, a versmondók, a beszélgetni vágyók,
az olvasni szeretõk; az ünnepi mûsorok ott ké-
szültek.

– A korábbi évek könyvesbolti, könyvtárosi

gyakorlata, akár a nevelõintézetben szerzett ta-

pasztalataid, jól kamatoztathatók voltak új mun-

kahelyeden?

Azt gondolom, valóban nagyon sokat vittem
magammal az iskolába, és tapasztalom mindmá-
ig, hogy nem létezik olyan gyerek, akivel ne
tudnék közös hangot találni. Sokan nehezen bán-
nak bizonyos gyerekekkel, akik más törõdést,
másfajta odafigyelést igényelnek. Ilyenkor ne-
künk, pedagógusoknak, könyvtárosoknak egész
egyszerûen alkalmazkodnunk kell ahhoz, hogy
nem egy kaptafára mûködnek a gyerekek. Az
már nem megy, hogy a gyerek figyel a tanárra,
bólogat, mindent ott helyben magába szív stb.
Azért tudok boldogulni velük, és azért kötõdnek
hozzám (erre nagyon jó hely a könyvtár), mert
értem, elfogadom és szeretem õket, s tudom,
hogy nem mindegyikük képes jó lenni. Attól,
hogy nem egyformák, értékesek! Nem biztos,
hogy most fogják felmutatni, amit kapnak tõ-
lünk. Lehet, hogy majd tíz-húsz év múlva.

– Hogyan és miért alakult másként a munkád

ennyi év után?

Mert kevés volt a tanuló, sok a tanár, és állás-
mentés céljából végül is engem függetlenített
könyvtárossá nyilvánítottak. Elõször nagyon
nehéz volt elfogadni, de nem szeretem sokáig
nyalogatni a sebeimet, a megoldást keresem, s
hogy abban találjak örömöt, ami adatott. Ebbõl
az örömbõl igyekeztem a gyerekeknek is minél
többet átadni.

Jöttek is a gyerekek, mert mindig történt va-
lami. Nemcsak az olvasás miatt, de elsõsorban
akkor még azért, mert sok-sok csábító ötletem
volt.

– Más tantárgyak miatt is keresik a könyvtá-

rat, vagy csak irodalmi és nyelvészeti témában?

 Annak idején úgy ismertettem meg a könyv-
tárat a gyerekekkel, hogy kértem az osztályfõnö-
köket, hozzák el osztályukat a könyvtárba. Így
könnyebb volt olvasókat toborozni, s megmutat-
ni, milyen mûvek segíthetik az egyes tantárgyak
anyagát.

– A gyerekek mellett a pedagógusok mennyi-

re igényelték a könyvtárat?

Nem volt jellemzõ a könyvtárba járás az ele-
jén. Nagyon kevesen voltak, akik természetes
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igénytõl vezérelve jöttek a könyvtárba. Sok aján-
lás, biztatás és felajánlott óra után igényelték,
kérték a segítséget. Az értekezletek nagyon jók
voltak arra is, hogy biztassam a kollégáimat,
küldjék a gyerekeket pl. a gyûjtõmunkához ke-
resni adatokat. Talán hihetetlen, de nálam van-
nak még igazi könyvmolyok. Pl. egy nyolcadi-
kos kislány elolvasta a tõlem kapott Wass Al-
bert-könyvet, és annyira megszerette, hogy ho-
zott nekem az írótól más könyvet, amit én még
nem olvastam. Nem mondom, hogy sokan van-
nak, de egy tucatnyian biztos. Ha nincs a könyv-
tárunkban az általuk keresett könyv, viszem a
sajátomat.

– Változott-e a könyvtár becsülete az iskolave-

zetés és a kollégák szemében az idõ múlásával?
A vezetés maximálisan támogatja az ötletei-

met és biztosította a megfelelõ körülményeket.
Amikor új helyre költöztünk, kaptam bútorokat,
néhány újságot is rendelhettem. A beszerzési
keretem évrõl évre gyarapodott. S a kollégák el-
ismerik a rendezvények színvonalát, az órák
fontosságát, a drámaórák semmivel sem pótol-
ható különlegességét.

– Közben történt még itt egy s más, mert meg-

untad, hogy nem tanultál sok éven keresztül?

Amikor az orosz szakosok átképzése zajlott,
akkor én felbuzdultam, s elmentem angolt tanul-
ni saját költségemen. Ennek az volt a nagy ho-
zadéka, hogy a gyerekeimnek tudtam segíteni,
és nyolc évig tanítottam angolt is az iskolában.
Majd 49 éves koromban drámapedagógus képe-
sítést szereztem. Három évig tanultam, hogy erõ-
sítsem a magyar szakomat. Úgy gondoltam, a
mai gyerekek tényleg nagyon különbözõek. Szük-
ség van valami új módszerre ahhoz, hogy tud-
junk velük foglalkozni érdemben, ne fegyelme-
zésre menjen el az energia. Megerõsödtem ab-
ban, hogy a pedagógusnak, könyvtárosnak min-
denáron jónak kell lennie ahhoz, hogy elvárhas-
sa a gyerekektõl is a jóságot. Ennek mindenben
meg kell jelennie. Játékkal kell eléjük állni, olyan
foglalkozásokat kell produkálni, amiben õk ak-
tívak, de engedjük meg esetleg azt is, hogy ne
vegyenek részt abban a tevékenységben, ha nem
áll hozzájuk közel. Tanítási órákon és könyvtári
foglalkozásokon egyaránt. Ne legyen unalmas az
az együttlét, részesei legyenek, ne elszenvedõi.
Lehet, azért tudtam könnyebben a váltást elfo-
gadni, mert becsempésztem az új módszereket is
a könyvtári foglalkozásokba.

Pár éve a kooperatív tanulás módszerét sajá-
títottam el, s az ötödikesek kézikönyv-használati
óráját erre építettem. Bemutatóórát tartottam a
város iskolai könyvtárosainak, hogy átadhassam az
egymás segítésén alapuló tanulásnak az ötletét.

Sajnos nagyon ritka, hogy más órát tartson a
könyvtárban. Egyetlenegy olyan alsós kolléga-
nõm van, aki olykor úgy gondolja, hogy ezt meg
tudja oldani. Elõkészítem az órát, s onnan az
övé a terep. 99%-ban a könyvtárban én tartom a
foglalkozásokat, az órákat, ezek tanórák, gyer-
mekfoglalkozások, könyv- és könyvtárismereti
órák, kézikönyv-használati és drámaórák, kiállí-
tás, egyebek.

– Mi ebbõl az, ami neked kötelezõ?

Kötelezõen én azt vállaltam, hogy évi négy
alkalommal minden osztályban tartok könyvtári
órát. Mind a tizenhat osztályban.

– Hogy néz ki egy heted?

Elmondom az elmúlt hetemet. Hétfõ szakmai
nap a megyei könyvtárban. Azokon igyekszem
részt venni. Kedden a Kalevala-kiállítást rendez-
tem. Szerdán videóra vettük a Móricz Zsigmond
Légy jó mindhalálig c. regénye alapján készült
drámajátékunkat, hogy beküldhessük a Csoda-
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ceruza pályázatára, amit a Móricz-évhez kapcso-
lódva választottunk. Csütörtökön rendhagyó iro-
dalomórát tartottam, pénteken pedig az elsõ és
második osztályosok jöttek sorban meseórára.

– A Kalevala napok is a te ötleted volt?

Igen. Testvériskolai kapcsolat révén kijutot-
tam Finnországba, Kajaaniba a tantestület tíz
tagjával. Láttam, hogy ott milyen becsülete van
a nyelvrokonsági kapcsolatnak. Ezért már hét éve
minden februárban (február 28-án van a Kaleva-
la születésnapja és a finn kultúra napja) megren-
dezem ezt a fesztivált. A város vetélkedni szere-
tõ tanulói a Kalevala számukra legkedvesebb
részletének elmondásával kelnek versenyre,
mások a rajzpályázaton vesznek részt. A dráma-
csoportom ebbõl az alkalomból mindig készül
egy elõadással. Most pl. a Nyírfából készült
kantele c. elõadást mutatták be. S mindig van
egy finn vendégünk is. Ilyenkor egy csodálatos
finn tér a könyvtár!

– S mi minden van még évközben?

Például szavalóversennyel ünnepeljük a Him-
nusz születésnapját. Minden márciusban van az
elsõ osztályosoknak olvasóvá avatás. A kevésbé
gazdag szókincsû elsõ osztályosoknak szókincs-
fejlesztõ foglalkozást, a kicsit nagyobbaknak
hangos olvasási versenyt szervezek. Minden szep-
temberben újjáalakul a drámacsoport, s már ok-
tóber 6-án be is mutatkozunk az iskolarádióban
egy ünnepi mûsorral. Ezt magamra nézve köte-
lezõnek tartom.

–Nem véletlenül kaptad meg a Nyíregyháza

Város Gyermekeiért kitüntetést! Annyiszor mond-

tad már, hogy magadra nézve kötelezõnek tekin-

tetted. Addig, amíg nem dolgoztál ebben a könyv-

tárban, ki tekintette vajon ezeket a dolgokat

magára nézve kötelezõnek?

Megosztották egymás között, valószínû. Mint
ahogy most is. Pl. az ötödik osztályosok felelõ-
sek a farsangért, hatodikban a nemzeti ünnep,
március 15-e az osztályfõnök feladata, õk adják
a mûsort. Én hangos olvasási verseny szervezé-
sét vállaltam el. Ezek mindig valamilyen évfor-
dulóhoz kapcsolódnak. Móricz, Krúdy Gyula,
helyi írók és így tovább.

Az októberi forradalom és szabadságharc
ünneplését felkérésre vállaltam el, hogy könnyít-
sek az osztályfõnökök helyzetén. November vé-
gén elkezdõdik az adventi készülõdés, ami elsõ-
sorban manuális tevékenység, másodsorban zene
és irodalmi mûvek hallgatása; vagyis a karácso-

nyi, a téli ünnepkörhöz kapcsolódunk. Azután a
Mikulás-napi ajándékkészítés testvérnek vagy
barátnak; a Luca-nap körüli hagyományok fel-
idézése, s végül a karácsonyi készülõdés. Han-
gulatteremtés: verseket mondunk, énekelünk.
Márciusban novella-pályázatot hirdetek. Ez is
városi verseny, az Olvasás éve óta zajlik

– Ez az, ami az iskolában van. Ám nagyon

sokan találkozunk veled iskolán s városon, akár

országon kívül is. Hogyan férnek még bele ezek

is a mindennapjaidba?

Ezt te tudod, hogyan fér bele! Úgy, hogy
nem tudok nemet mondani. Az ember szoros
idõbeosztással dolgozik. Akkor belefér. Nekem
van egy ritmusom, így érzem jól magam. Néha
egy kicsit sok, de mindig azon kapom magam,
hogy újra elvállaltam valamit. Most egy iro-
dalmi társaság alakuló ülésérõl jövök. Közben
felkérést kaptam egy illemtanóra-sorozat meg-
tartására a gyermekkönyvtárban. Azt hi-
szem, ezeket úgy kitalálják nekem. Fellépek
ünnepi mûsorokon egyedül, vagy városszerte
a drámacsoportommal, lektoráltam vers- és
novellaköteteket is, felolvasok kötetbemutató-
kon. Szerepelek tehetséges tanulóimmal a
Kölcsey Televízió anyák napi és karácsonyi
rendezvényén, drámacsoportommal versenye-
ken szép sikereket értünk el. Nagyon büszke
vagyok a Rege együttessel készített Ratkó-
emlékmûsorra.

– Bizonyára nem véletlenül gondolnak/gondo-

lunk rád! Ezeket mindig új kihívásnak tekinted?

Úgy is mondhatom. Persze, óvatosnak kell
lennem, mert év végén, amikor értékelték a ta-
nárok is a könyvtáros munkáját, az volt a kifo-
gás ellenem, hogy túl sokat dolgozom kifelé.

– Ezt esetleg lehetne elismerésnek is tekinte-

ni, büszkének lenni rád. Pl azért is, amit a ha-

táron túliakért teszel. Részt veszel a nyári Szom-

szédoló táborokban, más olvasótáborok munká-

jában, utazol Kárpátaljára...

Azt gondolom, hogy ilyen ember kell a tábo-
rokba, aki birkatürelemmel rendelkezik. Tudják
ezt azok is, akik szervezik. Jó, hogy szükség van
rám. Gondoskodom róla, hogy a játék öröme ott
legyen. Ha egy kicsit szervezett, szabályszerû is,
de mégiscsak önkifejezés, önismeretet segítõ.
Enélkül szerintem olvasótábor nem létezhet.

Errõl az olvasótáborról tudni kell, hogy hát-
rányos helyzetûeknek szervezik. Részben megye-
beli gyerekeknek, illetve fele arányban a határon
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túliaknak; kárpátaljaiaknak, szatmáriaknak, erdé-
lyieknek.

– Nagyfokú empátia is kell, hogy ezekkel az

emberekkel kapcsolatot tudj teremteni. Nem vé-

letlenül kerültél a felnõttekhez sem, pl. Kárpát-

aljára.

Bevallom, nagyon csodálkoztam, hogy oda
felkérést kaptam. Ám amikor ott voltam, hall-
gattak a kollégák és utána alig várták, hogy újra
beszéljünk vagy írjanak nekem, akkor éreztem,
hogy igen, valószínûleg szükségük van rám. Mert
valami olyat adok, amire nem mindenki gondol.
Mit viszek nekik? Azt, amit csinálok, lelkesen,
odaadással.

– Közülük az egyik kolléganõ azt mondta,

tõled tanulta, hogy nem lehet a gyereknek nemet

mondani. Azt lehet felelni, hogy most nem tu-

dom, gyere vissza holnap vagy holnapután, de

elutasítani nem lehet. Amit tõled tanult, tette

hozzá, azt õ is csinálja, és boldog.

Sokszor magam sem értem, hogyan mûködnek
a dolgok, melyek velem kapcsola-
tosak. Az biztos, hogy jól vagyok.
Abban a világban, ami egy kicsit
megijesztett engem, nagyon akartam
jól érezni magamat. Mert rájöttem,
hogy ez csak tõlem függ. Hogy mi-
lyen színvonalat, milyen minõséget
szabok magamnak. Néha alig van
idõm arra, hogy elõkészüljek, de
szükségem van arra, hogy állandó
körforgásban legyek, minél több
gyerekkel kerüljek kapcsolatba. Mert
azt gondolom, olyan ember vagyok,
aki megnyugtatja õket; biztatni tud-
ja õket, hat rájuk. Talán jó modell
vagyok, mert nem vagyok türelmet-
len, ideges típus, aki nem áll meg a
gyerekkel beszélgetni. Régimódi va-
gyok, vállalom magam, és két nagyon fontos dol-
got tudok a magaménak. Különleges képességem
van ahhoz, hogyan adjam át, amit kaptam. Egy-
részt a szüleimtõl, azoktól a csodálatos emberek-
tõl, akik felruháztak engem ezzel a türelemmel,
ezzel az adni tudással. Továbbá a páromtól és a
családomtól odafigyelést, szeretetet kapok, ami min-
dig feltölt. A másik az, hogy olyan helyzetben
vagyok, ahol ezt meg tudom valósítani: gyerekek
között.

– Ilyen aktív életet nem lesz könnyû nyugdíj-

ba tenni! Mik a terveid?

Az élet nagyon jól elrendezte az én sorsomat.
Mindig annyifelé szakadtam, osztottam maga-
mat. Most egyetlen dologra koncentrálok már
csak: a családra. Ott is leginkább az unokákra.
Hárman vannak, messze, Finnországban élnek, s
még nagyon aprócskák; a legidõsebb három és
fél éves. Amíg szükség van rám, velük leszek!
Tanítom õket a mi gyönyörû nyelvünkre, a két

kultúrában való élés nagyszerûségére; arra, amit
én Nyírbogátról hoztam: a természetességre, a
harmonikus együttlét örömére, s a mindenben
való örömkeresés képességére.

– A kollégák nevében is kívánok nagyon jó

egészséget ehhez és késõbb megfogalmazódó

terveidhez! S külön gratulálok ahhoz az írásod-

hoz, ami a napokban jelent meg a Nemzeti Téka

sorozat legújabb, Hídszerepek c. kötetében Se-

gítséget kértem a gyerekektõl címmel. Úgy ér-

zem, ebben egész egyéniséged benne van.

 Vraukóné Lukács Ilona


