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Kultúrák találkozása. Könyvtárak és könyv-
tárosok a kölcsönös megértés szolgálatában
címmel rendezte meg 42. vándorgyûlését a
Magyar Könyvtárosok Egyesülete 2010-ben
a soknemzetiségû Baja városában. 

Ez az esztendõ az ENSZ határozata alap-
ján a kultúrák közeledésének nemzetközi
éve. A vándorgyûlés célja volt megismertet-
ni a szomszédos országok és a hazai kisebb-
ségek kultúráját, vallását, nyelvét, szokásait.
Ehhez kapcsolódott az az elõadás is, mely-
nek szerkesztett változatát olvashatják a kö-
vetkezõkben.

Az olvasókörök az önszervezõdõ helyi
társadalom nagy múltú, 1945 után beszünte-
tett, de az utóbbi tizenöt–húsz évben újra-
szervezõdõ civil szervezetei.

Mit is takar az olvasókör meghatározás?
A Magyar Nagylexikon szerint könyvek
gyûjtésére, olvasására, idõszerû sajtótermé-
kek elõfizetésére alakult egylet. Ezt kiegé-
szíteném azzal, hogy az olvasókörök olyan
szervezõdések, amelyek mindig lényeges
szerepet játszottak a magyar közmûvelõdés,
a politikai gondolkodás és a könyvtári kultú-
ra területén, közülük sokan kölcsönzõ
könyvtárakat hoztak létre. 

Magyarországon már az 1770-es évektõl,
a felvilágosodás korában elkezdtek szerve-
zõdni a különbözõ egyletek, körök. 
A XVIII. század elsõ felében a nyomdászok
és a könyvkötõk mûhelyeiben olvashattak

azok, akik nem jutottak iskolai vagy más
könyvtárakhoz. Tudunk arról, hogy Sopron-
ban már 1788-ban engedélyt kapott Kleinod
Antal egy Lectur-Cabineth (olvasókabinet)
létesítésére. Politikai céllal is szervezõdtek
olvasókörök, elsõsorban az értelmiség köré-
ben. A legnevezetesebb az 1793-ban alakult
Budai Olvasókör, tagjai között neves jakobi-
nusok is voltak. Tevékenykedtek – kevésbé
hangsúlyozott politikai jelleggel – olvasó-
társaságok is, melyek havi összeg lefizetése
mellett kölcsönöztek könyveket. Könyvke-
reskedõk és könyvkötõk tartották fenn õket,
s kereteik között nem csupán olvasni, hanem
vásárolni is lehetett. Szinte minden német
anyanyelvû felvidéki és nyugati városunk-
ban mûködtek.

Az olvasóköröket rögtön a Martinovics-
féle összeesküvés véres felszámolása után
betiltották, majd 1798-ban, illetve 1799-ben
betiltották az olvasókabineteket és a köl-
csönkönyvtárakat is.

A reformkorban, az 1830-as évektõl, is-
mételten alakultak olvasókörök. Ezek a kö-
rök a szabadságharc után fontos szerepet
töltöttek be a parasztság, a kispolgárság, az
ipari munkásság mûvelõdésében, illetve po-
litikai eszmélésében. Mûködtek olvasókö-
rök az ország szinte minden részén, amelyek
tevékenysége túlmutat az ismeretterjesztõ és
szépirodalmi mûvek olvasásán, együtt járt
politikai, gazdasági, társadalmi törekvések-
kel is.

A XIX. századi olvasókörök alakulását
Széchenyi István elképzeléséhez vezethet-
jük vissza, aki a polgári kaszinóban látta a
polgári kultúra kiszélesedésének lehetõsé-
gét. Ez csak egy bizonyos felsõbb társadal-
mi réteg számára volt elérhetõ, de a gondo-
lat nem állt meg a központokban, kihatott a
periférikus részekre is. A kaszinók lettek 
a társadalmi élet legfontosabb helyszínei:
reggeltõl estig nyitva tartottak, volt könyvtá-
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ruk (ahová az összes fontos újságot já-
ratták), éttermük, szalonjuk, kártya- és bili-
árdszobájuk. Kulturális rendezvényeket 
is szerveztek tagjaik számára. Megalakulá-
sukkor a rendi Magyarországon a kaszinók
voltak azok a helyek, ahol nemesek és nem
nemesek találkozhattak, kötetlenül társalog-
hattak, üzletelhettek. A feudális rendszer ke-
retein belül a kaszinó a demokrácia csírája
volt, azzal, hogy bárki tagja lehetett, és az-
zal, hogy vezetõit (igazgató, választmány)
szavazással választotta.

A XIX. század második felében más le-
hetõségekkel, de azonos igénnyel (a társal-
gás, mûvelõdés, szórakozás színtereként)
egymás után jöttek létre az ország egész te-
rületén szinte minden társadalmi réteg saját
egyletei, körei – a kaszinótól a tanyasi olva-
sókörökig.

A falusi, tanyasi olvasóköröknek más a
történetük, mint a városiaké, mert a tanyán
kisparasztokból, gazdálkodókból tevõdött
össze a tagság. A városokban kiskeres-
kedõk, kisiparosok, tisztviselõk, állami al-
kalmazottak, postások, vasutasok, tanítók
voltak a körök tagjai. A falusi, tanyai olva-
sókörök az 1800-as évek végén – számotte-
võ analfabetizmus jellemzõ erre a korra –
valójában egy-egy személy felolvasására
jöttek össze. Ez az indíttatás az iskolai vég-
zettség elterjedésével párhuzamosan egyre
csökkent, az olvasást viszont könyvtárral,
kölcsönzéssel segítették. Erõs volt a nemze-
ti öntudat, a keresztényi, kispolgári elvek
ápolása, de a napi politikától távol tartották
magukat az olvasókörök.

A körök, egyletek gyûjtötték költõink,
íróink köteteit, de a sekélyes népi adomákat,
betyárlegendákat, rémdrámákat tartalmazó

ponyvák éppúgy megtalálhatóak voltak.
Egy-egy belterületi körben 250–2200, ta-
nyai körben 50–750 kötet könyv is volt,
amelyet a lakosság rendszeresen olvasott,
cserélt. Ma úgy mondanánk, hogy központi
támogatást is kaptak, amikor a kultuszmi-
nisztérium elõbb feliratos könyves ládát,
majd könyves szekrényeket adományozott a
köröknek. A helyi lapokat is rendszeresen
járatták. Hódmezõvásárhelyen például do-
kumentumok támasztják alá, hogy a XIX.
század végén, a XX. század elején több
önálló helyi napilapra, legalább egy orszá-
gos, illetve Pesten kiadott napi- vagy heti-
lapra is elõfizettek, a tehetõsebb körök ket-
tõre vagy háromra is. A két világháború 
között rendszeresen megvették a mezõgaz-
dasággal foglalkozó szaklapokat, és gyûjtöt-
ték a szakkönyveket.

Az olvasókörök, egyletek elnevezései
meglehetõsen változatos képet mutatnak.
Olyan elnevezésekkel találkozunk, mint
példáu: egylet, olvasóegylet, olvasóegyesü-
let, népkör, társaskör, olvasó és társalgó
népkör, egyesület, kaszinó, önképzõkör,
esetenként a kör nevében történelmi sze-
mély szerepel vagy pártállásra való utalás
van, mint pl. Kossuth Népkör, vagy 48-as
Olvasó Egylet stb.

Ezek az egyletek, körök, társaságok az
elnevezéstõl függetlenül hasonló céllal tevé-
kenykedtek. 

Az olvasókörök egy fontos, kötelezõen
elkészítendõ dokumentum, az alapszabály
alapján mûködtek. Ezt rendszerint az ala-
pító tagok állították össze, nagyrészt min-
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ták alapján. A KSH Könyvtár állományában
van egy 1910-ben beérkezett alapszabály-
tervezet olvasókörök számára, amely min-
tául szolgált az alapszabályok elkészíté-
séhez. Az alapszabályok fontosságáról, 
jelentõségérõl Hajdu Géza Vásárhelyi egyle-
tek és könyvtárak 1827–1944 c. mûvében
részletesen olvashatunk. Ez nem pusztán
formalitás volt. Az alapszabályokat a helyi
hatóság, alispáni vagy fõispáni hivatal útján
a belügyminiszterhez kellett felterjeszteni
jóváhagyásra. Ha a kör célja, tagságának
összetétele a hatóság szemében gyanúsnak
látszott, a jóváhagyást megtagadták vagy
elodázták. Az alapszabályt jóváhagyás után
rendszerint kinyomtatták. Ennek köszönhe-
tõen viszonylag sok a mai napig megmaradt
alapszabály.

Szenti András, a hódmezõvásárhelyi
Csúcsi Olvasókör volt elnöke a fennmaradt
dokumentumok, a padlásokon, korabeli új-
ságokban, a hódmezõvásárhelyi Városi Le-
véltárban talált iratok alapján egy pályázati
munkájában leírta a hódmezõvásárhelyi VI.
olvasókör történetét, amely kordokumen-
tumként is szolgálhat. A Polgári körök, civil
szervezetek szerepe a társadalomban az
1800-as évek második felében, és ezen szá-
zadban napjainkig c. írásából képet alkotha-

tunk a többi olvasókör szervezeti felépítésé-
rõl, tevékenységérõl is. Megismerjük az
1879-ben alakult kör szervezeti felépítését,
tevékenységét, szellemiségét, céljait, viszo-
nyát az egyházhoz, ismeretterjesztõ tevé-
kenységét, kulturális és hagyományõrzõ
szerepét, az olvasókör megsemmisülését, és
a dolgozat végén röviden a negyvenévnyi
kényszerû szünet után újjáalakuló hódmezõ-
vásárhelyi VI. olvasókör szellemi utódjáról,
a Csúcsi Olvasókörrõl olvashatunk.

Ehhez hasonló dolgozatok, tanulmányok
számtalan olvasókör múltjáról, jelenérõl ad-
nak számot. 

A Szegedi Tanárképzõ Fõiskola Tudomá-
nyos Közleményeinek különlenyomatában,
Bezdán Sándor tollából, A hódmezõvásárhe-
lyi elsõ olvasó népkör megalakulása, 1869
címmel egy rövid történeti áttekintés után az
1869. november 3-án alakult Hódmezõvá-
sárhelyi Elsõ Olvasó Népkört ismerhetjük
meg, mely a szerzõ szerint a helyi paraszt-
ság, fõleg a szegényebb parasztság elsõ
önálló szervezete volt.

A népkör alapszabályának elsõ paragra-
fusa így szólt: „Célja az Olvasó népkörnek
egy olyan egyesülési pontot képezni, hogy
az egylet tagjai nemzetiség, vallás és rang 
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különbség nélkül, minél gyakrabban össze-
jöhessenek, a kölcsönös eszmecsere és ba-
rátságos társalgás, továbbá a hírlapoknak ol-
vasása által szellemi életüket pezsgésben
tarthassák, értelmüket, felfogásukat így éle-
síthessék, s a társadalmi, mind országos
ügyekben jártasságot sajátíthassanak el, s a
netalán hiányos nevelést így folytonos ma-
gán képzés által utánpótolhassák.”

A népkör – leginkább vezetõi révén – va-
lamennyi helyi jelentõségû kérdésben hal-
latta hangját. Mindennapi életébõl tudjuk,
hogy a Népzászló c. újságból 1875-ben 
12 példány járt, a tagok olvasói voltak a he-
lyi újságoknak is. Könyvtárukról nincs ada-
tunk. A hasonló körök késõbbi katalógusai
szerint általában 100–200 kötetbõl állt az
ilyen egyletek állománya.

Az olvasókörök, egyletek az 1940-es
évekre stabilizálódva többnyire önálló épü-
lettel, jelentõs számú tagsággal rendelkez-
tek.

Virág Ferenc A Békés megyei agrárprole-
táriátus és szegényparasztság köri-egyleti
életérõl, mûvelõdésérõl, 1934–1944 c. mû-
vében olvashatjuk, hogy a népi egyletek és
körök száma tovább nõtt a két világháború
között. 1922-ben 1296, majd 1937-ben 1597
volt a számuk. 

Azt, hogy mennyire fontos volt az önálló
épület a körök számára, híven szemléltetik 
a korabeli dokumentumok, mint pl. a
Belsõszõrháti Földmûvelõk Köre épületé-
nek újjáépítéséhez adományokat gyûjtõk
jegyzéke. Az 1901-ben alakult körnek 1924-
ben adakozásból lett saját épülete, ami az
1940–41-es belvízben összedõlt. 1946-ban
(alig valamivel a világháború befejezése

után) korhû dokumentumok szerint gyûjtést
indítottak. Forint nem lévén, természetbeli
adományokkal, ki-ki búzával, tojással, szeg-
gel vagy kétkezi munkával járult hozzá az
építkezéshez. 

Az olvasókörök az ifjúságnak is tág teret
biztosítottak. Az iskola befejezése után a fi-
atalokat az olvasókörök ifjúsági egyletei
várták. Ezek voltak azok a szervezetek,
amelyek valójában a kör pezsgõ életét bizto-
sították. Ide legények, lányok, fiatal házasok
mindaddig kötõdtek, amíg a nõt a család, a
férfit az önálló munkával járó gondok és fe-
lelõsség túlságosan le nem kötötték. Õk
szervezték a mulatságokat, rendezték a hoz-
závalókat, és gyakran közösen szerepeltek.
A legtöbb egylet énekkarral vagy színjátszó
körrel is rendelkezett. Ahogy a hagyomá-
nyos társadalomban a közösség minden tag-
jának megvolt a maga helye, az ifjúsági egy-
letekben a szerényebb képességû fiatal is
hasznossá válhatott. Elõbb egyfelvonásos
bohózatokat tanultak be, késõbb eljutottak a
két-, háromfelvonásos, tartalmas népszín-
mûvekig és a klasszikus darabokig. A jel-
mezt és a díszletet maguk készítették. Nem
egy körben a színjátékot a tanító írta, vagy
irodalmi alkotásokból állította össze. 
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Nem feledkezhetünk meg az olvasókö-
rökrõl szólva az erdélyi magyarság körében
mûködött és mûködõ egyesületekrõl sem.
Dávid Gyula Kulturális és szakmai intézmé-
nyek, egyesületek c. írásában a XVIII. szá-
zadtól a XX. századig tekinti át az erdélyi
szellemi-kulturális élet intézményi kereteit,
fejlõdését, alakulását. Elsõként az 1793-ban
Marosvásárhelyen Aranka György által ala-
pított Erdélyi Magyar Nyelvmívelõ Társasá-
got említi, mint amelynek sikerült tömöríte-
nie az akkori Erdély tudománymûvelõit.
Még Széchenyi István kezdeményezését is
megelõzve, 1824-ben Désen alakult meg az
elsõ erdélyi Magyar Kaszinó, 1826-ban
Székelyudvarhelyen a kereskedõi Olvasó
Kör. Bölöni Farkas Sándor egy 1828. január
19-én kelt levelében beszámol arról, hogy új
olvasószobájuk megnyílt, 15 újságot járat-
nak, majd könyveket is olvasnak. Tudunk
arról is, hogy kézrõl kézre adták Széchenyi
István A lovakrul és Hitel c. munkáját, vagy
Jósika regényeit. 1833-ban szintén Székely-
udvarhelyen alakult meg az Ifjúsági Olvasó
Társaság, 1834-ben Nagyenyeden, 1841-ben
Gyulafehérváron, 1842-ben Felsõbányán,
1845-ben a kolozsvári piarista gimnázium-
ban, 1846-ban Szilágysomlyón, sõt több fa-
luban is alakultak olvasókörök, amelyek
(mint pl. az udvarszéki, a tordátfalvi, a 
medeséri, a simánfalvi, az etédi) a gazdálko-
dásra, a gyakorlati életre való nevelést tekin-
tették fõ feladatuknak. Ezek az egyesületek
– írja Dávid Gyula – nemcsak a közmûvelt-
ség fellendítésében játszottak szerepet, ha-
nem az akkori Erdélyben – mint politikai vi-
taklubok – a polgári átalakulás eszméinek
népszerûsítéséhez is nagyban hozzájárultak.
Legtöbbjük saját könyvtárat hozott létre,
ahol az érdeklõdõk hozzáférhettek a legfon-
tosabb magyar irodalmi, társadalmi és poli-
tikai lapokhoz, s ahonnan a kor eszméit
szétvihették a társadalom minden rétegébe.
1840-tõl kezdve szinte minden évben új ol-
vasóegyletek szervezésérõl lehetett hírt kap-
ni, s azok tevékenységi köre is bõvült.

Az igazi lendületet az egyesületalapítás
az 1860-as években érte el. A belényesi
1858-ban, a brassói 1861-ben, a krasznai
1863-ban, a nyárádszeredai 1865-ben, a
szászvárosi 1866-ban alakult, és legtöbbjük

legalább az elsõ világháború végéig mûkö-
dött. Ezek között a kaszinók, olvasótársasá-
gok, iparos- és kereskedõegyletek között
igen nagy számban találunk Erdély magyar
szórványvidékein mûködõket is. Az egyesü-
leti élet új mûvelõdési szervezeti formája-
ként számos irodalmi társaság is létrejött. 
A kisvárosi olvasótársaságok tagjainak szá-
ma ritkán emelkedett 80–100 fölé, mégis 
hatásuk volt a haladó szellemû polgári társa-
dalom kialakítására. Hiszen kézrõl kézre ad-
ták a kor nagy fontosságú mûveit, és a felve-
tett gondolatok élénk vitákat indítottak el.
Trianon súlyosan érintette az erdélyi magyar
egyesületek, társadalmi szervezetek életét,
az olvasóegyletekét is. A helyzetrõl a hata-
lomváltozás után tíz esztendõvel, 1930-ban
megjelent, Sulyok István és Fritz László
szerkesztette Erdélyi magyar évkönyv adata-
iból alkothatunk pontos képet. Az 1918-at
megelõzõen létezett 195 olvasó- és társas-
körbõl 106-ról sikerült adatot szerezni, a 
25 polgári körbõl 13, a 37 városi és falusi 
olvasótársaságból 19, a 23 iparos önképzõ-
körbõl 10 maradt meg 1930-ig. Az évkönyv-
ben ilyen bejegyzések olvashatók az 1842-
ben alakult Dévai Magyar Kaszinóról: „Ma-
gyar jellegét a hatóságok többször elismer-
ték, ennek ellenére a prefektus 1923-ban
erõszakkal elvette az épületet minden fel-
szereléssel együtt.” A Petrozsényi Magyar
Kaszinóról ezt olvashatjuk: „1919-ben fel-
oszlott, 1600 kötetes könyvtárát a román ka-
szinó vette át.” A két világháború közötti
idõszakban, kisebbségi helyzetben, a romá-
niai magyarság körében egy olyan köz-
mûvelõdési hálózat jött létre, amelyben 
a dalárdáknak, a helyi iparos, kereskedõ
vagy polgári köröknek, olvasótársaságok-
nak, az ünnepi alkalmakra rendszeresen ösz-
szejövõ mûkedvelõ színjátszó együttesek-
nek jelentõs szerep jutott a helyi közösségek
mûvelõdési igényeinek kielégítésében. Az
erdélyi egyletek 1945 utáni sorsáról, meg-
szüntetésükrõl, megszûnésükrõl nem sokat
tudunk. Ennek kutatása, feltárása a helytör-
ténészek feladata.

A Felvidéken mûködött olvasókörökrõl
lényegesen kevesebb írás található. Tudjuk,
hogy akárcsak Erdélyben vagy Délvidéken,
itt is számos kör, egylet mûködött, amelyek 
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története hasonló a többi Trianon után elcsa-
tolt terület olvasóköreinek történetéhez.
Tiszolcon 1878-ban alakult meg a városi ol-
vasókör. Füleken katolikus olvasókör mûkö-
dött, amelynek épületében ma iskola van.
2000-ben a Pro Juventus Polgári Társaság
jött itt létre hasonló céllal.

Szencen a múlt században alakult olvasó-
kört 1948-tól a CSEMADOK égisze alatt
mûködtették.

A felvidéki olvasókörök történetének fel-
tárása is helytörténészekre, könyvtárosokra
váró kutatási feladat.

A délvidéki olvasókörökrõl Bosnyák Ist-
ván Pillantás a délvidéki magyar kulturális
civil szervezetek múltjára és jelenére c. írásá-
ban olvashatunk részletesebben. Hogy 
milyen lehetett egy falusi olvasóegylet
könyvtára, arra vonatkozólag az 1848. évi
aranyosgerendi (Bánát, ma Románia) könyv-
jegyzék nyújt némi támpontot, írja Bosnyák
István, noha itt a tagság kizárólag birtokos-
ból, falusi értelmiségbõl került ki. Az eredeti
regények között Jósika Miklósnak 4, Eötvös
Józsefnek 3, Jókainak, Fáy Andrásnak, Ke-
mény Zsigmondnak, Kuthy Lajosnak, Nagy
Ignácnak és Pálffy Albertnek egy-egy mun-
káját találjuk. A külföldi regények között hi-
bás címleírással feltûnik Dickens Twist Oli-
vérje, Coopertõl Az utolsó mohikán, és James
rendkívül népszerû regénye, a Petõfi fordítot-
ta Robin Hood. Ezeken kívül voltak még ver-
sek, zsebkönyvek, almanachok, útleírások,
színmûvek és vegyes tárgyú munkák, így pél-
dául Vörösmarty, Vajda Péter, Táncsics Mi-
hály munkái, a Pesti Divatlap, és végül Ercsei
József Torda vármegye flórája (1844) címû
munkája. Gazdasági tárgyú könyvek azonban
nem voltak ebben a könyvtárban, holott hoz-
zá lehetett volna jutni Milotai Ferenc és Pethe
Ferenc gazdasági munkáihoz, a sokat hirde-

tett Baromorvoskönyvhöz, vagy Brassai Sá-
muel Kék könyvtárához. Ezeket azonban mint
iskolai segédkönyveket a tanítók az iskolák-
ban használhatták.

Az anyanyelv és az irodalom megszeret-
tetése mellett a politikai eszmék terjesztésé-
ben is jelentõs szerep jutott az ilyen olvasó-
köröknek, különösen az addig elmaradott
vidékeken, a községekben, járási vagy me-
gyei központokban. 

A vajdasági olvasókörök közül a bács-
feketehegyirõl ismert, hogy az elsõ olvasó-
kör megalakítása 1866-ra tehetõ, 1869-ben
létesült a könyvtára, 1900-ban volt a polgári
olvasókör indulása, 1909-ben verbuválódott
a dalárda, 1913-ban pedig a Magyar Refor-
mátus Ének- és Daloskör. Újjáalakulásakor
(1991-ben) mûvelõdési egyesületként tánc-
iskolát szervezett. Útjára indult a KÓNYA
néptánccsoport, majd a Feketics Mûvelõdé-
si Egyesület mûködésével elindították a he-
lyi magyarság anyanyelvének és kultúrájá-
nak megmentésére irányuló tevékenységek
sorát. Az 1869-ben alakult Újvidéki Magyar
Olvasókört, amelyet Trianon után elsorvasz-
tottak, 1995-ben Matuska Mária alakította
újra. Ács Károly költõ hagyatékával és a Vá-
rosi Könyvtár „kiselejtezett” magyar köny-
veivel bõvült az olvasókör állománya. Tagjai
lettek a vajdasági Kapocs Könyvtári Cso-
portnak, mely 1999-ben jött létre a térség-
ben mûködõ magyar könyvtárak együttmû-
ködésének szervezésért, az összefogással
védve a magyarság kultúráját.

A délvidéki olvasókörök is hasonló sors-
ra jutottak, mint Erdélyben. Néhány olvasó-
kör 1920 után is tovább mûködött, a
Zombori Magyar Olvasókört 1945-ben szá-
molta fel a szerb hatalom. Majd csak 1990
után éledtek újra az egyesületek. Az Újvidé-
ki Magyar Olvasókör mellett a napjainkban
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is mûködõk közül a zentagunarasi Mosoly
Vers- és Énekmondó Olvasókörrel, a toron-
tálvásárhelyi olvasókörrel és az újvidéki
Magyar SzóPonttal van kapcsolatunk.

Az egykori Osztrák–Magyar Monarchia
szlovénok lakta területein az 1860-as évek-
ben szaporodtak meg a politikai és kulturá-
lis élet központját jelentõ olvasókörök.
1861-ben Triesztben nyílt meg az elsõ, dél-
szláv olvasókra számító olvasókör, s 1869-
ben szlovén területen már 600 mûködött,
mintegy 4000 taggal. Ezek az olvasókörök
erõsítették a szlovén nemzeti öntudatot, és
elõsegítették a szlovén nyelv közéleti érvé-
nyesítését.

A magyarországi olvasókörök, egyletek,
egyesületek 1945 utáni sorsáról, helyzetérõl
valamivel nagyobb irodalommal rendelke-
zünk. Beszüntetésük szomorú fejezete leg-
újabb kori történelmünknek.

Molnár Szilárd A civil társadalom álla-
mosítása Magyarországon 1945–1956 c.
írásában, amely a Civil Szemle 2005. évi 
3. számában jelent meg, részletesen olvas-
hatunk az egyletek megszüntetésérõl, fel-
oszlatásáról. 

A hódmezõvásárhelyi VI. olvasókör
(mely 1879. február 24-én alakult, a belügy-
miniszter 1879. április 30-án láttamozta,
nyilvántartásba vette – ma Csúcsi Olvasó-
kör) nyilvántartó lapja 3. sz. melléklete sze-
rint az 1949. március 4-én kelt I./752-2.
B.M. IV/3. számú rendelettel a belügymi-
niszter az egyesületet feloszlatta, az
1217/1949. len./I./752/3. B.M. IV./3. sz.
rendelettel helyiségeinek használatát a
DÉFOSZ-nak (Dolgozó Parasztok és Föld-
munkások Országos Szövetsége) kiutalta.

A táblázatban az 1945 és 1950 közötti
idõszakban beszüntetett 10 291 egyesület
szerepel. Elgondolkodtató fogalom az itt ol-
vasható önkéntes feloszlatás.

Hajdu Géza, ahol abbahagyta a vásárhe-
lyi egyletek történetét, ott folytatta nagysza-
bású munkáját Az olvasókörök városa, 
vásárhelyi körök, 1945–2000 c. mûvében.
Ebben a könyvben részletesen olvashatunk a
megszüntetésekrõl. Kádár János belügymi-
niszter 508000/1948. IV. 3. sz. rendelke-
zésérõl, polgármesteri jelentésekrõl, kulá-
kokról, akik a DÉFOSZ szervezõ munkáját
úgymond akadályozzák. Ír a vásárhelyi le-
véltárban található kimutatásokról, az 1949
szeptemberétõl feloszlatott egyesületekrõl,
az egyesületek könyvtárainak sorsáról. Idé-
zet a mû 22. oldaláról: „A leltározások során
a legnagyobb munkát az olvasóköri könyv-
tárak átvétele jelentette. A könyvek leltáro-
zása és elvitele sokszor megelõzte az egész
köri vagyon átvételét-átadását. Így gyakran
két leltárt találunk – különbözõ dátumokkal.
Az utóbbit legtöbb esetben 1950-ben hajtot-
ták végre. S ezzel egy idõben vették el a kö-
rök ingatlanvagyonát, így a székházaikat is.
A 4287/1949. (X. 20.) MT rendeletre hivat-
kozva az épület a város tulajdonába került.
Ez pedig az Ingatlankezelõ Vállalat révén
névleges összegért a DÉFOSZ-nak és más
szervezeteknek adta bérbe. Számos ilyen
leltár fennmaradt és ez nemcsak mint a fel-
számolás dokumentuma értékelendõ, hanem
képet ad a köri könyvtárakról – ha nem is
teljeset. (Ez az egyetlen pozitívum ebben a
szomorú történetben.) Az általunk feltárt el-
sõ leltár 1949. február 2-i keltezésû, és a

Könyvtári Levelezõ/ lap • 2010. július 9

Az olvasókörök beszüntetése , 1947
Forrás: Magyar Közlöny

Az olvasókörök
beszüntetése 
Nyilvántartó lap



VIII. Olvasó és Társalgó Népkör Damjanich
utcai helyiségében készült. A kört az
502.463/1948 IV./13 BM rendelettel oszlat-
ták fel. A leltár sommásan 257 db könyvet
említ. Jellemzõ a köri könyvtárak korabeli
hányattatott sorsára, hogy az 1891-es alapí-
tású kör könyvtára 1947-ben még 402 da-
rabból állt.” 

Bánfalvi Lászlóné Az ózdi könyvtárkultú-
ra története c. mûvében, a Végszó helyett c.
részben olvashatjuk, hogy a volt olvasóegy-
leti könyvtár 7697 könyvébõl 6000 könyvet
hogyan selejtezetek ki és semmisítettek
meg. 

Az köztudott, hogy Nagy Imre miniszter-
elnöksége alatt enyhült a diktatúra. Hajdu
Géza írja, hogy 1954-ben 8 vásárhelyi olva-
sókörnek engedélyezték az 1949-ben betil-
tott mûködés folytatását. 1956 után a még
megmaradt olvasókörök mint a Hazafias
Népfront körei mûködtek. Nem akarok ki-
térni a Hazafias Népfront szerepére, de
egyetértek Hajdu Gézával abban, hogy a
Hazafias Népfront – mint az Olvasó népért
mozgalom elindítója – lehetõséget és védõ-
ernyõt nyújtott olyan társaságok munkájá-
hoz, amelyek az olvasókörök felélesztését
tûzték ki célul.

Hosszú szünet után az 1980-as évek vé-
gén sorra alakultak újra az olvasókörök.
1990-ben már több cikk is megjelent az új-
jászervezõdõ körökrõl. 

A Kisalföld 1990. január 17-ei számában
A. J. tollából olvashatjuk az alábbiakat: 
„A XVIII. század végétõl országszerte sorra
alakultak olvasókörök, jelezve a néptöme-

gek politikai öntudatra ébredését. 1945 után
ezeket az olvasóköröket erõszakkal meg-
szüntették. Napjainkban viszont hasonló
kezdeményezésekrõl hallunk. Molnár Zol-
tán írót kérdeztük meg az újjáéledõ mozga-
lomról, aki a Népfront országos elnöksége
megbízásából segíti e körök tevékenységét.” 

Tehát 1990-ben még a Népfront égisze
alatt. Itt kell említenem, hogy Molnár Zoltán
nagyon sokat tett azért, úgymond kovásza
volt annak, hogy az olvasókörök újjáéledje-
nek. A kérdés így szólt hozzá: Milyen igény
hívta életre ma az olvasóköröket? „Az olva-
sás, a tanulás, a mûvelõdés az olvasókörök
számára ma éppúgy nem végcél, mint a múlt
századi elõdeik számára. Akkor lesznek a
hagyományok hû folytatói, ha arra töreksze-
nek, hogy egész együtt élõ közösségek job-
ban, egészségesebben, boldogabban éljenek,
olyan szellemi mûhely jöjjön létre, amelyik
mint a település közössége, a magán- és
pártérdekeken felülemelkedõ összefogásban
találja meg együttes boldogulásának útját,
módját” – hangzott Molnár Zoltán válasza. 

Molnár Zoltán az elmúlt évben elment
közülünk, de elképzelései részben megvaló-
sultak. 1989 után az elsõk között a Hódme-
zõvásárhelyen és környékén lévõ olvasókö-
rök éledtek, alakultak újjá.

Az elsõ, a Sipos-malmi Baráti Olvasókör,
még ezt is megelõzõen, 1987. március 20-án
alakult meg az üllési tanyavilágban, 21 tag-
gal. Hódmezõvásárhelyen pedig elsõként a
Sóshalmi Olvasókör, 1987. április 15-én.

Az 1868. május 3-án alakult és 1990-ben
újjáéledt Mohácsi Polgári Olvasókörrõl
Szûcs László, az újjáalakult olvasókör veze-
tõségi tagja a következõket nyilatkozta, ami-
kor megkérdeztük tõle, hogy mi volt a moz-
gatórugója a kör újjáélesztésének: A kör 
három fontos feladatot látott el. Segítette az
összetartást az emberek között. Olyan volt,
mint egy könyvtár, ide jártak az emberek ol-
vasni. Nagy szerepe volt az ifjúság nevelé-
sében. Mi is szeretnénk, ha ezek újra meg-
valósulnának, volt a válasz.

Az olvasókörök szövetségbe tömörültek,
mely szövetség az Olvasó népért mozgalom
jogutódjaként jött létre 1988-ban, majd
1990-ben bejegyeztette magát a cégbírósá-
gon, és a Fõvárosi Bíróság nyilvántartásba

Az újjáalakulás 
idõszaka

A Mohácsi Polgárok 
Olvasóköre
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vette mint társadalmi szervezetet. Elsõ elnö-
ke Hajdu Géza volt, titkára Ugrin Gáborné.
Õt követte Szente Ferenc, 2002-tõl Csáki
Imre, majd 2004-tõl Nemes Erzsébet három
évig Szenti Tibor társelnökkel, jelenleg Si-
mon Imréné társelnökkel. 

A szövetség alapszabályban is rögzített
célja: oly módon kell a nemzet kultúráját
felvirágoztatni, hogy mindenki mindenhol
saját szûkebb pátriája értékeit kutassa fel, s
ezeken a helyeken szellemi közösségek ki-
alakulásának ösztönzõje legyen. Ezzel visz-
sza is veszi a felelõsséget az „államosított
népmûveléstõl”, bizonyítva, hogy a helyi
egyletek és közösségek is életképesek. 

A szövetség 2007-ben közhasznú társaság-
gá alakult. Honlapja: www.olvasokorok.hu.
A jelenleg 32 olvasókörbõl álló szervezet
alapszabálya, története, az egyes körök be-
mutatkozása, eseményeinek krónikája ol-
vasható itt, bár sokkal szerényebb a honla-
pon található anyag, mint amilyen színes 
tevékenységet folytatnak az egyes körök. 

A hagyomány- és emlékõrzés ma is fel-
adat, sõt kötelesség. Az elsõ és talán legfon-
tosabb feladat az, hogy az olvasókörök egy-
kori értékes hagyományait fölelevenítsük és
továbbfejlesszük; ugyanakkor a polgári
szervezet tevékenységi horizontját kitágít-
suk. A múlthoz hasonlóan a fiatalság bevo-
nása az olvasóköri munkába, a fiatalság
megnyerése, ami nem könnyû manapság,
szintén feladata valamennyi olvasókörnek és
a szövetségnek. Szenti Tibor néprajzkutató,
aki társelnöke volt az Olvasókörök Szövet-
ségének, több írásában foglalkozik az olva-
sókörökkel, mindig hangsúlyt fektetve az if-
júság köri tevékenységbe való bevonásának
ügyére. Az ifjúsági egyesületeket ismét létre
kellene hozni, írja, mert a fiataloknak fontos

lenne ez a találkozási, ismerkedési lehetõség
miatt is. A metaforikus értelmû Kert-Ma-
gyarországból valóságos olvasóköri nemzet
lehetnénk c. írásában Szenti Tibor nemcsak
történelmi áttekintést ad az olvasókörökrõl,
de elénk vetíti a köri élet jövõképét is.

A hagyományos köri életbõl feltétlenül
átmentendõ a színjátszás, az irodalmi, zenei
elõadás, a néptánc- és kórusmûsorok saját
ízlés szerinti, valamint az alkalomnak meg-
felelõ összeállítása. Az ünnepek, elõadások
szervezését mindinkább át kellene engedni a
fiataloknak, hogy a produkciót magukénak
érezzék, és az elért siker bátorítsa õket. 

A körök gyakran rendeznek képzõ- és
iparmûvészeti, valamint népi kézmûves ki-
állításokat. Ma már általános iskolák, a 
nevelõk segítségével maguk a tanulók készí-
tenek és terjesztenek CD-ket, amelyek be-
mutatják iskolájuk életét és értékeit. Ezt az
olvasókörök is megtehetik. Rendkívül hasz-
nosak a köri tagok munkáiból rendezett ki-
állítások. Kézimunkák vagy más kézmûves
munkák készítésére lehet szakkört indítani,
a kertészek terménybemutatót tarthatnak. 
A megnyitókra meg kell hívni ismert szak-
embereket. A második világháború elõtti év-
tizedekben elképzelhetetlen volt, hogy a ve-
zetõ történelmi egyházak ne kapjanak helyet
a köri életben. A csoport életében a hit ápo-
lása meghatározó. Élni lehet a kirándulások,
országjárások lehetõségével is. Az olvasó-
köröknek vissza kell nyerniük országépítõ
és embert nemesítõ pozíciójukat. A hagyo-
mányápolás mellett nagyon fontos a magyar
irodalom megismerése, a magyar nyelv ápo-
lása, amit egyre több újonnan alakult olva-
sókör elsõdleges célul tûz ki.
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1987-tõl kezdõdõen tehát, hivatalosan
1990-ben (immáron 20 éve) az olvasóköri
mozgalom újjáéledt, egymás után alakultak
az olvasókörök. Azóta bebizonyosodott,
hogy az olvasókörök a helyi demokrácia és
a társas élet alapvetõ intézményeivé váltak.
Fontos szerepet kaptak a hagyományok 
ápolásában, a helytörténeti kiadványok
megjelentetésében, a közösségi élet meg-
szervezésében, a lakossági közmûvelõdés,
tájékoztatás elõsegítésében, olvasási kultú-
ránk fejlesztésében, a területi kulturális hiá-
nyok megszüntetésében, csökkentésében. 

Az olvasókörök lényegében a helyi társas
élet központjává váltak. Remélem, hogy ez a
folyamat nem áll meg. Egyre több olvasókör
múltját tárják fel, és az emlékekre építve,
ezekbõl táplálkozva, egyre több olvasókör
alakul újjá, vagy jön létre új egylet. Mára
már sikerült három határon túli olvasókört is
bevonni a szövetség kötelékébe. Nagyon
fontosnak tartom a határon túli, Kárpát-me-
dencei magyar olvasókörök felkutatását, 
bekapcsolódását a szövetség életébe, mun-
kájába, ami teljesebbé teszi az olvasókörök
tevékenységét, határon átívelõ programok,
találkozók, rendezvények és barátságok for-
májában.

Az olvasókörök, egyletek történetérõl,
mûködésérõl két alapmûvet ajánlok az ér-
deklõdõk figyelmébe: Fülöp Géza A magyar
olvasóközönség a felvilágosodás idején és a
reformkorban, valamint Hajdu Géza Vásár-
helyi egyletek és könyvtárak 1827–1944 cí-
mû munkáját. ■
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Az Olvasókörök Szövetsége vándorbotja

Aratóünnep Mártélyon



2009 októberében a Könyvtárak összefogása
a társadalomért címet viselõ országos ren-
dezvénysorozat keretében került sor a paksi
Pákolitz István Városi Könyvtárban az
Egészség-Sziget gyógynövénybolt bemutat-
kozására is. Kellemes teázgatás közben me-
rült fel az ötlete egy egészségmegõrzéssel
foglalkozó közös ismeretterjesztõ elõadás-
sorozat megszervezésének.

Úgy terveztük, hogy a könyvtár biztosíta-
ná a helyszínt, hívná a közönséget, nyújtaná
a széles körû szakirodalmat. Antalné Balogh
Julianna, az üzlet tulajdonosa, pedig szer-
vezné az elõadókat: orvosokat, tudósokat, az
ország különbözõ részein dolgozó szakem-
bereket, hogy számoljanak be kutatási ered-
ményeikrõl.

A rendezvénysorozatnak az volt a célja,
hogy a feszített életmód, a gyakori stressz-
helyzetek, valamint rossz szokásaink egész-
ségkárosító hatásának kivédése, egészségünk
megõrzése, illetve helyreállítása érdekében a
hallgatók ismerjék meg és hasznosítsák a ha-
zai szakemberek, kutatók tapasztalatait.

A Hétfõ esti beszélgetések címmel indí-
tott elõadássorozat elsõ rendezvényén
Szilasi Anna belgyógyász szakorvost, az or-
vostudomány kandidátusát láttuk vendégül
2010 márciusában. A beszélgetés témája a
természetes gyógymódok, gyógynövények
szerepe az egészség megõrzésében, a beteg-
ségek megelõzésében volt. A fõorvosasszony
az alternatív gyógyászat egyik formájának,
az íriszdiagnosztikai vizsgálati módszernek
elismert szakértõje és alkalmazója.

Márciusban még Kovács György, a Dr.
Aliment Kft. (Funkcionális Élelmiszerkuta-
tó-gyártó és Kereskedelmi Kft., Kecskemét)
ügyvezetõje tartott elõadást Lizin, a csodá-
latos aminosav, avagy a természetes készít-
mények hatása a vírusokra címmel. A Lizin
kifejezetten a herpeszvírus okozta megbete-
gedések esetében hasznos termék.

Áprilisban három rendezvényre került
sor.

Elsõként Csicsor János, a veszprémi
Hymato Products Kft. munkatársa beszélt a
természetes huminanyagok kutatásáról, hatá-
sairól. A huminsavat, fulvosavat, ásványi
anyagokat és nyomelemeket tartalmazó ké-
szítmények fejlesztésével, gyártásával foglal-
kozó vállalkozás világviszonylatban is egye-
dülálló, kiváló minõségû, Magyarországon
bányászott természetes ásványokat tartalma-
zó készítményeket állít elõ és forgalmaz.

Majd Balaton Csaba a kiskõrösi Herbio
Trade Kft. részérõl Hulda Clark gyógymód-
jairól, a méregtelenítés, a tisztítókúra fon-
tosságáról és a gyógynövényes parazitairtó
programról tájékoztatta az érdeklõdõket, il-
letve alkalmazásuk során szerzett tapaszta-
latait ismertette.

Kristóf Margit gyermeksebész (Quantum
Farma, Budapest) Új hatóanyag a csontrit-
kulás megelõzésére címmel számolt be töb-
bek között arról, hogy a csontoknak fontos
szerepük van nemcsak a mozgásban, hanem
a vázizomzat és az egész test megtartásában,
valamint –szivacsos állományuknál fogva –
a vér és az immunrendszer sejtes elemeinek
termelésében is. A csontok életében viszont
a nemrég felfedezett K2-vitaminnak van ki-
emelkedõ a jelentõsége, mely a kálciumnak
a csontszerkezetbe való beépüléséhez járul
hozzá.
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Kovács György

K ö z h í r r é  t é t e t i k
Hétfõ esti beszélgetések a paksi Pákolitz István Városi Könyvtárban

✒✒    Gyulainé Rostási Rózsa



Nagy érdeklõdés kísérte májusban Varga
Gábor hatóanyag-kutató (Max-Immun Kft.,
Miskolc) elõadását a gyógygombák hatásá-
ról, illetve a prevenciós és kiegészítõ gyógy-
hatású készítményekrõl. Erre a rendezvényre
még Szekszárdról, Tolnáról, Székesfehér-
várról, Bajáról és Szegedrõl is jöttek érdek-
lõdõk.

Májusi utolsó összejövetelünkön két elõ-
adónk is volt: elsõként a Moksa Elixírrõl
hallhattunk rövid beszámolót Merckle Lász-
lótól. Ez egy rendkívüli magyar találmány,
mely speciális módon készített virágeszen-
ciákat és C-vitamint tartalmazó komplex ké-
szítmény. Szedése kedvezõen hat az immun-
rendszer mûködésére. Feltalálói Márkus 
István nõgyógyász, onkológus és Bencze
Ilona természetgyógyász, akik Sopronban
élnek és dolgoznak.

Ezután Antalné Balogh Julianna, a
Trichocenter hajgyógyászat helyi képviselõ-
je tartott elõadást Miért hullik a hajunk?
címmel a hajhullás okairól, a mikrokamerás
haj- és fejbõrvizsgálat során szerzett tapasz-
talatokról.

Ennyi rendezvény fért a tavaszra meghir-
detett programsorozatba, de tekintettel a té-
ma iránt egyre erõsödõ érdeklõdésre, el-
kezdtük az õszi ismeretterjesztõ-sorozat
szervezését, az elõadók meghívását, az idõ-
pontok egyeztetését. Néhány szakembert a
közönség kívánságára ismét meghívunk,
hogy beszámolhassanak újabb eredménye-
ikrõl, tapasztalataikról. ■

Könyvtári Levelezõ/ lap • 2010. július14

Varga Gábor

A 81. Ünnepi Könyvhét és 9. Gyer-
mekkönyvnapok1 rendezvénysorozatá-
nak Vas megyei vendége volt Sohonyai
Edit, a Móra Kiadó népszerû szerzõje. 
A Berzsenyi Dániel Megyei és Városi
Könyvtár szervezésében érkezett írónõ-
vel 2010. június 2-án találkozhattak ka-
masz olvasói.

Délelõtt Szombathelyen, a Berzsenyi
Dániel Könyvtárban a Gothard Jenõ Ál-
talános Iskola, a Paragvári Utcai Általá-
nos Iskola és a Brenner János Óvoda, 
Általános Iskola és Kollégium diákjait
varázsolta el a tinik körében népszerû
szerzõ, míg délután a felsõcsatári Nem-
zetiségi Nyelvet Oktató Általános Iskola
tanulói ismerkedhettek meg a Székesfe-
hérváron élõ írónõvel.

Az író-olvasó találkozók rendhagyó
módon kezdõdtek, s folytatódtak. Az
„Adjatok egy ötöst!” felszólítására ele-
inte csak bátortalan kézfogásokkal rea-
gáltak a fiatalok, majd egyre csattanó-
sabb üdvözlések érkeztek az ismeretlen
ismerõsbõl baráttá avanzsált Sohonyai
Edit tenyerébe. A közönség valamennyi
tagjával lepacsizott írónõ sejteni enged-
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te, hogy az elsõ kézfogásoknak – ahogyan
az életben is – még fontos szerep jut a ta-
lálkozó során.

Sohonyai Edit közvetlen stílusban mu-
tatta be az írói pályán elsõként megtett lé-
péseit, azt, hogy „hogyan lesz egy lúzerbõl
író”. Megismerhettük a tizennyolc és fél
évesen – eredetileg az asztalfióknak – írt
elsõ könyvének történetét, mely nõvére
hathatós közremûködésének köszönhetõen
– „Figyuzz, hugi, nem is olyan rossz!!!” –
a Móra Kiadóhoz került, s Macskaköröm
címmel elõször 1990-ben, majd 2001-ben
és 2004-ben is megjelent.

Személyes életébõl és közvetlen kör-
nyezetébõl vett példákkal beszélt a gátlá-
sos kiskamaszok problémáiról. Öniro-
nikus elõadásmódját jól jellemezte a 
pillanat, amikor véres kardként hordozta
körül elsõ személyi igazolványát, a benne
található, tizennégy éves korában 
készült fotóval. Így illusztrálta egykori ön-
magát, akit még az ortopéd szakorvos is 
fiúnak titulált. Mibõl lesz a cserebogár! –
gondolta egy emberként az egyre kíván-
csibb közönség. A nõvé válás rögös útját
már a háta mögött tudó írónõnek végül va-
lamennyi kamasz elhitte, hogy senki sem
marad örökké sután tévelygõ gyerek, s
elõbb-utóbb mindenki megtalálja önma-
gát. A lelkes és folyamatosan együttmûkö-

dõ tiniközönség az olyan kényes élethely-
zetek jó megoldásához, mint „fiú-lány
kapcsolatok”, „az elsõ randi”, „az elsõ
csók” stb. is kaptak tanácsokat, és nagy si-
kerrel, derültséggel járt a rögtönzött test-
beszéd-tréning is, amely során tisztázód-
tak a kézfogásban, a távolságtartásban, a
felvett testhelyzetekben rejlõ – idõnként
még a küldõ felet is meglepõ – üzenetek. 

Dedikálás, közös fotózás zárta a talál-
kozókat, a kamaszok alig akarták elen-
gedni a szerzõt, aki körükben méltán nép-
szerû, hiszen az õ problémáikról, az õ
nyelvükön ír mûveiben: Macskaköröm,
Szerelemlék, Tarkabab, Le a csajokkal!,
Jasmine avagy mégis kell a szerelem?,
Csuportkép, Le a pasikkal!, Engem szer-
ess!, Mocsok Csillag2. ■

1 Idén június 3-án indult hivatalosan az Ünnepi
Könyvhét, de a programok már korábban megkezdõd-
tek.

2 A Móra Kiadó honlapja. Sohonyai Edit. URL:
http://www.mora.hu/szerzõk/Sohonyai_Edit

Ön- és íróismereti tréning kamaszoknak
Rendhagyó író-olvasó találkozó Sohonyai Edittel

✒✒    Bozzai Judit – Nagyváradi Enikõ



Hetedik éve már, hogy a tokaji Németi Fe-
renc Városi Könyvtár munkatársai május hó-
napban újra és újra útra kelnek harmadik és
negyedik osztályos gyerekekkel, egészen
pontosan harminckettõvel (akik négyfõs csa-
patokba szervezõdnek), hogy eljussanak a
mesék csodálatos világába.

A legkülönbözõbb képzeletbeli mesejár-
mûre felültünk már, utaztunk mesevonattal,
repülõvel, hajóval, hintóval, busszal, légha-
jóval, és ebben az évben tengeralattjáróval.
Egy hónap alatt négyszer indul különös útjá-
ra a mesejárgány, és mindig más-más állo-
más felé viszi kis utasait.

A hét év alatt jártunk a magyar és külföl-
di meseírók országaiban, megismertük egy-
egy földrész, egy-egy nép meséjét, de elju-
tottunk a Szeretet, a Barátság, a Boldogság,
sõt az Irigység országába is. Ebben az évben
pedig az Állatok Birodalmát, a Csodás Lé-
nyek Országát, a Vizek Világát, s végül az
Embereket látogattuk meg. Persze mindezt
mesék, történetek segítségével.

A mesejármûre csak az a csapat szállhat
fel, amelyik megváltotta a mesejegyét, mely-
nek segítségével megtudja, hova is utazik az-
nap délután.

Amikor beszállnak, az utazást vezetõ
könyvtáros kéri a gyerekeket, hogy most erõ-
sen koncentráljanak arra, hogy valóban me-

sebuszon vagy léghajón ülnek. Egy-két perc-
re hunyják le a szemüket, és képzeljék el,
hogy pl. a levegõben vagy éppen a vízen
vannak.

Mindezek után jön a közös dal eléneklése
(vonatinduló, repülõdal, hajódal stb.), majd a
foglalkozást vezetõ könyvtáros megfújja a
sípot, dudát, megrázza a csengõt, és a jármû
„elindul”, „felszáll”, esetleg „lesüllyed”.

Az elindulás után jönnek a mesék, abban
a témában vagy attól az írótól, ahová megha-
tároztuk az útirányt. A meséket elmondjuk,
vagy jelenetszerûen elõadjuk.

Két-három történet után a mesejármû
megáll, leszáll vagy éppen kiköt, és akkor
meglepetésként érkezik a mesekonyha tün-
dére, aki mesés ételt-italt hoz a gyerekeknek.
A hét év alatt annyi varázslatos ételt-italt
kóstoltak meg a gyerekek, hogy nehéz lenne
felsorolni. Nagy sikere volt az „élet vizének”
a „darázs-nektárnak” s a „sárkányok italá-
nak”, akárcsak a „tengeri herkentyûnek”, a
„tengeri kukacnak” s az „ördöggolyócská-
nak”.

A kis pihenõ után újra indul a mesejármû,
s újabb két-három mese után a kb. egyórás
utazást a mesedallal zárjuk.

Két utazás között sem unatkoznak a csa-
patok, hisz a Könyvtári Mesetündér paran-
csait kell teljesíteniük. A Mesetündér ugyan-
is a könyvtárban rejti el a levelét, amelybõl a
gyerekek megtudják, hogy milyen feladat
vár rájuk. A csapatok nagy lelkesedéssel ke-
resik meg a tündér elrejtett üzenetét, majd
ugyanilyen aktivitással látnak neki a meg-
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Egy könyvtár, ahova még a Mesetündér is jár

✒✒    Zelenákné Ónodi Csilla
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adott feladatoknak. Általában gyûjtõmunka,
rajzkészítés, rejtvényfejtés, versírás vár a
gyerekekre, amiért pontokat kapnak, s ezek
beszámítanak a vetélkedés végsõ eredmé-
nyébe.

A négyhetes mesés utazást ugyanis vetél-
kedõvel zárjuk. Itt adnak számot a gyerekek
a hallott mesékrõl, s fõ attrakcióként minden
csapatnak elõ kell adnia egy mesejelenetet
is. Eddigi tapasztalatom alapján azt mondha-
tom, hogy nagy-nagy örömmel készülnek a
gyerekek a versenyre. Igazán lelkesen tanul-
ják meg a kis mesejeleneteket, amihez min-
den segítséget megkapnak a könyvtárosok-
tól.

A többfordulós vetélkedõ nagy meglepe-
tése, hogy az egyes feladatokat más-más tün-
dér (gimnáziumi könyvtártag) hozza a csapa-
toknak, közben furulyaszó és az emeletrõl
leszálló szappanbuborékok jelzik, hogy itt
ismét „csodák történnek”.

A legtöbb pontot szerzett csapat jutalma a
mesetorta, de a többi résztvevõ sem megy el
apró ajándék nélkül.

A vetélkedõ okozta izgalmakat végül a
„Terülj-terülj asztalkám” vezeti le, amikor is
vidám falatozásra invitálja a Mesekonyha
Tündér a gyerekeket.

A sok év alatt kedves emlékek gyûltek
össze arról, hogy a gyerekek mennyire képe-
sek átélni az eseményeket. Egyszer például
éppen a mesehajón utaztunk, amikor egy kis-
fiú elkésett. A többiek kiabálták neki: most
már csak úgy tudsz beszállni, ha beúszol. Az
utazások végén, ha elfelejtettem megfújni a
dudát, ami a megérkezést jelenti, rögtön
szóltak, hogy még nem szállhatunk ki, mert
nem tetszett dudálni. Ugyanígy a Könyvtári
Mesetündér is mozgatja a gyerekek fantáziá-
ját, és végig kérdezgetik: de hát hogy rejti el
a leveleit és ki az?

Ma is emlegeti az egyik kolléganõm,
hogy amikor a Hókirálynõt olvasta és éppen

annál a mondatnál járt, hogy „és akkor kisü-
tött a nap” – a gyerekek felnéztek az ablakra,
és szájtátva mondták: tényleg!

Elvileg egy gyerek kétszer vehet részt a
programjainkon, harmadik vagy negyedik
osztályos korában. Maradandó élményt okoz
számukra, mert ezt követõen is jönnek és saj-
nálkoznak, hogy ötödikben miért nincs
ilyen, vagy jelentkeznek, hogy szívesen segí-
tenek bármiben, csak szóljunk.

Persze mint minden játékban, versenyben
itt is van csalódás, ha nem annyi pont gyûlt
össze vagy éppen nem sikerül a versenyt
megnyerni, de idõvel már csak a szép emlé-
kek maradnak meg.

Mint már említettem ebben az évben me-
se tengeralattjárón „utaztak” a gyerekek. Az
egy hónap alatt tizebhat mesét hallgattak
meg, s nagy-nagy izgalommal készültek a
végsõ megmérettetésre, a vetélkedõre,
amelyre június 10-én délelõtt került sor. A
feladatokat a Könyvtári Mesetündértõl, a Vö-
rös-tenger királynõjétõl, az Óceán Tündéré-
tõl, a Csodás Lények Országának hercegnõ-
jétõl és az Állatok Birodalmának királynõjé-
tõl kapták. Volt keresztrejtvény, pároztatás,
mesefelismerés és villámkérdések.

A nyolc csapat mindegyike egy-egy me-
sejelenetet adott elõ. Jól szórakoztunk a
Csirigán szomszédjain, Petykón és Matykón.
Elérzékenyültünk a nagyravágyó feketeri-
gón, és derültünk a spanyol állatmeséken.

A mellékelt csoportkép is mutatja a vetél-
kedõ és az elmúlt hetek varázslatos, kellemes
hangulatát.

A lelkes hét év számomra azt bizonyítja,
hogy digitalizált világunkban is szükség van
élõ mesére, játékra, közvetlen gyermek-
könyvtáros kapcsolatra. Az egy hónap alatt
nemcsak a gyerekek varázsolódnak el és ke-
rülnek egy más dimenzióba a mesék hatásá-
ra, hanem mi, könyvtárosok is. Egy kollektív
élmény részeseként újra gyermekké válha-
tunk, s megtörténik a csoda, ami az Ezeregy-
éjszaka meséjében Sahriár királlyal
Seherezádé meséje nyomán megtörtént:
hosszú éjszakák álmatlansága után álomra
tudta hajtani a fejét, „a mese ugyanis meg-
könnyebbíti a szívet, s oly porhanyóvá teszi
az ember lelkét, hogy az álom magvai köny-
nyen kicsíráznak benne”. ■

Könyvtári Levelezõ/ lap • 2010. július18



A Bod Péter Országos Könyvtárhasználati
Verseny az elmúlt tanévben 17. alkalommal
került megrendezésre. Az Országos Pedagó-
gia Könyvtár és Múzeum negyedszer volt a
szakma egyetlen országos szintû tehetség-
gondozó programjának szervezõje.

A verseny alapvetõen a korábbi években
kialakított mûködési rendben zajlott. Egyet-
len jelentõsebb (és csak erre a versenyévad-
ra vonatkozó) különbség volt. A Nemzeti
Kulturális Alap támogatásának jóvoltából
ebben a tanévben az 5–6. évfolyamos tanu-
lók is részt vehettek a versenyben. Erre a
2004/2005-ös tanév óta nem volt lehetõsé-
gük.

A tartalom

A feladatok ebben a tanévben is a környe-
zetvédelem jegyében, de most a tömegköz-
lekedés témakörén belül mozgatták meg a
versenyzõk könyvtárhasználati tudását. Ez
most sem azt jelentette, hogy errõl kel-
lett a tanulóknak minél többet tudniuk, 
hanem ez szolgált témául a könyv- és
könyvtárhasználati tudásuk megmutatásá-
hoz. Céljainknak megfelelõen a feladatok
komplexen, tantárgyközi módon közelítet-
tek a kérdéshez. A környezetvédelmi téma
jól biztosította a problémaközpontú megkö-
zelítést és a tudományköziséget. Érintett té-
makörök: közlekedés, környezetvédelem,
irodalom, nyelvészet, földrajz, technikatör-
ténet, építészet, idegen nyelv, energetika.

A verseny, a tehetséggondozás céljai kö-
zé tartozik az is, hogy fejlessze, próbára te-
gye a tanulók kreativitását, rugalmasságát,
hogy minél többféle szituációban tudjanak
az információkkal dolgozni. Ha ilyen szem-
pontból vizsgáljuk meg a három korcsoport
összesen hat írásbeli feladatlapját, akkor a
következõ feladattípusokkal, feladatokkal
találkoztak a versenyzõk: adatértelmezés,
betûrendezés, bibliográfia összeállítása, bib-
liográfiai hivatkozás, csoportosítás, érvelés,

fogalommagyarázat, grafikon értelmezése,
idõrendezés, igaz-hamis, információkeresés,
irányított fogalmazás, katalógusrekord értel-
mezése, korszakok egyeztetése, könyvaján-
lás, menetrend értelmezése, online katalógus
használata, online menetrend használata, 
raktári jelzet megállapítása, rejtvény, szavak
szótári jellemzése, szóértelmezés, szólások
keresése, magyarázata, szómagyarázat, szó-
tárhasználat, szövegértelmezés (ismeretter-
jesztõ, vers), térképértelmezés, vaktérkép,
vers és író párosítása, verscímek kiegészítése.

Részvételi adatok, eredmények

A felkészítõ tanári kérdõívek adatai alapján
készített becslés szerint a három kategóriá-
ban az iskolai fordulókon 1176 tanuló vett
részt. A verseny megyei fordulójába 18 me-
gye és a fõváros 459 tanulója jutott be (5–6.
évf.: 109 fõ/64 iskola; 7–8. évf.: 186fõ/114
iskola, 9–10. évf.: 164fõ/85 iskola). Az or-
szágos írásbeli fordulóba közülük 99-en,
majd a szóbeli döntõig a maximális 16-an
jutottak el. Az 1. ábra grafikonján a verseny
elmúlt három versenyévadának részvételi
tendenciái láthatók a megyei írásbeli fordu-
lókon részt vevõ 7–10. évfolyamos verseny-
zõk részvételi arányában. Ezek az értékek a
megyei fordulókon átlagosan kb. 6%-os
mennyiségi visszaesést mutatnak az elõzõ
évhez képest (tavaly 25%-os volt a növeke-
dés). 
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I s k o l a i  k ö n y v t á r o s o k  í r t á k
Adatok a Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny 17. évérõl

✒✒    Dömsödy Andrea



A visszaesés viszont, mint ahogyan a
grafikon is mutatja, nem minden megyére
jellemzõ. Ennek okát a megszûnõ iskolai
könyvtáros állásokban, a könyvtárostanárok
egyre fokozottabb terhelésében, a verseny
költségvetésének harmadára csökkenésében
és a nem minden megyében stabil verseny-
szervezõ intézményben, versenyszervezõ
személyében látjuk.

A 2. és 3. forduló mennyiségi és minõsé-
gi mutatói alapján ebben a tanévben a 2. áb-
rán látható megyei rangsor alakult ki. A há-
rom legeredményesebb megye képviselõje a
hagyományoknak és a versenyszabályzat-
nak megfelelõen tagja a következõ verseny-
évad versenybizottságának.

A részvétellel kapcsolatban meg kell
még említenünk azt az örömteli eseményt,
hogy a megszûnt Kölcsey Ferenc Nemzet-
közi Könyvtárhasználati Verseny részleges
pótlására tett kezdeményezõ felhívásunk
eredményeként a versenybe kassai középis-
kolások is bekapcsolódtak. Fülöp Éva, a
kassai Ipariskola könyvtárostanára helyi
szervezésében, kicsit más formában, anyagi
támogatás és továbbjutási lehetõség nélkül
20–30 tanuló oldotta meg fordulóról forduló-
ra feladatlapjainkat.

Szervezés

A hagyományoknak megfelelõen az iskolai
fordulókat az iskolák könyvtárostanárai
szervezték. A megyei forduló központi fel-
adatlapos írásbelibõl és a helyszínen szerve-
zett szóbeli feladatokból állt. Az írásbeli fel-
adatlapok a megyei és az országos fordulón
is központilag készültek és lettek sokszoro-
sítva, postázva. A feladatlapokat egy idõ-
pontban bonthatták fel, majd kezdhették el a
megoldást minden megyei helyszínen. 
A megyei fordulók feladatlapjának megol-
dókulcsait a verseny végeztével kapták meg
a szervezõk, az országos írásbeli forduló fel-
adatlapjait pedig szintén megoldókulcs
alapján a versenybizottság központilag javí-
totta.

A korábban már említett 5–6. évfolya-
mos tanulók a Belépõ-nek nevezett kategó-
riában vehettek részt. Az õ versenyük abban
különbözött a másik két kategóriáétól, hogy
az országos írásbeli forduló eredménye
alapján hirdettünk végeredményt.

Az országos szóbeli döntõ helyszínét eb-
ben a tanévben már másodszor egy erre a
célra õsszel kiírt pályázaton keresztül vá-
lasztottuk ki. A nyertes szentendrei II. Rákó-
czi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium
barátságos tereivel, alkalmas állományával,
támogató iskolavezetésével és felkészült
könyvtárostanárával, segítõkész iskolai kö-
zösségével méltó helyszínnek bizonyult. 
A vendéglátók által szervezett kulturális
programok és a magas színvonalú szervezés
mindenképpen arra ösztönzi a versenybi-
zottságot, hogy ezt a pályázatot a 2010/
2011-es tanévben is kiírja.
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1. ábra 
A megyei fordulóba
bejutott versenyzõk

száma az elmúlt 
három tanévben

1. Veszprém, 2. Heves, 
3. Komárom-Esztergom, 
4. Szabolcs-Szatmár-Bereg, 
5. Nógrád, 6. Budapest, 7. Fejér, 8.Vas, 
9. Békés, 10. Baranya, 11. Pest, 
12. Hajdú-Bihar, 13. Bács-Kiskun, 
14. Zala, 15. Gyõr-Moson-Sopron, 
16. Csongrád, 17. Borsod-Abaúj-Zemplén,
18. Jász-Nagykun-Szolnok, 19. Somogy

2. ábra. Megyei rangsor 



A szóbeli döntõbe bejutott tanulók és 
felkészítõ tanáraik támogatóinknak köszön-
hetõen sokféle jutalomban részesültek. 
A verseny anyagi forrásait az Oktatási és
Kulturális Minisztérium és a Nemzeti Kultu-
rális Alap biztosította. Versenyünk kiemelt tá-
mogatója az MTA Számítástechnikai és 
Automatizálási Kutatóintézete és a Monguz
Információtechnológiai Kft., amelyek a dön-
tõ legeredményesebb tanulójának iskolai
könyvtári munkáját egy nagy értékû szoftver-
rel támogatták, mindamellett, hogy a verseny
több fázisában nyújtottak nélkülözhetetlen
támogatást. A SZTAKI és a Monguz mellett
a Wédiamix Kft. pedig a környezetvédelem
jegyében a Belépõ kategória elsõ helyezettjét
jutalmazta meg egy elektromos rollerrel.

A diákok és könyvtárostanáraik jutalma-
zása terén nyújtott segítséget meg kell még
köszönnünk a következõ cégeknek, intéz-
ményeknek is: Waterfront Hotel***, Levegõ
Munkacsoport, Magyar Közlekedési Klub,
BKV, Tinta Könyvkiadó, Zrínyi Miklós
Nemzetvédelmi Egyetem Egyetemi Köz-
ponti Könyvtár, Magyar Tankönyvért Ala-
pítvány, Pest Megyei Könyvtár, Europe
Direct, Könyvtárostanárok Egyesülete.

Továbbá ezen a helyen is szeretnénk
megköszönni a 21 megyei versenyszervezõ
intézmény és az ott dolgozó szervezõ és
õket támogató könyvtáros kollégák egész
éves munkáját is.

Visszajelzések

A megyei forduló alkalmával minden felké-
szítõ tanár és versenyzõ diák kapott egy le-
velet, melyben arra kértük, hogy a megadott
online kérdõív segítségével ossza meg ve-

lünk véleményét, tapasztalatait. Ebben a
tanévben 31 könyvtárostanár (16%) és 36
tanuló (10%) élt ezzel a lehetõséggel.

A válaszoló pedagógusok 97%-a úgy ér-
zi, hogy iskolájában elismerik a Bod Péter
Országos Könyvtárhasználati Versenyt és az
abban folytatott munkáját. A diákok verseny
utáni érdeklõdését inkább csökkenõnek,
stagnálónak érzékelik. Ott, ahol növekedést
tapasztalnak, ezt a korábbi évek sikereivel
magyarázzák, és azzal, hogy a tanulókat
motiválják társaik tapasztalatai. A csökke-
nés okait a tanulók és önmaguk többletter-
heiben, a csökkenõ olvasási kedvben és a
hagyományos szaktárgyi versenyek jobb
presztízsében látják.

A szöveges értékelések alapján az orszá-
gos szervezõktõl több közvetlen információt
várnak azok, akik alacsonyabb osztályzato-
kat adtak. Ennek akadálya, hogy a jelenlegi
szervezési rendben a versenyben részt ve-
võkkel az országos fordulóig a megyei szer-
vezõk tartják a kapcsolatot, akiket viszont
igyekszünk folyamatosan tájékoztatni. Az
elégedettek a korrekt szervezést és a válto-
zatos módszereket dicsérik.

A megyei szervezéshez kapcsolódó ala-
csonyabb értékek kiemelten érintenek egy
megyét, ahol más információk szerint is sok
szervezési probléma merült fel. Ezen túlme-
nõen a szöveges indoklások elsõsorban a
helyszínül választott könyvtárak állományát
nem tartották tökéletesnek a célra. A megyei
helyszínek biztosítása évrõl évre gond a me-
gyékben, hiszen anyagi források hiányában
nehéz olyan helyszínt találni, ahol a terek,
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3. ábra 
A részt vevõ tanulók 
és könyvtárostanárok
véleménye 
a szervezésrõl

A felkészítõ tanárok ötfokozatú skálán 
a következõ átlagos értékeket adták meg:

felkészítõk versenyzõk  
átlag szóródás átlag szóródás 

országos versenyszervezés 
4,3 3-5 - - 

megyei versenyszervezés 
4,1 2-5 3,8 1-5 

írásbeli feladatlapok 
4,1 3-5 3,6 1-5 

tanulói élmények, tapasztalatok 
4,3 3-5 3,9 1-5 



az állomány is megfelelõ, és kollégák is áll-
nak rendelkezésre. Így néhány megyei peda-
gógiai intézet saját könyvtárában kényszerül
megrendezni a versenyt, melynek állománya
más célközönséget hivatott kiszolgálni. 
A pozitívan nyilatkozók elsõsorban az em-
beri tényezõt emelték ki, barátságos, segí-
tõkész, kedves, jó házigazda szervezõkrõl
számoltak be. A tanulók negatív kritikái el-
sõsorban szintén a könyvállományra és a
rendelkezésre álló idõre vonatkoztak. A po-
zitív értékelések az érdekes feladatokat, él-
ményeket, jó hangulatot és a vendéglátást
emelték ki.

A 2010/2011-es tanév

A hagyományoknak megfelelõen verse-
nyünket a 2010/2011-es tanévben is meghir-
detjük a 7–8. és a 9–10. évfolyamon tanuló
diákok számára. A versenyévad témája:
Gyermek- és ifjúsági irodalom az EU-ban.

Továbbá várjuk azon iskolai könyvtárak
pályázatát, melyek szívesen lennének az or-
szágos döntõ házigazdái. A pályázat részle-
teit és a versennyel kapcsolatos sok más in-
formációt megtalálhatják honlapunkon:
www.opkm.hu. ■
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A tanuló neve Iskolája Település Felkészítõ könyvtárostanár

1. Molnár Helga Apáczai Ált. Isk. Nyíregyháza Sztropkóczkiné Hajnalosi Éva
2. Kuglics Lajos Gárdonyi Ált. Isk. Sorkifalud Maczekné Simon Gyöngyi
3. Varga Virág Bolyai J. Ált. Isk. Mosonmagyaróvár Antal Imréné

1. Göttli Nóra Bálint M. Ált. Isk. Törökbálint Mericsné Várhelyi Éva
2. Lakosa Alina ELTE Apáczai Gimn. Budapest Szakály Erzsébet
3. Szalatnai Balázs Óhatvani Ált. Isk. Hatvan Melykóné Tõzsér Judit

1. Nagy Katalin Lóczy Lajos Gimn. Balatonfüred Gálné Angyal Krisztina
2. Balogh Géza Hatvani Középiskola Hatvan Valakovicsné Lakatos Marianna
3. Szentes Ádám Bolyai J. Gimn. Salgótarján Borók Sándorné

5–6. évf.     7–8. évf.    9–10. évf.

A 2009/2010-es
versenyévad 

végeredménye



Néhány gondolat a múltról

Iskolánk, a II. Rákóczi Ferenc Általános Is-
kola és Gimnázium, amely otthont adott az
idei döntõnek, nagy múltú tanintézetnek
számít Szentendrén, de nem ebben a formá-
cióban. Általános iskolaként a környezõ 
iskolákkal összevonva, majd önállóan spe-
ciális arculattal évtizedek óta jelen van a vá-
ros oktatásában. Középiskolaként azonban
viszonylag új. A 12 évfolyamos képzés
(6+6-os rendszerben) a kilencvenes években
indult meg, fokozatosan felépítve a középis-
kolás évfolyamokat. Az elsõ érettségi vizsga
1997-ben volt.

Én abban a tanévben kerültem az iskolá-
ba. Egy nagy múltú budai középiskola
könyvtárából, gyönyörû neobarokk könyv-
tárterembõl, harmincezres, remekül gyûjtött
állományból. És olyan tantestületbõl, ahol a
kollégák nagyon használták és tudatosan
használtatták a könyvtárat.

Itt, a Rákócziban, az iskola lehetõ legna-
gyobb osztálytermében volt a könyvtár, pla-
fonig érõ polcokon. Az állományt elsõsor-
ban az általános iskolai igények szerint
gyûjtötték. A könyvtárhasználati hagyomá-
nyok, szokások is elmaradtak az én vágya-
imtól. 

De érzékeltem az igényt, a várakozást – a
kollégák és a diákok részérõl –, ami körül-
vette a könyvtárat és az ott folyó munkát. 

A Rákóczi könyvtára ma

Mára kialakult egy tízezres könyvtári állo-
mány. Ez mennyiségre nézve nem nagyobb,
mint a kezdeti állomány, hiszen ezresével
kellett selejtezni, de sokkal szervesebb,
megfelelõbb. Természetesen az azóta ki-
munkált gyûjtõköri szabályzatnak megfe-
lelõ. 

2005-ben egy gyönyörû, új tetõtéri helyi-
ségbe költözhetett a könyvtár, ahol a polcok
magassága is alkalmas egy iskolai könyvtár

számára. A könyvtár terei egyaránt kedvez-
nek az elmélyült egyéni munkának és a cso-
portmunkának a könyvtári órákon. 

Könyvtárunk a versenyt is kiemelten tá-
mogató MTA SZTAKI által fejlesztett
KisTéka integrált könyvtári szoftverrel dol-
gozik. A könyvtár állománya számítógépes
katalógusban kereshetõ, és az interneten is
hozzáférhetõ a kozteka.hu/rakoczi webhe-
lyen.

A számítógépes nyilvántartás izgalmas
részletkérdések lekérdezésére is lehetõséget
ad. Igaz ugyan, hogy nem lehet a könyvtári
munkát számokban kifejezni, de talán érde-
kességként néhány adat: A 2009/2010-es
tanévben a 12 évfolyamos iskola 660 tanuló-
jából 510 fõ beiratkozott tagja van az iskolai
könyvtárnak. Az iskola diákjainak kéthar-
mada rendszeres könyvtárba járó és hasz-
náló. Az 54 fõs tantestületbõl 42 kolléga
kölcsönzött a tanév folyamán. Az elsõ félév
során 1815 könyvtári mûvelet (kölcsönzés
vagy hosszabbítás) történt.

Az iskolai könyvtár egyéb eseményei-
rõl, híreirõl blogunkon lehet tájékozódni:
http://www.rakoczikonyvtar.blogspot.com

Könyvtárpedagógia

Az elsõ években az állománnyal kapcsolatos
sürgetõ feladatok miatt – állományapasztás,
szerzeményezés, pályázás – nem is gondol-
tam a Bod Péter Országos Könyvtárhaszná-
lati Versenyen való részvételre. De segítsé-
gemre jött az akkor megjelent Nemzeti
Alaptanterv (NAT).

A NAT, amelynek alapján a mi akkori pe-
dagógiai programunk készült, az informati-
ka mûveltségi területen belül javasolja a
könyvtárhasználat tanítását. Az 1998/99-es
tanévben elõször tanultak az akkori hetedi-
kesek – kéthetenként egy órában, a számí-
tástechnikával felváltva – könyvtári infor-
matikát önálló tanórai keretben. Tehát nem a
magyarórából, osztályfõnökibõl elkönyö-
rögve, sokszor ötletszerûen, néha lehetetlen
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Gondolatok az országos döntõ után – a házigazda szemével

✒✒    Vitályos Ida



körülmények között zajlottak a könyvtári
órák, hanem megadva a módját, rendszerbe
foglalva. 

Ez azóta is így van itt nálunk. Kisebb-na-
gyobb módosulásokon megy keresztül a pe-
dagógiai program aktualizálásakor, de a 
lényeg nem változott. Természetesen van 
ennek is sok hátránya, nehézsége, de a nagy
elõnye az, hogy súlyuk és jelentõségük van
a könyvtárhasználati ismereteknek, tekinté-
lye a könyvtárnak, a könyvtárba járásnak. 

Így alakulhatott ki az évek során egy vál-
tozó színvonalú, de lelkes gárda, akiket sike-
rült a könyvtári munkafolyamatokba is be-
vonni, és akikkel már gondolni lehetett a
Bod Péter Országos Könyvtárhasználati
Versenyen való megmérettetésre.

Kötõdésünk a versenyhez

A Rákóczi diákjai 1999 óta minden évben
részt vesznek a versenyen. December folya-
mán házi versenyt rendezünk, ennek alapján
indulnak a versenyzõk a megyei döntõn. 
A házi forduló lebonyolításában rendszerint
segítenek nekem azok a kollégák, akik
gyakran használtatják órákon és projekt-
munkáik során a könyvtárat.

Eddig négy alkalommal volt megyei
gyõztes versenyzõnk, közülük két diákunk
is volt már országos döntõs.

Ezeken a sikereken és a versenyt övezõ
érdeklõdésen felbuzdulva gondoltuk az is-
kolavezetéssel, hogy szívesen adnánk ott-
hont a versenynek a szép új könyvtárhelyi-
ségben, a rendezett könyvállománnyal. 

Az is további motivációt jelentett, hogy
2009-ben ünnepelte Szentendre az ezeréves
fennállását – 1009-ben említik elõször az
oklevelek a várost –, ebbõl az alkalomból is
megmutathattuk az idelátogató résztvevõk-
nek a város kevésbé látványos arculatát, azt
a Szentendrét, amelyet mi, akik a minden-
napokban látjuk sok-sok arcát, annyira sze-
retünk. 

Az is fontos szempont volt, hogy az a ta-
pasztalatunk itt a Rákócziban, hogy a helyi
vagy regionális szakmai programok szerve-
zése – ugyan nagy kihívás, de – mindig
olyan találkozásokat, olyan szakmai kom-
munikációt eredményez, ami nagyon érté-
kes és gazdagító. 

Az évek során sok személyes kapcsola-
tom alakult ki a könyvtárba járó gyerekek-
kel a verseny és a versenyeztetés kapcsán.
Ha csak azt említem, hogy az odautazás so-
rán milyen jó beszélgetésekben volt részem,
már megérte. De több olyan diákunk van,
akik sosem értek el kimagasló eredményt a
versenyen, azonban számon tartják, szeret-
nek rajta részt venni, érdekli õket, figyelem-
mel kísérik, szorítanak barátjuknak, barát-
nõjüknek. Az a döntés, hogy ebben a tanév-
ben a mi iskolánk ad otthont a versenynek,
azzal járt, hogy idén nem lehet induló tanu-
lónk. Ez sokaknak csalódás volt, akik sze-
rettek volna versenyezni. Õk lelkesen kap-
csolódtak be az elõkészítésbe, a programok
kidolgozásába, a szervezésbe, a vendégek
kisérésébe. Még a verseny napján is bekan-
dikáltak a könyvtárba, hogy lássák, miként
zajlik a jeles megmérettetés. 

Arról pedig, hogy mindezek után hogy
folyt le a verseny, hogyan sikerült mindezt
tetõ alá hozni, szóljanak majd a résztvevõk.
Én leginkább arról számolhatok be, hogy az
elõkészítés – minden ezzel járó gond, aggo-
dalom, különmunka ellenére – nagy és szép
kihívás volt, aminek örömmel álltunk elébe. 

Maga a verseny pedig a támogató kollé-
gáimnak, a segítõ gyerekeimnek és nekem
nagy élmény volt. ■

Könyvtári Levelezõ/ lap • 2010. július24



42 fõs csapat indult Olaszország és fõként
Szicília szépségeinek felfedezésére 2010.
július 17-én a KSH Könyvtár fõigazgatója,
Nemes Erzsébet szervezésében. 

Hosszú volt az út, de senki nem bánta, hi-
szen egy rövid firenzei városnézés után más-
nap Rómában is megállt az autóbusz, majd
Nápoly, Capri szigete és Pompei követke-
zett. Róma különleges volt a könyvtárosok
számára, hiszen hetünket a még mindig zaj-
ló felújítás ellenére, különleges ajándék-
ként, a kézirattár vezetõje kalauzolt körbe a
Vatikán könyvtárában. 

Nem éppen egyszerû procedúra után, ha-
talmas állványok között léptünk be az épü-
letbe. A termek még így, félig elkészült álla-
potban is lenyûgözõek, de hát mi mást is 

várhatnánk a Vatikánban. Vezetõnk rendkí-
vül kedvesen közölte, hogy fotókat sajnos
nem készíthetünk, ezért igyekeztünk a fe-
jünkben elraktározni mindent, amit láttunk. 

A könyvtár 1580-ig jóval kisebb terüle-
ten, a hatalmas belsõ udvar másik oldalán
mûködött, V. Sixtus pápa helyeztette át mai
helyére, a volt kocsiszínbe, istállóba és
fegyverraktárba. Mikor ez is kicsinek bizo-

nyult, V. Sixtus parancsára új szárny épült,
arra terjeszkedhetett tovább a könyvtár. Per-
sze nem csupán a könyvtárnak akart a pápa
ezzel tágasabb helyet biztosítani, az elsõdle-
ges cél inkább az volt, hogy véget vessenek
az addig még tágasabb udvarban tartott vilá-
gi mulatságoknak, lovagi tornáknak, színhá-
zi elõadásoknak.

Az állományról csak nagyon felületes ké-
pet kaphattunk, hiszen szinte minden dobo-
zokban van még, de betekinthettünk az
egyik hatalmas raktárba, és megszemlélhet-
tük a magyar nyelvû anyagot. Láttuk a gra-
fikai gyûjtemény néhány csodálatos darab-
ját, a 400 ezres éremgyûjtemény egy részét,
Aquinói Szent Tamás szobrát és szinte ol-
vashatatlan kézírással írt önéletrajzát. 

Kalauzunk elmondta, hogy most digitali-
zálják a kézirat-katalógust, a távolabbi cél a
teljes kéziratgyûjtemény elektronikus fel-
dolgozása. A restaurálás ott sem halad olyan
tempóban, ahogy szeretnék, de 1890-tõl fo-
lyamatos, és a mostani felújítás újabb lendü-
letet adott a munkálatoknak.

Ezúton is köszönjük a vatikáni magyar
nagykövetség munkatársának közbenjárását, 
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akinek segítségével végül az elsõ elutasító
válasz ellenére mégis bejuthattunk a könyv-
tárba.

Könyvtáros szervezte utazáson természe-
tesen egy könyvtár nem könyvtár, hosszas
levélváltás után mi végül a messinai regio-
nális könyvtárat (Biblioteca regionale di
Messina – http://www.regione.sicilia.it/
beniculturali/BRUM/index.htm), annak is

fõként a muzeális gyûjteményét (Fondi
Antichi) tekintettük meg. Kísérõnk itt Maria
Teresa Rodriquez, a muzeális gyûjtemény
(Fondi Antichi) vezetõje volt, aki nagy szak-
értelemmel beszélt a könyvtár mûködésérõl,
de különösen az igazgatása alatt álló terület-
rõl. A regionális könyvtár tulajdonképpen
Szicília „központi könyvtára”, afféle szere-
pet tölt be, mint nálunk a megyei könyvtá-
rak, csak nagyobb területen. Az intézmény a
jól szervezett olasz könyvtári rendszer fon-
tos eleme. A feldolgozást a közös katalogi-
zálási rendszerben végzik, tehát a másutt
már elkészült rekordokat egyszerûen átve-
szik és kiegészítik saját adataikkal, a náluk
feltárt dokumentumok rekordját pedig õk
szolgáltatják a rendszerben. Muzeális gyûj-
teményük nagyon gazdag, ez nem kis rész-
ben annak köszönhetõ, hogy hozzájuk került
a messinai San Salvador kolostor teljes
könyvtára. Vannak X–XVII. századi görög
és latin nyelvû kézirataik megtalálható ná-
luk Szent Márk és Szent Jakab liturgiája,
vagy az elsõ Messinában nyomtatott könyv 
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1607-bõl. Van olyan kódexük, melynek ini-
ciáléi valamiféle „megszemélyesített” kez-
dõbetûk, azaz a betût különbözõ testtartású,
más-más eszközöket használó, tartó ember-
alakok rajzolják ki. Csak A betûbõl három-
száz különbözõ van ebben a kötetben.

Míg mi szinte áhítattal csodáltuk az érté-
kes dokumentumokat, a kolléganõ laza nyu-
galommal adta õket a kezünkbe, lapozgatott
bennük. Egymás közt meg is jegyeztük,
hogy otthon ilyet csak nagyon kivételes al-
kalommal, akkor is fehér cérnakesztyûben
érinthetnénk meg.

A tíznapos utazás élményekben olyan
gazdag volt, hogy azt nem is lehet egy rövid
beszámolóban leírni. Szicílián Palermótól
Taormináig és az Etnáig rengeteg csodálatos
helyet láttunk, de még sokkal több lenne,
amit szívesen megnéznénk egy következõ
alkalommal. ■
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Antológiák
101 vers és ének Csíksomlyóról 

(Kriterion)162 o., 3100 Ft
1000 magyar haiku 

(Napkút) 352 o., 2990 Ft
A magyar zsidó költészet 150 éve 

(Múlt és Jövõ) 280 o., 3200 Ft
Az év novellái 2010 

(Magyar Napló) 250 o., 2730 Ft
Ígéretek 3 

(Garbo) 180 o., 2800 Ft
Katolikus költõk antológiája 

(Éghajlat) 400 o., 3850 Ft
Körkép 2010 (Magvetõ)
Psalmus Hungaricus 

(Kráter Mûhely) 302 o., 2500 Ft
Szegedtõl Szegedig Antológia 2010 

(Bába és Társai 420 o., 4000 Ft
Szép versek 2010 (Magvetõ)
Szétszaggatott ország 

(Antológia) 192 o., 2600 Ft
Szlovákiai magyar szép irodalom 2010 

(Szlovákiai Magyar Írók Társasága) 230 o., 2700 Ft
Ugat a Nyugat 

(Eri) 176 o., 3360 Ft 

Magyar versek
Aczél Géza: (õ)szike 

(Jelenkor) 72 o., 1800 Ft
Agócs Sándor: Ördöglakat a számon 

(Antológia) 100 o., 2000 Ft
Ágai Ágnes: Zénónak mondom… 

(Hungarovox) 96 o., 1500 Ft
Babits Mihály: Válogatott versek 

(Holnap) 184 o., 2100 Ft
Balázs F. Attila: Minimál 

(AB-ART) 98 o., 1990 Ft
Baranyi Ferenc: Ködsirató 

(Hungarovox) 80 o., 1500 Ft
Báger Gusztáv: Élõadás 

(Tiszatáj Alapítvány) 240 o., 2600 Ft
Becsy András: Franciakrémes 

(Kortárs) 76 o., 1000 Ft
Borbély Szilárd: A Testhez 

(Kalligram) 176 o., 2200 Ft
Bozók Ferenc: Rubinpirosat visz a nyárba 

(Hét Krajcár) 54 o., 1200 Ft
Bozsik Péter: Gourmandiai partraszállás 

(zEtna-Basiliscus) 76 o., 1400 Ft
Czigány György: Mennyei rónán 

(Szent István Társulat) 112 o., 1600 Ft
Csontos Márta: A meggyújtott olajág 

(Littera Nova) Kb. 100 o., Kb. 2000 Ft
Deák László: Fogadom ajándékod idõ 

(Ráció) 128 o., 1800 Ft
Dobai Péter: Latin lélegzet 

(Kráter Mûhely) 216 o., 3500 Ft

Falcsik Mari: A sorsvadász 
(Jelenkor) 80 o., 1900 Ft

Ferencz Gyõzõ: Szakadás 
(Sziget) 250 o., 2000 Ft

Fodor Ákos – Rózsa Edit: Képtelenkönyv 
(Móra) 24 o., 1690 Ft

Gubicza Jenõ: Égig érõ csend 
(Duna International)

Györe Balázs: kölcsönlakás 
(Kalligram) 120 o., 2000 Ft

Hodossy Gyula: Szövi a lélek vásznát 
(Lilium Aurum) 96 o., 2900 Ft

Horváth Ottó: Olmóba menet 
(zEtna–Basiliscus) 76 o., 1400 Ft

Igmándi Szûcs István: Rõzselángok melegében
(Kráter Mûhely) 162 o., 2000 Ft

Jasper Gyula: A mindenség határán 
(Hét Krajcár) 96 o., 1200 Ft

Juhász Ferenc: A gyermekkor csontváza 
(Kossuth) 160 o., 1980 Ft

Juhász Gyula: Ébredj, magyar! 
(Bába és Társai) 176 o., 1500 Ft

Juhász Gyula: Magyar elégia 
(Pallas-Akadémia, Csíkszereda) 88 o., 1200 Ft

Kiss Anna: Szélörvények vonulnak 
(Kortárs) 184 o., 2000 Ft

Kollár Árpád: Nem Szarajevóban 
(FISZ) 64 o., 1900 Ft

Koncsol László: Szól a fényes láthatatlan
(Madách-Posonium) 68 o., 1500 Ft

Kõszeghy Elemér: Ötven vers – ötven évembõl
(Intermix, Ungvár) 65 o., 500 Ft

Kukoda Vince: Béke gyõzelme 
(Alterra ) 164 o., 1500 Ft

Kukorelly Endre: Mennyit hibázok, te úristen 
(Kalligram) 200 o., Kb. 2200 Ft

Markó Béla: Tulajdonképpen minden 
(Bookart) 128 o.

Mezey Katalin: Bolygó pályák 
(Széphalom Könyvmûhely) 128 o., 1900 Ft

Miszlai Gyula: Hérakleitosszal 2006 nyarán 
(Littera Nova) 70 o., Kb. 1900 Ft

Mócsai Gergely: Igaz 
(FISZ ) 160 o., 1800 Ft

Nagyálmos Ildikó: Randevú 
(AB-ART) 98 o., 1990 Ft

Nádasdy Ádám: Verejték van a szobrokon 
(Magvetõ) 168 o., 2490 Ft

Oláh András: Anyagfáradság 
(Hungarovox) 96 o., 1400 Ft

Palócföld meséi és mondái 
(Balassi) Kb. 800 o., 3600 Ft

Prohászka László Máté: Mikor a fûrészgépek a
madarak nyelvét kivágták 
(Hét Krajcár) 136 o., 1250 Ft

Sajó László: Fényre sötétedõ 
(L’Harmattan) 100 o., 1200 Ft
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Simon Márton: Dalom a magasföldszintrõl 
(L’Harmattan) 100 o., 1200 Ft

Szabó T. Anna: Villany 
(Magvetõ) 86 o., 1390 Ft

Szokolay Zoltán: Betiltható bonctechnika 
(Írmag Könyvkuckó) 272 o., 2200 Ft

Tandori Dezsõ: Úgy nincs, ahogy van 
(Scolar) 288 o., 3900 Ft

Takács Zsuzsa: A test Imádása – India 
(Magvetõ) 160 o., 2490 Ft

Tamás Menyhért: Alkonyút 
(Éghajlat) 120 o., 2200 Ft

Utassy József: Ezüst rablánc 
(Napkút) 304 o., 2790 Ft

Varga Gabriella: Szárnyalás és fohász 
(Alterra) 170 o., 1700 Ft

Vári Fábián László: Jég és korbács 
(Széphalom Könyvmûhely) 128 o., 1900 Ft

Vecsei Miklós: Égszilánk a matracon 
(Barrus) 128 o., 2350 Ft

Verebes Ernõ: Elõbb még örök 
(zEtna) 90 o., 1500 Ft

Vesztergom Andrea: Égi csöndrögök 
(Írmag Könyvkuckó) 162 o., 1977 Ft

vészabónoémi: Ajándék neked 
(Kossuth) 64 o., 1900 Ft

Viczián Sándor: Emlékek teraszán 
(Hungrovox) 88 o., 1200 Ft Magyar próza

Aich Péter: A torony 
(AB-ART, Pozsony) 120 o., 1990 Ft

Albert Béla: Szilánkok 
(Hungaro-vox) 360 o., 2400 Ft

Ambrus Zoltán: Berzsenyi báró és családja 
(Múlt és Jövõ) 300 o., 3400 Ft

András László: Egy medvekutató feljegyzései 
(Nyitott Könyvmûhely) 240 o., 2490 Ft

Angeli Marina: Vérkönny 
(Aposztróf) 272 o., 2800 Ft

Ágh István: Árokból jön a törpe 
(Nap) 200 o., 2310 Ft

Ballai László: A szabadság mítosza 
(Hungarovox) 224 o., 2100 Ft

Balogh Boglárka: A belém fagyott tenger 
(Püski) 72 o., 1500 Ft

Balogh István: Hintaszék 
(Forum, Újvidék) 204 o., 1500 Ft

Balogh Katalin: A fekete zongora 
(Agave) 300 o., 2980 Ft

Bächer Iván: Az elveszett falu (Ab Ovo) 176 o.
Bene Zoltán: Hollók gyomra 

(Hungarovox) 216 o., 1800 Ft
Benedek Szabolcs: Lollo keblei 

(Pont) kb. 180 o., kb. 2500 Ft
Bertalan Tivadar: Töpörin, az angyal 

(és a lelkiismeret) (Agro-inform) 100 o., 2500 Ft
Békés Pál: Érzékeny útazások Közép-Európán át

(Palatinus ) 324 o., 3100 Ft
Bogdán László: Kintrekedtek 

(Mentor, Marosvásárhely) 400 o., 3150 Ft
Bokor Péter: Az Ékszerész, a Szõke és a Sánta 

(Noran Libro) 132 o., 1980 Ft
Böszörményi Zoltán: Halálos bûn – Párpercesek 

(Ulpius-Ház) kb. 200 o., 2999 Ft

Brenzovics Marianna: Kilátás 
(Kalligram) 200 o., 2200 Ft

Brody, Alexander: Barátaim könyve 
(Kalligram) 288 o., 2990 Ft

Bujdosó István: Hal a vízben 
(Cartaphilus) 160 o., 2600 Ft

Coach, Julius J.: Lánynak lenni veszélyes 
(Scolar) 200 o., 1990 Ft

Czike Sándor: Saultól Pálig 
(Accordia) 100 o., 1490 Ft

Csalog Zsolt: A tengert akartam látni 
(Palatinus) 464 o., 3600 Ft

Csender Levente: Fordított zuhanás 
(Magyar Napló) 150 o., 1575 Ft

Csontos Márta – Balázs Tibor: Aforizma-párbaj 2. 
(Littera Nova) Kb. 100 o., kb. 1800 Ft

Danyi Zoltán: Párhuzamok, flamingóval 
(zEtna, Zenta) 76 o., 1400 Ft

Darkó István: Deszkaváros 
(Kráter Mûhely) 240 o., 2700 Ft

Domonkos Gábor: Reklámország peremén 
(Cor Leonis) 140 o., 1200 Ft

Dreff János – Tóth Dezsõ: Az utolsó 
magyartanár feljegyzései 
(Kalligram) 360 o., 2800 Ft

Duba Gyula: Szégyen 
(Madách-Posonium) 184 o., 2700 Ft

Eötvös Károly: A nagy per 
(M-érték) kb. 560 o., 1999 Ft

Esterházy Péter: Esti 
(Magvetõ) 416 o., 3490 Ft

Esze Dóra: Ellenség 
(Kalligram) 180 o., kb. 2300 Ft

Falvai Mátyás: Gépindák 
(FISZ) 104 o., 1950 Ft

Fábián Janka: Virágszál 
(Hungarovox) 328 o., 2500 Ft

Fekete István: Tûnõdések 
(Lazi) 224 o., 2600 Ft

Ferdinandy György: Egy sima, egy fordított 
(Magyar Napló) 200 o., 1890 Ft

Garaczi László: Arc és hátraarc 
(Magvetõ) 176 o., 2490 Ft

Gergely Tamás: Fél, feles 
(Bookart, Csíkszereda) 240 o.,

Gerõcs Péter: Zombor és a világ 
(Scolar) 160 o., 1990 Ft

Gion Nándor: Angyali vigasság 
(Noran Libro) 520 o., 3800 Ft

Hajdú Farkas-Zoltán: A dolgok rendje 
(Bookart, Csíkszereda) 440 o.

Hász Róbert: Júliával az út 
(Kortárs) 160 o., 2000 Ft

H. Vidra Gabriella: A Tudás könyvei II. 
(Hungarovox) 336 o., 2300 Ft

Jámborné Balog Tünde: Odette vendégei 
(Széphalom Könyvmûhely) 240 o., 2100 Ft

Jókai Anna: Szegény Sudár Anna 
(Széphalom Könyvmûhely) 344 o., 3200 Ft

Jolsvai András: Köröndy vérre megy 
(Fekete Sas) 188 o., 2900 Ft

Kardos Melinda: Út a kanyar után 
(Alterra) 191 o., 1700 Ft
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Karinthy Frigyes: Szomorú vasárnap 
(Arión) 270 o., 2690 Ft

Király Levente: Hová menekülsz 
(L’Harmattan) 150 o., 1600 Ft

Kis Erika: Egy asszony viszontagságai 
(Alterra) 122 o., 1500 Ft

Kiss Angéla: London, csak oda 
(Jószöveg Mûhely) 240 o., 2990 Ft

Kiss Tibor Noé: Inkognitó 
(Alexandra) 192 o., 2699 Ft

Kondor Vilmos: A budapesti kém 
(Agave Könyvek) 280 o., 2980 Ft

Kosáryné Réz Lola: Por és hamu 
(Kráter Mûhely) 514 o., 3000 Ft

Kosáryné Réz Lola: Vaskalitka 
(Kráter Mûhely) 440 o., 2700 Ft

Kroó András: É – mint Élet (Novella)
Lengyel Zoltán: Csillagbörtön 

(FISZ) 144 o., 1800 Ft
Marafkó László: Egyszervoltak 

(Anonymus) 212 o., 2200 Ft
Miklya Anna: Eloldozás 

(Jelenkor) 136 o., 1900 Ft
Mirtse Zsuzsa: Fogadó a Négy Macskához 

(Ciceró) 240 o., 2490 Ft
Móricz Zsigmond: Esõlesõ társaság 

(Gabo) 306 o., 2490 Ft
Müncz András: A dédi térdkalácsa 

és más tárgyi tévelygések 
(Ulpius-Ház) 200 o., 2999 Ft

Nagy Ildikó Noémi: Eggyétörve 
(Palatinus) 112 o., 2300 Ft

Nagy Zoltán Mihály: Fogyó fényben 
(Intermix, Ungvár) 194 o., 1000 Ft

Nemere István: Merénylet a Balatonon 
(Könyvmolyképzõ) 200 o., 2499 Ft

Neubauer Pál: A jóslat 
(Kráter Mûhely) 280 o., 2700 Ft

Németh László: Alsóvárosi búcsú 
(Kráter Mûhely) 300 o., 3000 Ft

Novák Éva: Egy másik nõ 
(Hungarovox) 88 o., 1800 Ft

Nyírõ József: A sibói bölény (Lazi)
Passuth László: Nápolyi Johanna 

(Könyvmolyképzõ) 440 o., 3499 Ft
Papp M. Zsuzsa: Megtagadva 

(Aposztróf) 288 o., 3500 Ft
Pataki Éva: Ami elveszett – családi freskó 

(Athenaeum) 300 o., 2990 Ft
Pályi András: Én határain 

(Kalligram) 280 o., kb. 2600 Ft
Petrõczi Éva: Áfonyahegyi jegyzetek 

(Fekete Sas) 136 o., 1200 Ft
Polgár Ernõ: „Zsidók kotródjatok” 

(3BT Kiadó) 700 o., 4000 Ft
Popper Péter: Sárkányok barlangja 

(Saxum) 232 o., 2800 Ft
Pósfai György: Tull úr intenzív élete 

(Kortárs) 184 o., 2000 Ft
Reisinger Attila: Cser sógor 

(Littera Nova) 100 o., 1700 Ft
Sinkó Ervin: Optimisták 

(Noran Libro) 830 o., 4800 Ft

Sóvári Mónika: Szerelmem, Sanghaj 
(Duna International) 224 o., 2495 Ft

Szalay Zoltán: A kormányzó könyvtára 
(Kalligram) 136 o., 2000 Ft

Szeivolt István: A nyomozó 
(Karizma) 400 o., 2800 Ft

Szenteleky Kornél: Isola Bella 
(Kráter Mûhely) 144 o., 2700 Ft

Szép Ernõ: Hetedikbe jártam/ Indiszkréció 
(Noran Libro) 330 o., 2490 Ft

Szilasi László: Szentek hárfája 
(Magvetõ) 320 o., 2990 Ft

Szomory Dezsõ: Levelek egy barátnõmhöz 
(Múlt és Jövõ) 300 o., 3200 Ft

Szöllõsi Györgyi-Shakti: Szex és titok 
(Trivium) 268 o., 2890 Ft

Szvoren Edina: Pertu 
(Palatinus) 224 o., 2700 Ft

Tandori Dezsõ: Csodakedd, rémszerda 
(Tiszatáj) 280 o., 2800 Ft

Tokaji Zsolt: Budapest, China-town 
(Nyitott Könyvmûhely) 280 o., 2980 Ft

Turcsányi Ervin: Egy táncosnõ emlékiratai 
– A vak lány szerelme 
(Püski) 348 o., 2900 Ft

Vág Bernadett: Zacc 
(K.u.K.) 240 o., 2500 Ft

Vágvölgyi B. András: Kolorádó Kid 
(Nyitott Könyvmûhely) 340 o., 2980 Ft

Weisz Mandel Marianna: Mi lett volna, ha…? 
(Aposztróf) 144 o., 2400 Ft

Zalán Tibor: Göncölszekér 
(Palatinus) 112 o., 2200 Ft 

Magyar dráma
Bánffy Miklós: Drámák 

(Balassi) 400 o., 3800 Ft
Buda Ferenc: Színre szín 

(Holnap) 250 o., 2500 Ft
Fazekas István: Kis Károly 

(Hungarovox) 80 o., 1300 Ft
Gábor Andor: Szépasszony 

(Európa) 640 o., 4500 Ft
Kányádi Sándor: Ünnepek háza 

(Helikon) 400 o., 3990 Ft
Mészöly Miklós: Színházon kívül 

(Jelenkor) 456 o., 2800 Ft
Spiró György: Koccanás 

(Scolar) 125 o., 1750 Ft
Szegedi-Szabó Béla: Bill a mennybe megy 

(zEtna) 164 o., 2000 Ft
Vörös István: Ördögszáj 

(Napkút) 352 o., 2990 Ft 

Vegyes mûfajú magyar irodalom
Ady Endre:Séta bölcsõhelyem körül I-II. 

(Bába és Társai) 456 o., 3800 Ft
Bíró Zsuzsi: A halál „angyala” 

(Accordia) kb. 120 o., 2400 Ft
Faludi Ádám: Hogyan teremtettem a világot 

(Széphalom) 280 o., 2200 Ft
Gál Sándor: A rák évada 

(Madách-Posonium, Pozsony) 
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Emlékezés, életrajz, interjú, levelezés, napló
A történelem eleven valósága 

(Európa) 272 o., 3000 Ft
Egy homo politicus itthon, Európában 

és Amerikában (Hét Krajcár) 500 o., 2800 Ft
Cselényi László: Az Értõl a Csendes-óceánig

(Madách-Posonium, Pozsony) 304 o., 3300 Ft
Csûrös Csilla: Élet-Utasok 

(Püski) 260 o., 2600 Ft
Darvay Nagy Adrienne: Stief Magda 

(Korunk – Komp-Press, Kolozsvár) 148 o., 1500 Ft
Fenyves Katalin: Képzelt asszimiláció? 

(Corvina)
Finta József: Élet-képek 

(Kossuth) 208 o., 2990 Ft
Gazda József: A megpecsételt vég 

(Hét Krajcár) 204 o., 1980 Ft
Hovanyecz László: Értékteremtõk 2010 

(Kossuth) 200 o., 2200 Ft
Jeszenszky-krónika 1818-tól 1900-ig: 

Egy mezõvárosi kisnemes és emlékezései a XIX.
századból (Alterra) 180 o., 1800 Ft

Jankovics Marcell: Husz esztendõ Pozsonyban
(Méry Ratio, Somorja) 236 o., 3350 Ft

Kass János-tól, -nak, -ról 
(Bába és Társai) 64 o., 1500 Ft

Kalász Márton: Berlin – zárt övezet 
(Holnap) 280 o., 2900 Ft

Kántor Lajos: Barátom a malomban 
(Noran Libro) 320 o., 2990 Ft

Kászoni Zoltán: Wass Albert õsök, elõdök
(Agroinform) 100 o., 2500 Ft

Keresetlen szavak 
(Lilium Aurum) 160 o., 2300 Ft

Lacza Éva: Beszélgetések múlt idõben
(Madách-Posonium, Pozsony) 240 o., 2700 Ft

Laczkó András: Kirúgatásaim naplója 
(Nap Alapítvány) 152 o., 1995 Ft

Lakat T. Károly: avargazoli 
(Kossuth) 240 o., 2490 Ft

Láng György: Kárpátvölgy muzsikusa 
(Magic Glória) 216 o., 2980 Ft

Lengyel Tünde – Várkonyi Gábor: 
Báthory Erzsébet 
(General Press) kb. 300 o., kb. 3000 Ft

Maczó János: „Ratkó-gyerek” vagyok 
(Nap Alapt) 96 o., 1680 Ft

Márai Sándor: A Teljes Napló 1954–56 
(Helikon) 432 o., 4990 Ft

Molnár Imre: Esterházy János élete és mártírhalála
(Méry Ratio, Somorja) 328 o., 4700 Ft

Móricz Zsigmond: Napló I. (1925–26) 
(Noran 2004) 848 o., 4999 Ft

Nádasdy Borbála: Maradni zabad! 
(Méry Ratio) 278 o., 3490 Ft

Németh Magda: Mélységbõl mélységbe 
(Nap) 96 o., 2000 Ft

Padisák Mihály: Félszáz év a mikrofon elõtt
(Gondolat)

P. Szabó Mária: Én, Báthory Erzsébet
(Gigapolisz) 200 o., 2490 Ft

Saáry Éva: Olajtornyok az Egyenlítõ alatt 
(Hét Krajcár) 160 o., 1850 Ft

Szabó Magda: Drága Kumacs! 
(Európa) kb. 432 o., kb. 3200 Ft

Szabó Magda Album (Napkút) 125 o., 2980 Ft
Szakolczay Lajos: Párbeszédek és perbeszédek

(Magyar Napló) 472 o., 2940 Ft
Szent-Györgyi Imre: Drótok és fatornyok közt

(L’Harmattan) 320 o., 2900 Ft
Szécsi Katalin: Több mint szerelem 

(K.u.K.) kb. 270 o., 2700 Ft
Színház az egész világ – Molnár Ferenc 

regényes élete & Liliom öt asszonya 
(Noran Kiadó 2004) 326 + 32 o., 2999 Ft

Sz. Tóth Gyula: Tanári notesz 4. 
(Hungarovox) 244 o., 1900 Ft

Vámos Miklós: Kedves kollégák 
(Európa) kb. 1000 o., kb. 5000 Ft

Vékás János: Utak 
(Vajdasági Magyar Mûv. Int., Zenta) 544 o., 2500 Ft 

Irodalmi esszé, publicisztika
Ady Endre: Jóslások Magyarországról 

(Éghajlat) 320 o., 3500 Ft
Albert Gábor: A földieper levelei alatt 

(Pont) 180 o., 2500 Ft
András Sándor: Bretonhídon Atlantiszba

(Kalligram) 330 o., 2800 Ft
Báthori Csaba: A hangsúly keresése 

(Napkút) 352 o., 2990 Ft
Báthori Csaba: Séták könyve 

(Scolar) 816 o., 4400 Ft
Bolemant Éva: Pozsonyi Ész-lelések 

(Median, Pozsony) 120 o., 2100 Ft
Bordás Gyõzõ: Kertkapu 

(Forum, Újvidék) 224 o., 1700 Ft
Czakó Gábor: Misztikai ösvény – Titkos könyv

(CzSimon Könyvek) Kb. 200 o.,
Fenyvesi, Charles: Elmélkedések egy kerti padon

(Európa) 304 o., Kb. 3000 Ft
Füzi László: Világok határán 

(Kalligram) 180 o., 2400 Ft
Géczi János: Honvágy. A Paradicsomba 

(Gondolat) 250 o., 2900 Ft
Hanczár Gergely: Innen nézve 

(Pont) 150 o., Kb. 2980 Ft
Hubay Miklós: Aztán mivégre az egész Teremtés?

(Napkút) 176 o., 1990 Ft
„Ignotus – a megértõ” 

(Múlt és Jövõ) 280 o., 3200 Ft
Ignotus Pál: Jegyzetek a szabadságról 

(Gondolat) 350 o., 3390 Ft
József Attila: Óda (Nap) 120 o., 2500 Ft
Juhász György: Mikor kezdõdik a XXI. század?

(Hungarovox) 136 o., 1500 Ft
Kántor Lajos: Kolozsvári nézõ 

(Minerva – Komp-Press) 168 o., 1500 Ft
Mészöly Miklós: A negyedik út 

(Jelenkor) 244 ., 2400 Ft
Mikola Anikó: Történelem a tûzhelyen 

(Median, Pozsony) 140 o., 1800 Ft
Mikola Gyöngyi: A vésõ nyoma 

(Kijárat) 240 o., 2400 Ft
Pozsgai Györgyi: A Nap kapujában

(Hungarovox) 320 o., 2000 Ft
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Radnóti Sándor: Az Egy és a Sok 
(Jelenkor) 336 o., 2900 Ft

Szõcs Géza: Tasso Marchini és Dsida Jenõ 
(Szent István Társulat) 128 o., 2400 Ft

Tolnai Ottó: Egy világítótorony eladó 
(zEtna – Basiliscus) 172 o., 2000 Ft

Ungvári Tamás: Az emlékezés enciklopédiája 
(Scolar) 320 o., 3500 Ft

Várdy Péter: Gúny és öncáfolat 
(Pont) Kb.100 o., Kb. 2500 Ft

Véghelyi Balázs: Huszonhárom lépés 
(Hungarovox) 120 o., 1400 Ft 

Irodalomtörténet, irodalomtudomány
Baán Tibor: Nagylátószög 

(Hét Krajcár) 234 o., 1850 Ft
Balázs Ildikó: Wass Albert erdélyi korszaka

(1923–1944) 
(Mentor, Marosvásárhely) 264 o., 2730 Ft

Bányai János: Költõ(k), köny-ve(ek), vers(ek) 
(Forum) 192 o., 1800 Ft

Beney Zsuzsa: Az elérhetetlen jelentés 
(Gondolat) 6300 o., 5800 Ft

Bächer Iván: Ököllel a zongorát 
(Ab Ovo) Kb. 320 o.,

Cseke Péter: Világtávlatban gondolkodó erdélyi
fiatalok (Lucidus) 230 o., 2500 Ft

Csokonai Attila: Hófehérke és a berlini fiúk 
(Kiss József Könyvkiadó) 220 o., 2200 Ft

G. Komoróczy Emõke: A „tûrt és tiltott” határán
(Hét Krajcár) 476 o., 2800 Ft

Grendel Lajos: Magyar líra és epika 
a 20. században (Kalligram) Kb. 656 o., 3990 Ft

Harkai Vass Éva: Verstörténések 
(Forum, Újvidék) 120 o., 1400 Ft

Hézagpótlás - A kortárs magyar irodalom tanítása 
(Aula.info) 300 o., 2300 Ft

Jánosi Zoltán: Barbárok hangszerén 
(Holnap) 350 o., 2500 Ft

József Attila: A Dunánál 
(Nap) 252 o., 2500 Ft
Kelemen Erzsébet: Hét színkép 
(Ráció) Kb. 160 o., 1950 Ft

Kerényi Ferenc: Színek, terek, emberek. 
Irodalom és színház a 18–19. században 
(Ráció) 216 o., 2800 Ft

Laczkó András: Baranyi Ferenc 
(Hungarovox) 256 o., 1900 Ft

Pomogáts Béla: Hazatérõ irodalom 
(Littera Nova) 126 o., 1990 Ft

Szó és betû szerint (Balassi) 200 o., 2300 Ft
Szörényi László: „Új-Zélandot választottam 

hazámul” 
(Kortárs) 272 o., 2500 Ft

Thomka Beáta: Déli témák 
(zEtna, Zenta) 272 o., 2500 Ft

Tverdota György: Németh Andor II. 
(Balassi) Kb. 220 o., 2900 Ft

Ütközõ világok – Tanulmányok 
Philip K. Dick mûveirõl 
(Lilium Aurum, Dunaszerdahely) 256 o., 2900 Ft

Virág Zoltán: A szomszédság kapui 
(zEtna, Zenta) 240 o., 2200 Ft 

Nyelvészet
Barabási László: Változó világ 

(Fríg) 374 o., 3600 Ft
Karácsony Sándor: Magyar nyelvtan 

társaslélektani alapon 
(Széphalom Könyvmûhely) 224 o., 2800 Ft

Kiss Dénes: Gömbgondolkodás 
(Püski) 176 o., 2300 Ft

Mandics György: Róvott múltunk 
(Irodalmi Jelen) 700 o., 11000 Ft

Molnárné Czeglédi Cecília – Molnár Zsolt: 
Hangok világa I-III. 
(Püski) 96 + 36 + 140 o., 3600 Ft

Nyelvünk és tájnyelveink 
(Széphalom Könyvmûhely) 128 o., 1900 Ft

Varga Csaba: Szavaink a múltból 
(Fríg) 112 o., 2700 Ft 

Vallástörténet
Korpics Márta – Wildmann János: 

Egyházak és vallások az egyesült Európában 
(Typotex) 336 o., 3600 Ft

Kiss Irén – Tábori László: Zaratustrától Jézusig 
(Püski) 180 o., 2300 Ft 

Mûvelõdéstörténet
Erdélyi István – Ráduly János: 

A Kárpát-medence rovásírásos emlékei (Masszi)
Móricz Zsigmond: Móricz sétái Budapesten 

(Holnap) 150 o., 5100 Ft
Széchenyi Szerbiában – 1830 

(Forum, Újvidék) 240 o., 1900 Ft 

Történelem, politika
Bagu Balázs: Az 1848–49-es forradalom 

és szabadságharc Kárpátalján 
(Intermix) 180 o., 1000 Ft

Bíró Zoltán: Korszakváltás 
(Antológia) 296 o., 2500 Ft

Csapdában (L’Harmattan) 370 o., 3300 Ft
Csáky Pál: Hullámvasút 

(Méry Ratio) 398 o., 3490 Ft
Domonkos László: A Székely Hadosztály 

parancsnoka (Masszi)
Erdélyrõl Trianonban 

(Mentor, Marosvásárhely) 284 o., 2520 Ft
Flesch István: Az isztambuli menedék (Corvina)
Gerõ András: Éljen a magyar! 

(Új Mandátum) 150 o., 2010 Ft
Gyáni Gábor: Elveszíthetõ-e a múlt? 

(Nyitott Könyvmûhely) 320 o., 3490 Ft
Herger Csabáné: Egyházi modernizáció 

a 19. századi Magyarországon és Európában 
(Új Mandátum) 280 o., 2480 Ft

Marosszéki krónikák II. 
(Mentor, Marosvásárhely) 384 o., 3150 Ft

Miskolczy Ambrus: Kazinczy Ferenc útja 
a nyelvújítástól a politikai megújulásig III. 
(Lucidus) 250 o., 2800 Ft

Mitrovics Miklós: A remény diadala 
(Napvilág) 360 o., 3500 Ft

Pók Attila: A haladás hitele 
(Akadémiai) 4800 Ft
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Poór Miklós: Nemzetbiztosító hadjáratok
(Masszi)

Romsics Gergely: Nép, nemzet, birodalom 
(Új Mandátum) 460 o., 3200 Ft

Sasvári László – Diószegi György: 
A pest-budai görögök 
(Új Mandátum) 200 o., 2480 Ft

Sólyom László: Egy elnökség lenyomata 
(Századvég) 352 o., 3990 Ft

Szigorúan titkos ’89. - A magyar 
állambiztonsági szervek éves munkabeszámolói 
(L’Harmattan) 405 o., 3700 Ft

Varga Éva Mária: Magyarok szovjet hadifogság-
ban (1941–1956) (L’Harmattan) 370 o., 3600 Ft

Vámbéry Ármin: Bokhara története 
(Lilium Aurum) 504 o., 4990 Ft 

Filozófia, pszichológia,szociológia, szociográfia
Gábor György – Vajda Mihály: 

A lét hangoltsága (Typotex) 400 o., 3200 Ft
Hódi Sándor: Életpszichológia 

(Vajdasági Magy. Mûv. Int., Zenta) 560 o., 3000 Ft
Ladányi János: Válogatott tanulmányok 

(Új Mandátum) 650 o., 3200 Ft
Popper Péter – Csányi Vilmos– 

Persányi Miklós: Egymásra nézve – Ember és állat 
(Saxum) 180 o., 1150 Ft

Steiger Kornél: Tanulmányok az antik 
görög filozófiáról (Gondolat) 260 o., 3450 Ft

Szendi Gábor: A boldogtalanság és az evolúció 
(Jaffa) 330 o., 3150 Ft

Végh Attila: A torzó tekintete 
(Éghajlat) 280 o., 3500 Ft

Virág Tünde: Gettófalvak, gettósodó térségek 
(Akadémiai) 3385 Ft 

Tanulmányok
Barta Györgyi – Sipos András: A „világváros”

Budapest – két századfordulón 
(Napvilág) 240 o., 3100 Ft

Ferber Katalin: Érdemeink beismerése mellett 
(Jószöveg Mûhely) 196 o., 2790 Ft

Gagyi József: Amire vágyunk, 
amitõl félünk, amit remélünk
(Mentor, Marosvásárhely) 284 o., 2730 Ft

Hoppál Mihály: Sámánok világa 
(Püski) 300 o., 3900 Ft

Leczki Lajos: Magyarságról a magyarságnak I-III. 
(Püski) 886 o., 2800 Ft

Petz Ernõ: Pusztába kiáltott szavak 
(Püski) 172 o., 2300 Ft

Ujváry Gábor: A harmincharmadik nemzedék,
és ami utána következik (Ráció) 300 o., 2800 Ft 

Ismeretterjesztés
Ablonczy Balázs: Trianon-legendák 

(Jaffa) 180 o., 2940 Ft
Aczél Endre: A 60-as évek 

(Park) 500 o., 3900 Ft
Az Égi Magyarország 

(Püski) 280 o., 3400 Ft
Az Új Idõk illemkódexe 

(Bába és Társai) 400 o., 3500 Ft

Ágh Attila – Varga Gyula – Csák Erika: 
Vietnam (Kossuth) 256 o., 4500 Ft

Ányos László: Caissa mostohagyermekei 
(Kossuth) 280 o.,2980 Ft

Barabási-Albert László: Villanások 
(Nyitott Könyvmûhely) 360 o., 3990 Ft

Beer Miklós – Fehér János - et.al.: 
A lelki gyógyítás... 
(Püski) 96 o., 1800 Ft

Dezsényi Péter: Nem mondod! 
(Medicina) 292 o., 3600 Ft

Eszéki Erzsébet: Így látunk mi (Corvina)
Galla Miklós: Könnyû mûhaj 

(Jaffa) 200 o., 2940 Ft
Gál Vilmos: Világkiállító magyarok 

(Holnap) 298 o., 7600 Ft
Hahner Péter: 101 történelmi tévhit 

(Animus)
Jankovics Marcell – Méry Gábor: A szepeshelyi

Szent Márton templom szárnyasoltárai 
(Méry Ratio)

Károly Zsuzsa: Csak logIQsan 
(Typotex) 180 o., 1950 Ft

Klement Judit: Gõzmalmok a Duna partján 
(Holnap) 150 o., 5100 Ft

Kovács Imre Barna: A nagy titok 
(Püski) 260 o., 3200 Ft

Kovács Teréz: Szegedi képes szakácskönyv 
(Bába és Társai) 496 o., 4500 Ft

Könyveink könyve 
(Antológia) 352 o., 1500 Ft

Kulcsár Péter: Eszmék, legendák, történelem 
és történetírás (Lucidus) 210 o., 2400 Ft

Messzirõl felmerülõ vonzó szigetek 
(Ráció) kb. 520 o., 3800 Ft

Nyerges Magda: Magyar feltalálók és tudósok 
(Széphalom Könyvmûhely) 96 o., 2200 Ft

Puskel Péter: Aradi sikertörténetek 
(Irodalmi Jelen) 160 o., 2800 Ft

Selmeczi Tibor: Beavatás 
(Garbo) 200 o., 2500 Ft

Selymes Orsolya: Hogyan ne szokjunk le 
a dohányzásról? (Jaffa) 300 o., 2940 Ft

Sipos Erzsébet: Nepál (Kossuth) 176 o., 4500 Ft
Szirtesi Zoltán: Tégy te is egészségedért

(Bába és Társai) 208 o., 2200 Ft
Szondy Máté: A boldogság tudománya 

(Jaffa) 250 o., 2940 Ft
Tóth Béla – Pálfi Sándor: Szegedi hajók, 

hajósok, tutajosok a Tiszán, Dunán, Dráván, Száván
(Bába és Társai) 352 o., 4500 Ft

Tóth Gábor Ákos: Nézz szembe a halállal! 
(Sanoma) 144 o., 1900 Ft

Vajda Zsuzsa: Az ember és kicsinye 
(M-érték) kb. 360 o., 3499 Ft

Varga Csaba Béla: Afganisztán a legyõzhetetlen 
(Kelet) 272 o., 2950 Ft

Váli Éva – Váli Csongor: Dubaj, ahol… 
(Pallas-Akadémia, Csíkszereda) 400 o., 1600 Ft

Vecsey Kiss Mária: Kezében a kereszt 
(Papirusz) 56 o., 1750 Ft

Zöldutas 
(Föld Napja Alapítvány) 350 o., 3500 Ft 
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Mûvészetek
A mesterek szava 

(Vajdasági Magyar Mûv. Int.) 160 o., 1200 Ft
Bachman Zoltán 

(Vince) 360 o., 9995 Ft
Banner Zoltán: Márton Árpád 

(Pallas-Akadémia, Csíkszereda) 124 o., 4300 Ft
Bujtor 

(Duna International) 302 + 24 o., 3995 Ft
Csáth Géza: „Csak nézni kell 

ezeket a rajzokat…” 
(Városi Könyvtár, Szabadka) 172 o., 4500 Ft

Dávid Ferenc – Gajdó Tamás – Vargha Mihály:
Színház a Szerecsen utczában 
(Kossuth) 250 o., 2980 Ft

Fekete Zsolt: Az idõ fényképe 
(Méry Ratio) 208 o., 9800 Ft

Ibos Éva: Kohán György 
(Kossuth) 80 o., 2900 Ft

Medicina a képzõmûvészetben 
(Medicina) 560 o., 9800 Ft

Murádin Jenõ: Köllõ Miklós 
(Pallas-Akadémia, Csíkszereda) 76 o., 5500 Ft

Nagy József: A színek harmadik világa 
(Median, Pozsony) 200 o., 4000 Ft

Paksa Katalin: Ugrós táncok zenéje 
(L’Harmattan) 280 o., 3500 Ft

Poós Zoltán: Táskarádió, 
avagy ötven esztendõ, 50 sláger 
(Rózsavölgyi) 304 o., 3990 Ft

Radnóti Sándor: „Jöjj és láss!” 
(Atlantisz) Kb. 600 o., Kb. 3695 Ft

Raffay Endre: A kalocsai második 
székesegyház és faragványai 
(Forum, Újvidék) 128 o., 1500 Ft

Sándor Iván – Féner Tamás: Hamlet 
visszanéz – Gábor Miklós arcai, szerepei 
(Tiszatáj Alapítvány) 164 o., 4200 Ft

Székelyföld képi autonómiája 
(PéterPál) 224 o., 5900 Ft

Szuromi Pál: Árnyak és parazsak 
(Hungarovox) 360 o., 3500 Ft

Törzsében székely volt - Tamási Áron 
(PéterPál) 120 o., 7900 Ft

Wilheim András: Esszék 
(Kortárs) 272 o., 2500 Ft 

Gyermekkönyvek, ifjúsági kiadványok
Autósmesék – kortárs mesegyûjtemény 

(Pozsonyi Pagony) 112 o., 3250 Ft
Balázs Ágnes: Lufi és az elcserélt születésnap

(Móra) 240 o., 1890 Ft
Bálint Ágnes: Labdarózsa 

– Labdarózsa lámpája 
(Holnap) 116 o., 2500 Ft

Berg Judit: Galléros Fecó naplója 
(Pozsonyi Pagony) 328 o., 2750 Ft

Békés Pál: Félõlény 
(Móra) 120 o., 2390 Ft

Bosnyák Viktória: Bátorság, Tomi! 
(Könyvmolyképzõ) 80 o., 1799 Ft

Böszörményi Gyula: Mizu ajándékot gondol 
(Pongrác) 80 o., 2700 Ft

Csukás István: A nagy 
Ho-ho-ho-horgász kórházban 
(Könyvmolyképzõ) 104 o., 1999 Ft

Dénes György: Verses állatkert 
(Madách-Posonium) 80 o., 1500 Ft

Finy Petra: Azurro 
(General Press) Kb. 200 o., Kb. 2500 Ft

F. Ludman Edit: Lizinka és Vinka 
(Accordia) Kb. 120 o., 1800 Ft

Fürcht Pál Zsolt: Állati versek 
(Littera Nova) 32 o., Kb. 1800 Ft

Gazdag Erzsi: Mézcsorgató 
(Móra) 80 o., 2190 Ft

Gállné Gróh Ilona: Ringató 
(Dialóg Campus) 80 o., 3980 Ft

Gombos Péter: Vándorok 
(Pont) 150 o., Kb. 2980 Ft

Gryllus Vilmos: Maszkabál 2. 
(Sanoma) 48 o., 2390 Ft

Gyárfás Endre: Víziló a vidámparkban 
(Medicina) 24 o., 1750 Ft

Haraszti Mária: Maty Rógyina nagylábujja 
(Median) 140 o., 2000 Ft

Hohol Ancska – Boris Juli:
Terka és a varázscsizma 
(Manó Könyvek) 32 o., 1490 Ft

Kozma Mária: Marcika-mesék 
(Pallas-Akadémia) 48 o., 500 Ft

Leiner Laura: A Szent Johanna gimi 2. 
(Ciceró) Kb. 400 o., 2990 Ft

Máté Angi: Volt egyszer egy 
(Pozsonyi Pagony) 48 o., 2690 Ft

Nagy Bandó András: Bandó mondókák 
(Szamárfül) 120 o., 2500 Ft

Nagy Zoltán: Angyalbárányok 
(Móra) 104 o., 2390 Ft

Nyilasi Judit: Wan-wan sárkány 
és a kacagóvirágok 
(Pongrác) 40 o., 2700 Ft

Osvát Erzsébet: A kismanó sapkája 
(Holnap) 60 o., 2500 Ft

Polgár Jutka: Nemrest király 
(Alterra) 66 o., 2700 Ft

Szávai Géza: Burgum Bélus, 
a mesterdetektív 
(Pont) 112 o., Kb. 1980 Ft

Szepes Mária: Pöttyös Panni 
– Harkály anyó 
(Móra) 56 o., 2490 Ft

Szepesi Attila: A fülemüle kertje 
(Littera Nova) Kb. 60 o., 1500 Ft

Tasnádi István – Jeli Viktória: Rozi az égen 
(Pozsonyi Pagony) 88 o., 3250 Ft

Tornai Helga: Szerelem made in Italy (Móra)
232 o., 1890 Ft

Tóth Éva: Róza-kert 
(Littera Nova) Kb. 60 o., 1500 Ft

Veress Miklós: Csodák és micsodákok 
(Littera Nova) Kb. 60 o., 1500 Ft

Wass Albert: Bálványosvár 
(Kráter Mûhely) 24 o., 1600 Ft

Wass Albert: A medve és a huszár 
(Kráter Mûhely) 24 o., 1600 Ft
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Eseménynaptár 2010

Dátum

VII. 15–17.

IX. 20.

X. 

X. 4–10.

X. 10.

X. 11.

X. 27.

Hely

Baja

Országosan

Kaposvár

Kecskemét

Budapest

Rendezvény

MKE 42. vándorgyûlése

KTE Emlékérem felterjesztési határideje

Iskolai könyvtárak nemzetközi hónapja

Országos családi könyvtári napok

Könyvtárpedagógia - A könyvtárosképzés
módszertana

Országos családi könyvtári napok, 
zárókonferencia

KTE õszi szakmai nap

Rendezõ intézmény

MKE

KTE

IKSZ

Kaposvári Egyetem

IKSZ, KJMK

KTE 

Információ

Nagy Anikó – aniko@oszk.hu

www.ktep.hu

www.ktep.hu

osszefogas.kjmk.hu

Nagyné Mandl Erika modszer-
tanikonferencia@mail.ke.hu

osszefogas.kjmk.hu

www.ktep.hu

Könyvek érkeztek
Franciaországból

Több száz francia nyelvû könyvet
kapott pénteken ajándékba a kaposvári
Városi és Megyei Könyvtár. 
Az adományt San Sebastien sur Loire,
Kaposvár testvérvárosa küldte. A kiad-
ványok teljesen újak, mert egy felszá-
molt könyvesboltból hozták õket. Még
egy teljes sorozat is érkezett a francia
klasszikusokból. 

(Forrás: kapos.hu)

Könyv az Õrségrõl

Színes fotókkal illusztrált könyv 
jelent meg az Õrségrõl. A vasi 
tájegységrõl szóló kiadványt 
a szombathelyi Berzsenyi Dániel
Könyvtárban mutatták be a 
nagyközönségnek. A Vallomás az 
Õrségrõl címû többnyelvû kiadványt
Csiszár Károly írta, a képanyagot 
pedig Kovács Géza szolgáltatta. 

(Forrás: Rádió Szombathely)

Júliusi lapszámunk szerzõi

Bozzai Judit 
?

Dömsödy Andrea 
OFI-OPKM, Budapest

Gyulainé Rostási Rózsa 
Pákolitz István Városi Könyvtár, Paks

Nagyváradi Enikõ
?

Nemes Erzsébet 
KSH Könyvtár, Budapest

Vitályos Ida 
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium, Szentendre

Zelenákné Ónodi Csilla 
Németi Ferenc Városi Könyvtár, Tokaj
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