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„Lokálpatrióta: olyan ember, akit erõs érzel-
mek kötnek szûkebb hazájához, szülõvidé-
kéhez, lakóhelyéhez; annak emlékeit, érté-
keit nagy gonddal ápolja és védi.” Tótfalusi
István e gondolataival hívogatta a jászberé-
nyi Városi Könyvtár és Információs Központ
kollektívája a helyismereti munka iránt ér-
deklõdõ könyvtárosokat határon innenrõl és
túlról. 

2010. július 7. és 9. között a Magyar
Könyvtárosok Egyesülete (MKE) Helyis-
mereti Könyvtárosok Szervezetének XVII.
Országos Tanácskozása zajlott Jászberény-
ben. A tanácskozásnak a Szent István Egye-
tem Alkalmazott Bölcsészeti Kara (SZIE
ABK) adott helyet. A vendégek elszállásolá-
sa a közelben lévõ, felújított kollégiumban
történt. A rendezvény elsõ napján, 13 órakor
kezdõdõ sajtótájékoztatóra az intézmény ta-
nácstermében került sor. Helyi, megyei és
egy országos médium vett részt a tájékozta-
tón. Takáts Béla, a szolnoki Verseghy 
Ferenc Megyei Könyvtár és Mûvelõdési In-
tézet igazgatóhelyettese, a helyismereti
szervezet elnöke és jómagam ismertettük a
tanácskozás célját és a háromnapos rendez-
vény menetét. Hagyományaink óvását, gyûj-
tését, rendszerezését, majd archiválását ne-
veztük a helyismereti tevékenység legfõbb
feladatának. Mindezek mellett a Jászság
megismerését is szeretnék elõmozdítani 
a szabadidõs programokkal. Örömmel kö-
zöltük, hogy Erdélybõl, Szlovákiából és
Szlovéniából is érkeztek vendégek Jászbe-
rénybe. 

A jászok szimbóluma, a Lehel kürtje
hangjával vette kezdetét az érdemi munka.
A rendezvény levezetését általában a házi-
gazda könyvtár igazgatója vállalja, most
sem volt ez másként. Köszöntõmben utal-
tam az elmúlt évi konferenciára, hogy Eger-
ben vettem át a „stafétabotot” a gyönyörû
kódex képében, és az ott kapott megbízás
alapján igyekeztem 18 munkatársammal
elõkészíteni a rendezvényt úgy, hogy ered-

ményes legyen, ugyanakkor vendégeink
megismerhessék szûkebb pátriánk néhány
jellegzetességét is.

A bõ kilencvenéves intézmény nevében
Barkó Endre, a SZIE ABK dékánja köszön-
tötte a tanácskozás résztvevõit. Vázolta az
intézmény néhány jellemzõjét. Megemlítet-
te a nemzetközi kapcsolatokat, a sport meg-
határozó szerepét, az intézmény minden is-
kolatípust magában foglaló jellegét, a
könyvtárban fellelhetõ helyismereti terem
fontosságát, a könyvtárosképzés jelentõsé-
gét. Befejezésül köszöntötte a tanácskozás
határon túlról érkezett résztvevõit is.

Gedei József, Jászberény város polgár-
mestere az üdvözlõ szavak után a kultúráról,
az emberi sorsok fordulóiról Kosáry Domo-
kos, Hamvas Béla és Szûcs Jenõ gondolata-
it idézte. 

Dobos Gergely jászkapitány köszöntésé-
nek alapgondolata az volt, hogy múltunk
megismerése a mindenkori jövõ alapja.
Hangsúlyozta a könyvtárosok segítõ, ember-
közeli viselkedésmódját, egész életünket
pozitívan befolyásoló jellegét.

Az ünnepi pillanatok tovább folytatód-
tak, hiszen ezután került sor a Kertész Gyu-
la-emlékérem átadására. A kitüntetést Füge-
di Péterné, az Országos Széchényi Könyv-
tár (OSZK) nyugdíjas könyvtárosa kapta
meg kiterjedt életmûvéért, különös tekintet-
tel a bibliográfiák szerkesztésére. A kitünte-
tett meghatottan vette át az elismerést, s
mondhatom, különös hangulatot (jó érte-
lemben véve!) sugároztak köszönõ szavai.
Ezt követõen Kertész Gyula özvegye mon-
dott méltató szavakat.

Ezek után megkezdõdött a tanácskozás
szakmai része. Bényei Miklós, az MTA dok-
tora, címzetes egyetemi tanár, nyugalmazott
könyvtáros tartott elõadást A bibliográfiaké-
szítés mai helyzete címmel. Utalt Kertész
Gyula, Péter László és Fügedi Péterné meg-
határozó szerepére. Felhívta a figyelmet a
feltárás gyorsulására az elektronika beépü-
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lése révén. Kiemelte A Jászság könyvészete
jelentõségét, és hangsúlyozta a hasonló lo-
kális bibliográfiák megjelentetésének fon-
tosságát.

A kunszentmiklósi Balogh Mihály,
nyugalmazott tanár és könyvtáros, a „hon-
ismereti tanító könyvek fölötte szüksé-
ges voltáról” szólott. Felvázolta azokat a ki-
adványokat, amelyek az országismeret
eredményes megismertetését teszik lehetõ-
vé. Megemlítette Zsolnay Józsefné nevét,
továbbá taglalta a tiszakécskei tankönyv-
család jelentõségét. Az elõadó látnivalóan
jó ismerõje, megszállottja ennek a munka-
területnek, aki képes tenni azért, hogy tanít-
ványai otthon legyenek szûkebb pátriájuk-
ban.

Dobos László, a Jászok Egyesületének
ügyvivõje, a Jászok Egyesülete és a Jászsá-
gért Alapítvány – mint civil szervezet – ki-
adói tevékenységét ismertette, Fodor Fe-
renctõl kezdve Gyárfás Istvánon át Korniss
Péterig. Hangulatos ismertetést kapott a kö-
zönség Szále László különös riportkönyvé-
rõl (A Jászság könyvészetétõl a Jászság
nyomdatörténetéig). Szólott az elõfizetési
rendszerrõl és a támogatók személyi jövede-
lemadójának 1%-áról. Elõadása végére 
maradt a meglepetés: néhány egyesületi 
kiadványt, könyvet kisorsolt a megjelentek
között. 

Kardos András vezetõ fejlesztõ UTCA-
projektjét Nagy Nikolett informatikus
könyvtáros mutatta be látványosan, élvezhe-
tõen. Érzékletessé tudta tenni, hogyan lehet
például Párizsban tájékozódni e program se-
gítségével.

Az elõadások után kora esti képzõmûvé-
szeti barangolásra invitáltuk vendégeinket.
A városnézõ sétán a város mûemlékeit, em-
lékmûveit mutattuk meg, néhány történeti
eseménnyel színesítve. Sokan most hallot-
tak elõször arról, hogy Hamza D. Ákos, a
magyar filmgyártás egyik híressége, Jászbe-
rényben töltötte élete utolsó éveit. A róla el-
nevezett Hamza Gyûjtemény és Jász Galéria
megtekintése külön érdekessége volt a sétá-
nak.

Alternatív programként kínáltuk a Sisa
József zománcmûvész munkásságával való
ismerkedést. Úgy gondolom, nem volt hiá-

bavaló az Alföldön, egy erdõ közepén lévõ,
több épületbõl álló mûvésztanya megtekin-
tése, még a tûzzománc készítésének rejtel-
meibe is betekintést nyerhettek az érdeklõ-
dõk.

A két csoport este nyolc órakor találko-
zott a városi könyvtárban. Többen most vol-
tak elõször nálunk, az öt éve felújított, nem
szokványos épületben. Többféle programot
kínáltunk az este folyamán: vacsora elõtt 
a város polgármesterével köszöntöttük a
könyvtárosokat, megnyitottuk a Könyv és
könyvtár ex-librisen címû kiállítást. Vacsora
után a könyvtár foglalkoztató termében ke-
rekasztal-beszélgetésre került sor Károly
Nóra szolnoki helyismereti könyvtáros ve-
zetésével a kötelespéldány-szolgáltatásról.
Sajnos a csillagászati bemutató a borús idõ
miatt elmaradt, de a könyvtár kupolájában
lévõ távcsõ sokak érdeklõdését felkeltette.
Az esti kikapcsolódás egyik érdekessége –
milyen véletlen! – a Labdarúgó VB egyik
mérkõzésének megtekintése volt. Mit mond-
jak? Volt hangulat a könyvtárban! Jó volt
látni a kisebb-nagyobb csoportokba verõdõ,
beszélgetõ kollégákat, nem beszélve a lelkes
szurkolókról, akik a kamaraterembe vará-
zsoltak focipályához illõ hangulatot.

Július 8-án, csütörtökön délelõtt a meg-
újuló könyvtáros szakma kérdései kerültek
szóba: Gerõ Gyula a Magyar könyvtártör-
téneti kronológia 996–2007 címmel meg-
jelent kiadványról tartott érdekes elõadást. 
A 16 ezer dátumot, 4700 személy, 3500 in-
tézmény, 1920 könyvtári kiadvány adatait
tartalmazó hatalmas munka 2009-ben jelent
meg, fontossága jól ismert a szakemberek
elõtt.

Ezután az informatikáé volt a fõszerep. 
A digitalizálási szabályzatok megalkotását
taglalta Bánkeszi Katalin, az OSZK címze-
tes igazgatója. A témához kapcsolódóan cé-
lok, feladatok, átláthatóság, kezelhetõség,
szakemberképzés stb. volt az elõadás fõ vo-
nulata. Renkecz Anita (OSZK, Elektronikus
Dokumentum Központ) A digitális könyvtá-
ri füzetek a szakmai továbbképzésben cím-
mel fejtegette ennek az ágazatnak a lehe-
tõségeit. A digitális idõszaki kiadványok 
definíciója után e dokumentumok legfonto-
sabb alapelveirõl szólt az elõadó, hangsú-
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lyozva az állandóan frissített, karbantartott
online tananyagok szükségességét.

További két elõadás fõ témája is az infor-
matika volt. Hálózatbiztonsági eljárásokról
és a wifitechnológiáról Császár Rudolf
(Digital Kft., Szeged), az RFID rendszerrõl
és könyvtári alkalmazásáról Antal Ádám
(ODIN Technologis Kft., Budapest) tartott
érdekes, laikusok számára is könnyen érthe-
tõ elõadást. Az utóbbi rendszert meg is 
tekinthették a könyvtárosok a fõiskola
könyvtárában. A fejlesztés a TIOP-projekt
eredményeként valósult meg. 

A korábbi évekhez hasonlóan most is le-
hetõséget adtunk vendégeinknek a környék
megismerésére. Nyolcadikán délután Jász-
apáti és Jászszentandrás nevezetességeit te-
kinthették meg az adott helyeken dolgozó
könyvtárosok segítségével. A kora estét a
jászapáti Tölgyes Strand- és Gyógyfürdõben
esti fürdõzéssel töltötték el a város és falu-
nézésben elfáradt könyvtárosok.

Július 9-én mutatta be Parti Csaba jász-
berényi könyvtáros az évente megjelenõ
Jászsági Évkönyvet mint lokálpatrióta kiad-
ványt. A kolléga vázolta a kiadvány életút-
ját, méltatva Pethõ László szerkesztõ és a
szerkesztõbizottság érdemeit.

Knorrné Csányi Zsuzsanna, a SZIE ABK
könyvtárigazgatója a régi könyvek gyûjte-
ményérõl adott érdekes és tanulságos tájé-
koztatást. Érzékeltette a kiadványok révén a
tanítóképzés fejlõdéstörténetét a népi iskola
módszertanától a tehetséggondozásig. Emlí-
tést tett a több ezer szakdolgozat jelentõsé-
gérõl is, kiemelve azok helyismereti vonza-
tát.

Hortiné Bathó Edit a Jász Múzeumért
Alapítvány kiadói tevékenységét méltatta a
gyûjtés, a feldolgozás és a közzététel jegyé-
ben. Kiemelte a Jászsági Könyvtár és a Jász-
sági Füzetek sorozat jelentõségét, de meg-
említette azokat a jeles kiadványokat is,
amelyek a Jászság és a jászok múltjának fel-
tárásában korszakos jelentõségûek. Ismer-
tette azt a megoldást, amely a kiadványok
születését lehetõvé tette, hiszen az elõfize-
tõk gyûjtése egyik alapfeltétele a sok kiad-
vány születésének, s egyben az összetarto-
zás erõsítésének egyik módja is. Az önálló
kiadványok a Jászkunság kutatásának egyik

lehetõségét is jelentik. Külön szólott a Jász
Múzeum évkönyvérõl, valamint a Redemtió
címû folyóirat jelentõségérõl.

Csõke Tibor helyismereti könyvtáros
Ipolyi Arnold és Törökszentmiklós címmel
tartott érdekes, többszempontú elõadást. 
A tudós pap mindössze három évet töltött a
településen, mégis sokat adott egyházának
és a tudománynak is. Nem véletlen, hogy a
város könyvtára és helytörténeti gyûjtemé-
nye az õ nevét viseli.

Végül Gulyás Erzsébet, a helyi könyvtár
igazgatóhelyettese tartott érdekes elõadást a
Jászság sajtótörténetérõl. A Jászberényben,
Jászapátin és Jászárokszálláson megjelent
folyóiratok fontos szerepet játszottak és ját-
szanak e tájegység szellemi életében. Ma-
napság szinte valamennyi jász település
megjelentet sajtóterméket, és igyekszik 
rögzíteni azokat az eseményeket, amelyek
alakítják a település arculatát. Szólott az
elektronikus hírközlés és a digitalizálás je-
lentõségérõl is.

A tartalmas elõadások után a határon túl-
ról érkezettek kaptak szót. A marosvásárhe-
lyi Fülöp Géza elmondta, hogy felesége
Maros megye lexikonát készíti, mely mun-
kában õ is részt vállal. Olga Mitrova Kassá-
ról érkezett, és az ott folyó generációs vál-
tásról szólt, valamint bemutatta a könyvtár
igen jelentõs gyûjteményét. Papp József a
szlovéniai Muraszombat nemzetiségi könyv-
táráról mondott rövid összefoglalót, és szó-
lott az ott élõ magyarok szellemi gondozá-
sáról. Örömmel állapította meg, hogy nem
csökken az olvasási kedv, és folyik a helyis-
mereti anyag digitalizálása is.

A hazai könyvtárosok körébõl néhány
hozzászólás következett: Balogh Mihály és
Vojnics Kornél saját kutatási területérõl
adott tájékoztatást.

Végül Mándli Gyula és Takáts Béla fog-
lalta össze a három nap eseményeit. Bú-
csúzóul az elnök, Takáts Béla mondott kö-
szönetet Jászberénynek a rendezésért, és 
bejelentette, hogy a jövõ évi tanácskozás
színhelye a Gödöllõi Városi Könyvtár és In-
formációs Központ lesz. Fülöp Attiláné igaz-
gató átvette a „stafétabotot”, azt a kódexet,
amely a tanácskozások eddigi helyszíneit
mutatja be.
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Könyvtárunk fennállásának száztizedik
évfordulóját ünnepli ez év októberében. Mi-
vel 2010-ben nálunk minden esemény az év-
forduló jegyében zajlik, természetes volt,
hogy az elnökség felkérésére vállaltuk a ta-
lálkozó megszervezését. Örömmel tettük a
dolgunkat a tanácskozás sikere érdekében.
Õszintén remélem, a részt vevõ kollégák
nem felejtik el a Jászságban töltött, tartal-
mas napokat. 

Mi lehet az üzenete a jászberényi tanács-
kozásnak?

Szükség van a helyismereti kiadványok-
ra. A kisebb-nagyobb településekrõl és az
ott élõ emberekrõl szóló történetek rögzíté-
sére – nyomtatott és elektronikus formában.
Napjaink eseménye holnap már történelem.
A helyi értékek csak úgy maradnak meg az
utókor számára, ha van, aki gondoskodik 
az átörökítésrõl. Õk többek között a könyv-
tárosok. A digitalizálás ezen a terülten külö-
nösen figyelemre méltó, hiszen a lokális 
irodalom világhálóra kerülése csak így le-
hetséges.

Szükség van a helyismereti gyûjtemé-
nyekre, hiszen nélkülük nem készülhet re-
mek szakdolgozat, diplomamunka, nem 
készülhet a kor hangulatát visszatükrözõ ki-
állítás stb.

Szükség van a helyismerettel foglalkozó
szakemberek szakmai tanácskozására, ahol
idõrõl-idõre megvitathatják az újabb és
újabb feladatokat, a lebonyolítók bemutat-
hatják környezetüket, ezáltal megismertetik
egy-egy tájegység kultúráját. ■
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Az alapítása két évtizedes jubileumát ün-
neplõ Olvasókörök Szövetsége 2010. július
30-án Sárospatakra hívta, várta a hazai és a
határon kívüli társasköröket, olvasóegylete-
ket, kulturális társulásokat. 

A háromnapos konferencia célkitûzése-
ként a közös magyar irodalmi, történelmi,
helytörténeti, mûvészeti, néprajzi, népmû-
vészeti értékek bemutatása, közkinccsé téte-
le, egymás munkájának alaposabb megisme-
rése is szerepelt. A vendéglátó a Sárospataki
Irodalmi Olvasókör, a program színhelye az
Újbástya Rendezvénycentrum volt.

Az összejövetel nyitányaként Nagy Csa-
ba, a világhírû tárogatómûvész, a Rákóczi
Tárogató Egyesület elnöke stílusosan kuruc
toborzóval köszöntötte a városunkba érke-
zõket. Vendégszeretetünket a Lipcsei Gá-
borné helyi mûvész által készített mézeska-
lács szívecskékkel is megerõsítettük.

Ezután a zsúfolásig megtelt konferencia-
teremben Aros János, Sárospatak város 
alpolgármestere szívélyesen üdvözölte a ti-
zennyolc olvasókör képviselõit, a vendége-
ket, bemutatta a több hazai, nemzetközi 
kitüntetésben részesült település kultúrtörté-
neti értékeit, és megnyitotta a rendezvényt.

Nagy érdeklõdéssel hallgattuk meg Ne-
mes Erzsébet, a szövetség társelnöke tudo-
mányos igénnyel összeállított jubileumi
megemlékezését a hazai és határon túli olva-
sókörök csaknem két évszázados dicsõ
múltjáról, a megalakulás körülményeirõl,
fénykoráról, majd a sorozatos betiltásukról,
az újjáéledésrõl, a jelenlegi helyzetrõl.

Felhívta a figyelmet a 2010. június 1-jétõl
kezdõdõ országos mozgalom, a Családi ol-
vasás éve jelentõségére. Az olvasókörök sok-
színû programjaikkal segíthetik a családok-
ban a könyvek gyakoribb kézbevételét, az 
olvasás megszerettetését. A rendezvényeken
való együttes részvétel, a közös élmények a
családok összetartozását is erõsíthetik.

Siska Tamás, az Újbástya Rendezvény-
centrum fiatal igazgatója, a néhány éve mû-

Olvasóköri országos 
konferencia Sárospatakon

✒✒    Halász Magdolna



ködõ intézményt és sokszínû szolgáltatásait
mutatta be.

A nemzetközi konferencia Csáky S. Pi-
roska, az újvidéki egyetem kiváló tanára, a
Magyar Kultúra Lovagja Gondolatok a 
kultúráról címû elõadásával folytatódott. 
A jeles mûvelõdéstörténész szemléletesen
vázolta fel a kultúra fogalmának meghatáro-
zásait, a szerepét, személyiségformáló, ösz-
tönzõ és értékteremtõ jelentõségét. A kultú-
ra önismeretre serkent, megbékélésre int
(egymással és önmagunkkal), útmutatást ad,
hogy el tudjunk igazodni – és élni – az 
ember alkotta szépségek erdejében. A ha-
gyományok õrzését, szellemi értékeink 
közkinccsé tételét tartja a XXI. századi ol-
vasókörök, egyesületek egyik legfontosabb
feladatának.

Ezután Hej, Rákóczi, Bercsényi címmel
Nagy Csaba képekkel illusztrált, emlékeze-
tes hangversennyel idézte a nagy fejedelem
emlékét. Feledhetetlen élmény volt a kuruc
kor dalainak közös éneklése is.

Az elsõ napi programban az alapítása fél-
évtizedes jubileumát ünneplõ Sárospataki
Irodalmi Olvasókör két kiállítás megnyitá-
sára is invitálta a jelenlévõket.

Steiner Józsefné, a képes levelezõlapok
nemzetközi hírû nagyatádi gyûjtõje temati-
kus kiállításai több éve sikeresen szerepel-
nek a hazai és a határon kívüli települése-
ken. A nagy fejedelem címû különleges 
tárlatát Szivák Gábor történész, a kisvárdai
Városi Könyvtár igazgatója nyitotta meg,
aki Rákóczi személyiségét, jellemvonásait,
példaértékû hazaszeretetét, az általa vezetett
szabadságharc célkitûzéseit elemezte.

A díszítõmûvészeti remekei határon innen
és túl címû kiállítást Pocsainé Eperjesi Esz-
ter, a sárospataki Református Kollégium Tu-
dományos Gyûjtemények lelkész-etnográfu-
sa nyitotta meg és ajánlotta az érdeklõdõk-
nek. A különbözõ tájegységekhez, települé-
sekhez (Borsi, Bodrogszerdahely, Pacsér,
Bácskossuthfalva, Kishegyes, Bácsfekete-
hegy, Doroszló, Óbecse, Zentagunaras, 
Újvidék, Sárospatak) tartozó úri hímzéses,
írásos, rátétes szõttesek, vert csipkék, szál-
behúzásos munkák (melyek többsége vala-
milyen díjat nyert) mindenki tetszését el-
nyerték.

Este a vendégek Mossné Hajabacsi
Anica helyi idegenvezetõ kalauzolásával a
belváros nevezetességeit ismerték meg.

A második nap délelõttjén, a Rendezzük
végre közös dolgainkat címû kerekasztal-be-
szélgetésen, Halász Magdolna, a Sárospata-
ki Olvasókör elnöke vezetésével a körök
gondjai, problémái megvitatása mellett a
szövetség határon kívüli kapcsolatait, az új
körök munkájának segítését, a közös pályá-
zatok, a segítségnyújtás lehetõségeit is ele-
meztük.

Az Olvasókörök Szövetsége továbbra is
fontosnak tartja a meglévõ kapcsolatai erõ-
sítését, a közös rendezvények szervezését,
az együttes pályázatok összeállítását, meg-
valósítását, az információk gyorsabb áram-
lását, cseréjét.

A tizennyolc olvasókör képviselõje a kö-
zös nyilatkozat aláírásával is támogatja az
Olvasókörök Szövetsége fontos szerepét,
hatékony mûködését, jövõbeni terveit, fel-
adatait:

• Az Olvasókörök Szövetsége az alapító
okiratában rögzített célkitûzések, feladatok
eredményes megvalósítása érdekében ha-
gyományos és új formák bevezetésével,
rendszeres módszertani tanácsadással segíti
a hazai és a határokon kívüli mûvelõdési jel-
leggel mûködõ társaskörök, kulturális társu-
lások, olvasóegyletek tevékenységét.

• Nagy figyelmet fordít az újonnan ala-
kult hazai és határon kívüli körök tevékeny-
ségére.

• Szakmai segítséget nyújt az olvasókörök
hatékony mûködéséhez (pl. a cégbírósági
bejegyzéshez szükséges dokumentumok, a
szervezeti és mûködési szabályzat összeállí-
tásához, a gazdálkodás nyilvántartásai ve-
zetéséhez stb.).

• Felhívja a figyelmet a köröket érintõ új
jogszabályokra, a nemzetközi, az országos,
valamint a hazánkban megjelenõ határon kí-
vüli körök számára kiírt pályázatokra. 

• Igény szerint közös pályázatokat nyúj-
tanak be, a programot közösen állítják ösz-
sze, a megvalósítás is együttesen zajlik.

• A regionális, a helyi pályázatok benyúj-
tása az egymáshoz közel mûködõ hazai és
határon kívüli körök együttmûködését erõ-
síti.
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• Az Olvasókörök Szövetsége az olvasó-
körök és mûvelõdési társaskörök érdekkép-
viseletét is ellátja. 

• A kulturális szervezetek mûködését se-
gítheti az állandó kapcsolattartás, a rend-
szeres információáramlás és -csere. A közö-
sen szervezett konferenciák, programok,
rendezvények megvalósítása, elõadók felké-
rése, mûvészeti csoportok közös szereplése
biztosítéka, erõsítõje interkulturális kapcso-
latainknak, és az összetartozás bizonyítéka.

Délutáni sétánk során a nemrég felavata-
tott Wass Albert-emlékoszlopnál Vikater
Éva elõadásában az író egy megzenésített
versét hallgathattuk meg, majd a Sárospata-
ki Református Kollégium Tudományos
Gyûjtemények Nagykönyvtárát kerestük fel.
A Pollack Mihály által tervezett klasszicista
könyvtárteremben Kiss Endre József könyv-
tárigazgató tárlatvezetésével megismerhet-
tük a különleges dokumentumokból összeál-
lított Kálvin-kiállítást, majd a hazahozott
könyvek viszontagságos helyzetérõl adott
részletes tájékoztatást. A felbecsülhetetlen
értékû kódexek, kézikönyvek közül a már
restauráltakat is bemutathatta nekünk. 
A könyvtárlátogatás után a vendégek az Is-
kolakert szobrait, értékeit ismerhették meg.

Kora este az  Újbástya Rendezvénycent-
rum zsúfolásig megtelt konferenciatermé-
ben a jubileumi gálamûsoron az olvasókö-
rök tehetséges, elismert elõadómûvészei, hí-
res népdalkörei mutatkoztak be.

Nemes Erzsébet társelnök köszöntõje,
Plébán Gréta sárospataki diák remek konfe-
rálása után kiváló versmondók, a mohácsi
Szûcs László, a balmazújvárosi Szilágyi
Istvánné és Szilágyi Györgyné, a hódmezõ-
vásárhelyi Szántó Józsefné, valamint Zabos
Diána vajdasági mesemondó és Vikater Éva
zentagunarasi népdalénekes különleges 
produkciójában gyönyörködhettünk. Nagy
sikere volt a bodrogszerdahelyi Nõi Népdal-
kör, a balmazújvárosi 48-as Kör népdalcso-
portja, a borsi Muskátli Énekkar, a hódme-
zõvásárhelyi Szabadság Olvasókör és a 
Csúcsi Olvasókör Aranykalász Népdalköre
színes mûsorának, Bozóki Katalin és Bíró
Júlia citerajátékának. A közönség nemegy-
szer együtt énekelt a fellépõkkel.

A több mint egyórás színvonalas prog-

ram után a szereplõk fellépését díszes okle-
véllel is megköszöntük.

A Gála befejezéseként Nemes Erzsébet, a
budapesti Kölcsey Ferenc Kör elnöke ünnepé-
lyes keretek között adta át a szövetség vándor-
botját a Sárospataki Irodalmi Olvasókör elnö-
kének. A kör szalagja Csáky S. Piroska, a 
Magyar Kultúra Lovagja közremûködésével
ékesíti a díszesen faragott botot, amelyet egy
évig Sárospatak városában õrzünk.

A második nap színes programja zenés
baráti találkozóval zárult, ahol a híres tokaji
borokat is megkóstolhatták a vendégek.

Vasárnap délelõtt félnapos kirándulás ke-
retében Széphalomban felkerestük a Magyar
Nyelv Múzeumát, a Kazinczy-emlékcsarno-
kot, elzarándokoltunk a magyar irodalom
kiváló képviselõje, a nyelvújítás vezére és
családtagjai sírjához.

Rákóczi szülõföldjén, Borsiban – kedves
meglepetésként – a Rákóczi-szobornál Ba-
logh Bertalan helyi klarinétmûvész hangu-
latos mûsorral köszöntötte a vendégeket,
majd a himnuszok éneklése után elhelyez-
tük az emlékezés koszorúját. A környék leg-
nagyobb, folyamatosan szépülõ, reneszánsz
kastélyában megnéztük a kiállításokat, és
felkerestük a szülõszobát is, ahol Zrínyi Ilo-
na 1676. március 27-én hozta világra gyer-
mekét, II. Rákóczi Ferencet.

Visszatértünk Patakra, s az ebéd elfo-
gyasztása után a hazai és a határon kívüli ol-
vasókörök búcsúzásával véget ért a három
nap programja.

Megköszönjük Sárospatak Város Önkor-
mányzata, a sátoraljaújhelyi Kazinczy Mú-
zeum, a borsi Vármúzeum támogatását, és
mindazok hozzájárulását, akik lelkiismere-
tes munkájukkal, szakmai tanácsaikkal, fel-
ajánlásaikkal segítették az országos konfe-
rencia sikeres megrendezését. A közös 
ünneplés, az emlékápolás, az együttesen
végzett munkálkodás, egymás segítése a ha-
tárokon átívelõ együttmunkálkodás alapja. ■

Magyarnak lenni nem a szó,
A név, az õsök, az élet,
Magyarrá szív tesz és a lélek,
Nyelvében él a nemzet. 

(Széchenyi)
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Napjainkban az internet egyre több háztar-
tásban jelen van, már kisgyermekkortól
kezdve hatalmas mennyiségû rendezetlen
információhoz juthat hozzá a most felnövõ
generáció. Ahhoz, hogy ebben az informá-
ciórengetegben gyermekeink el tudjanak
igazodni, ki tudják válogatni a számukra
értékes elemeket, elengedhetetlen, hogy
rendelkezzenek az értõ olvasás képességé-
vel, ismerjék az információkeresési techni-
kákat.

Ezért meg kell változnia a könyvtárak
társadalomban betöltött szerepének. Hatal-
mas felelõsség a könyvtárosoké, hiszen a
könyvtár a legmegfelelõbb hely az ilyen 
ismeretek elsajátítására. A hagyományos
szolgáltatásokon túl segíteniük kell az is-
kolákban folyó, értõ olvasásra nevelõ 
tevékenységet, teret kell biztosítaniuk a kü-
lönbözõ dokumentumtípusok, a digitális
írástudás, az információkeresési technikák
megismertetésének.

Az európai példák egyértelmûen igazol-
ják, hogy az országos olvasási programok
nagyban segítették ezt a megújulást. 

A National Year of Reading 20081 kam-
pány célja az volt, hogy népszerûsítse az ol-
vasást a brit gyermekek és szüleik körében.
A kezdeményezés rendkívül sikeresnek bi-
zonyult, így a Reading Agency2 és a
National Literacy Trust3 életre hívta 
a Reading for Life4 programot. A program
célja, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy az
értõ olvasás készsége elengedhetetlenül
szükséges a mindennapi életben. Ennek
megvalósítása érdekében más-más progra-
mokat szervez a gyerekek, a kamaszok, a
családok és a felnõttek részére. 

Szintén Nagy Britanniában mûködõ
program a Tell Me a Story5 és a Vote for
Literacy6. Az elõbbi egyfajta mentorprog-
ram, melynek keretében önkéntesek olvas-
nak fel rendszeresen gyermekeknek. Az
utóbbi a vezetés figyelmét kívánja felhívni
az olvasás fontosságára, céljának eléréséhez
pedig olyan modern eszközöket használ,
mint a Facebook vagy a Twitter.

Németország is kiemelt figyelemmel for-
dul az olvasás felé. Számos országos prog-
ram mellett, ha lehet, még több a helyi
kezdeményezés7. A német Olvasás Alapít-
vány (Stiftung Lesen)8 indította útjára 2008-
ban a Lesestart kampányt, melynek kereté-
ben mintegy 500 ezer csomagot osztottak
szét orvosi rendelõkben kisgyermekes szü-
lõk részére. Egy tájékoztató füzetet és egy
képeskönyvet kaptak a szülõk.

Franciaországban a Lire en fete9 immár
több mint húsz éve mûködik. A kulturális
miniszter kezdeményezésének köszönhetõ-
en Franciaországban minden évben október
elsõ hétvégéje az olvasásé. 

Hazánkban évrõl évre szép eredményeket
érnek el az a Könyvtárak összefogása a tár-
sadalomért, valamint az Internet Fiesta
programsorozat rendezvényei. 2005-ben
meggyõzõen irányította a szépirodalomra a
figyelmet a Nagy könyv médiakampány. 

Az OFI – Országos Pedagógiai Könyvtár
és Múzeum a Társadalmi Megújulás Opera-
tív Program keretében valósítja meg Nevelé-
si Tudásdepó az olvasóvá neveléshez és a di-
gitális kompetenciák fejlesztéséért címû
projektjét. A projekt egyik fõ célja egy or-
szágos olvasásnépszerûsítõ kampány lebo-
nyolítása, valamint olyan foglalkozások 
kidolgozása és összegyûjtése, melyek az ol-
vasásra nevelés mellett a diákok digitális és
információs kompetenciáit fejlesztik, hiszen
ezek a képességek elengedhetetlenek a mo-
dern információs társadalomban való érvé-
nyesüléshez. 

Közismert, hogy a könyvtárosok, peda-
gógusok számos kiváló könyvtári foglalko-
zást tartanak nap mint nap. A Nevelési Tu-
dásdepó projekt egyik legfõbb célja, hogy
teret adjon az olvasásfejlesztõ, a könyvtár-
használatot támogató programoknak, minél
szélesebb körrel ismertetve meg a gyakor-
latban bevált foglalkozásokat. A könyvtárak
oktatási tevékenységének megújításához el-
engedhetetlen a már meglévõ eredmények
számbavétele, a tapasztalatok, a bevált mód-
szerek átadása, a közös eszmecsere.
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Reméljük, a nemzetközi és hazai kezde-
ményezések, jó gyakorlatok bemutatása se-
gíteni fogja a könyvtárak oktatási tevékeny-
ségének megújítását és hasonlóan sikeres,
hosszú távon mûködõ olvasásfejlesztõ prog-
ramok születnek hazánkban is. ■

1 National Year of Reading 2008
[2010.08.04.]
<http://www.wikireadia.org.uk/index.php?title=2008_Na
tional_Year_of_Reading>
2 Reading Agency 
[2010.08.04.] <http://www.readingagency.org.uk/>
3 National Literacy Trust 
[2010.08.04.] <http://www.literacytrust.org.uk/>
4 Reading for Life 
[2010.08.04.] <http://www.readingforlife.org.uk/home/>
5 Tell Me a Story 
[2010.08.04.] 
<http://www.literacytrust.org.uk/tellmeastory>
6 Vote for Literacy 
[2010.08.04.] 
<http://www.literacytrust.org.uk/voteforliteracy>
7 Német olvasási programok
[2010.08.04.] <http://www.lesen-in-deutschland.de>
8 Goda Beatrix Olvasásfejlesztési programok Németor-
szágban [tanulmány]
9 Lire en fete
[2010.08.04.] <http://www.lire-en-fete.culture.fr>
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Novacsek Vojnics Kornél (1934–2010),
könyvtáros. Alapító tagja volt a Pest Megyei
Könyvtár Helytörténeti Gyûjteményének,
létrehozója és vezetõje a Szerb Országos
Önkormányzat könyvtárának. A Magyar
Könyvtárosok Egyesülete (MKE) Helytörté-
neti és Bibliográfiai Szekciójának 1992-tõl
volt tagja. 45 évet töltött könyvtárosi pályán.
2009-ben, 75. születésnapja körül, a Magyar
Könyvtáros Egyesület MKE-emlékéremmel
tüntette ki. 

1934. július 4-én született Újvidéken
(Novi Sad, akkoriban Jugoszláv Királyság).
Egyéves kora körül elveszítette szüleit,
anyai nagynénje nevelte hétéves koráig.
Nagynénjével Újvidéken, majd Belgrádban
élt, a Belgrádot ért 1941-es német bombázás
elõl menekülve rövid idõre újból visszake-
rült szülõvárosába. 1941 õszén, ahogyan õ,
szerb kisgyerekként megélte és ahogyan ön-
életrajzában írta, „a Horthy megszállás
után” Budapestre került, ettõl kezdve anyai
nagybátyja nevelte felnõtt koráig. 

Az általános iskola elvégzése után köz-
gazdasági szakközépiskolába járt. 1953-ban
érettségizett, ezt követõen két évig a
Mirelite Mélyhûtõ Vállalatnál dolgozott ad-
minisztrátori munkakörben. 1955 augusztu-
sától a Vörös Csillag Traktorgyárban dolgo-
zott marósként. 1956-ban katona volt, 
Móron szénbányában dolgozott. 1957 és
1960 között elvégezte a gépipari techniku-
mot, ezután termelésirányítási területen dol-
gozott.

1963 márciusától a Szerszámgépipari
Mûvek Budapesti Köszörûgépgyárában
gyártástechnológus volt. 1965-ben megbíz-
ták a gyári mûszaki könyvtár rendbetételé-
vel és a továbbiakban ennek vezetésével.
Ahhoz, hogy ezt a munkát megfelelõen el
tudja látni, elvégzett néhány alapfokú
könyvtárkezelõi tanfolyamot, majd 1970 és
1972 között elvégezte a középfokú könyvtá-

In memoriam 
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rosi szaktanfolyamot, és a továbbiakban is
több szakmai elõadássorozaton vett részt.
1974 szeptemberétõl a VBKM VILLESZ-
nél (késõbb Erõsáramú Elektronikai Gyár)
mûszaki könyvtáros és szabványügyi elõadó
lett. Az utóbbi munkakör jobb ellátásához
1977 végén elvégzett egy szabványügy-
intézõi tanfolyamot, 1983-ban pedig egy
felsõfokú szabványalkotói tanfolyamot.
1981-ben Vállalati Kiváló Dolgozó, 1982-
ben pedig miniszteri Kiváló munkáért elis-
merést kapott.

1988 végén addigi munkahelye meg-
szûnt. 1989. február 1-jétõl a Pest Megyei
Könyvtárba került, ahol helytörténeti
könyvtáros volt 1994. július elejéig, amikor
nyugdíjazták, de ezután még 16 hónapig
részmunkaidõben tovább dolgozott. 1996.
január 2-ától ¦ korábbi felkérésnek eleget té-
ve ¦ a Szerb Demokratikus Szövetségnél ka-
pott megbízást, hogy hozzon létre egy szerb
nemzetiségi könyvtárat. Késõbb, megalaku-
lása után, automatikusan átkerült a Szerb
Országos Önkormányzathoz, ahol nyugdí-
jasként is kitartóan dolgozott, heti 26 órá-
ban. 

Az 1970-es évek közepétõl kezdett el au-
todidakta módon foglalkozni a szerb kultú-
rával, történelemmel, és megpróbálta újból
megtanulni elfelejtett szerb anyanyelvét,
amirõl önéletrajzában szerényen úgy ír,
hogy ez „részben sikerült”. 

Könyvtárvezetõként mi sem volt neki ter-
mészetesebb, mint a magyarországi és az ál-
talános szerb kultúra közötti kapcsolatok él-
tetése, a magyar és a szerb kultúra, valamint
a környezõ kultúrák közötti érintkezések
feltárása, kifejezésre juttatása és szolgálata.
E célok vezérelték a nemzetiségi és helytör-
téneti gyûjtemény kialakításánál, gyarapítá-
sánál, feldolgozásánál, a könyvtárban rende-
zett könyvbemutatók vagy más találkozók
alkalmával, a rendszeres olvasók és a tiszte-

letbeli látogatók fogadásánál. Kitüntetett 
figyelemmel tartotta a kapcsolatot más ma-
gyarországi szerb nemzetiségi könyvtárak-
kal, az Országos Idegen Nyelvû Könyvtárral
és a szentendrei Szerb Ortodox Egyházme-
gyei Könyvtárral. Magyarországon kívül a
belgrádi nemzeti könyvtárral (Narodna bib-
lioteka), az újvidéki Matica Srpskával, 
a magyarkanizsai József Attila Könyvtárral
(Szerbia, Vajdaság) volt szorosabb együtt-
mûködésben.

Különleges figyelmet szentelt a könyv-
tárába rendszeresen járó felnõtt és diák 
olvasóinak. Kezükbe adta a gyarapodási
jegyzékeket vagy a felkapottabb témákról
sajátkezûen összeállított ajánló bibliográfiá-
kat. A megélénkült érdeklõdést látva így 
készült el a Koszovóról szóló olvasmány-
jegyzék, illetve az 1948–1949-es idõszak
szerbséghez kötõdõ forrásainak jegyzéke.
Hasonló indíttatástól vezérelve állított össze
szöveggyûjteményeket is Szentendrérõl; a
szerbek körében a legnagyobb tiszteletnek
örvendõ szentrõl, államalapítóról, Szent
Száváról, és a koszovói (rigómezei) csatá-
hoz kötõdõ mondakörrõl. Másfél évtizedig
állt a Budapesten és környékén élõ, a szerb
nyelv és kultúra iránt érdeklõdõ olvasók
szolgálatában, de mások is számtalan eset-
ben keresték föl kérdésekkel: dolgozataikat
író egyetemi hallgatók, kutatók, pedagógu-
sok, építészek, mûvészettörténészek, törté-
nészek – nemcsak az országból, hanem kül-
földrõl is gyakran jelentkeztek szakmai 
útbaigazításért, információért, könyvért, ré-
gebbi vagy mai újságért, folyóiratért. Akik
hozzá fordultak, megtapasztalhatták – vagy
már korábbról is tudták –, hogy tudására, tá-
jékozottságára, ismeretségi körére, szolgá-
latkészségére mindig számíthattak. 

Novacsek Vojnics Kornél igazi multikul-
turális szolgálatot teljesített. A közössége-
kért végzett sokrétû munkájáért, példaértékû
szakmai elhivatottságáért és hosszú könyv-
tárosi életpályája során végzett tevékenysé-
géért az MKE 2009-ben MKE-emlékérem-
mel tüntette ki. Az idei bajai vándorgyûlésen
még ott láthattuk. 

S még csak egy apróság: e sorok íróját
néhány évvel ezelõtt könyvtárának örökös
beiratkozott olvasójává léptette elõ. ■
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Novacsek Vojnics Kornél 
munkásságának bibliográfiája 

Monografikus füzet

1.
Novacek Vojnic, Kornel – Lastic, Nikola:
Szerbek Magyarországon : ezer év együtt-
élés a viharos közép-kelet-európai térségben
/ Novacsek-Vojnics Kornél és Lásztity
Nikola. – Budapest : Óbuda-Békásmegyer
Szerb Kisebbségi Önkormányzat, 2000. –
36 p. 

Könyvtárszakmai cikkek

2.
Novacek Vojnic, Kornel: Új délszáv könyv-
tár Budapesten / Novacsek-Vojnics Kornél.
= Könyvtáros. 35 (1985) 5. sz., p. 276–277.
3.
Novacek Vojnic, Kornel: Deset godina dje-
latnosti narodnosne klupske knji nice u
Budimpešti / Kornel Novaèek Vojniæ =
Hrvatski glasnik. 3 (1993) 42., p. 6–7. [A
budapesti nemzetiségi klubkönyvtár tízéves
mûködése]
4.
Novacek Vojnic, Kornel: Deseta godišnjica
biblioteke našeg kluba u Budimpešti /
Kornel Novaèek Vojniæ = Srpske narodne
novine. 3. (1993) 39, p. 4. [Budapesti nem-
zetiségi klubkönyvtárunk tízéves évforduló-
ja]
5.
Novacek Vojnic, Kornel: Felsõ-Duna-menti
könyvtárosok helytörténeti tanácskozása /
Novacsek Vojnics Kornél. = Könyvtári leve-
lezõ/lap. 5 (1993) 10., p. 8.
6.
Novacek Vojnic, Kornel: Az Új Periodiku-
mokról a felhasználó szemével / Novacsek
Vojnics Kornél. = Könyvtári levelezõ/lap. 7
(1995) 9., p. 32–33.
7.
Novacek Vojnic, Kornel: Bemutatkozik a
Szerb Országos Önkormányzat könyvtára /
Novacsek Vojnics Kornél. = Könyvtári leve-
lezõ/lap. 8 (1996) 4., p. 29–31.

8.
Novacek Vojnic, Kornel: Pest megye szerb
bibliográfiája / Novacsek Vojnics Kornél. =
Könyvtári levelezõ/lap. 10 (1998) 6–7., p.
44–45.
9.
Novacek Vojnic, Kornel: Biblioteka samou-
prave Srba u Maðarskoj / Kornel Novacek
Vojnic. = Srpski kalendar za prošlu 1998.
godinu. – Budimpešta : Samouprava srba u
Maðarskoj, 1999. – p. 218. [A magyarorszá-
gi Szerb Országos Önkormányzat könyv-
tára]
10.
Novacek Vojnic, Kornel: Szerb könyvtár
Szegeden / Novacsek Vojnics Kornél. =
Könyvtári levelezõ/lap. 12 (2000) 2., p.
22–23.
11.
Novacek Vojnic, Kornel: Biblioteka samou-
prave Srba u Maðarskoj / Kornel Novacek
Vojnic. = Srpski kalendar za prošlu 2003.
godinu. – Budimpešta : Samouprava srba u
Maðarskoj, 2004. – p. 201–203. [A magyar-
országi Szerb Országos Önkormányzat
könyvtára]

Bibliográfia

12.
Novacek Vojnic, Kornel: Izabrana biblio-
grafija o Nikoli Tesli : povodom 50 godišn-
jice smrti / sastavio Kornel Novacek Vojniæ.
– Budimpešta : Samouprave Srba u
Maðarskoj, 1995. [Válogatott bibliográfia
Nikola Tesláról halálának 50. évfordulója
alkalmából] / összeállította Novacsek
Vojnics Kornél]
13.
Novacek Vojnic, Kornel: Bibliografija o
Kosovu : iz zbirke naše biblioteke. [1. deo] /
sastavio Kornel Novacek Vojnic. – Budim-
pešta : Biblioteka Samouprave Srba u
Maðarskoj, 1999. [Bibliográfia Koszovóról :
válogatás]
14.
Novacek Vojnic, Kornel: Bibliografija o
Kosovu : iz zbirke naše biblioteke. 2. deo /
sastavio Kornel Novacek Vojnic. – Budim-
pešta : Biblioteka Samouprave Srba u Ma-
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ðarskoj, 2000. [Bibliográfia Koszovóról :
válogatás könyvtárunk anyagából / összeál-
lította Novacsek Vojnics Kornél]
15.
Novacek Vojnic, Kornel: 1848–1849 i srbi :
izabrana bibliografija iz zbirke naše bib-
lioteke / sastavio Kornel Novacek Vojnic. –
Budimpešta : Biblioteka Samouprave Srba u
Maðarskoj, 2002. [1848–1849 és a szerbek :
válogatott bibliográfia könyvtárunk gyûjte-
ményébõl / összeállította Novacsek Vojnics
Kornél]
16.
Novacek Vojnic, Kornel: Izabrana bibli-
ografija o Nikoli Tesli : povodom 150
godišnjice roðenja / sastavio Kornel Nova-
cek Vojnic. – Budimpešta : Biblioteka 
Samouprave Srba u Maðarskoj, 2007. [Válo-
gatott bibliográfia Nikola Tesláról születésé-
nek 150. évfordulója alkalmából / összeállí-
totta Novacsek Vojnics Kornél]
17.
Novacek Vojnic, Kornel: Kosovo srpska
sveta zemlja : knjige o Kosovu u našoj bib-
lioteci / sastavio Kornel Novacek Vojnic. –
Budimpešta : Biblioteka Samouprave Srba u
Maðarskoj, 2008. [Koszovó a szent szerb
föld : könyvek Koszovóról a könyvtárunk-
ban / összeállította Novacsek Vojnics Kor-
nél]

Szöveggyûjtemény

18.
‘Mi e sentandrejci, cjelog svjeta slavni!’ :
850 godišnjica Szentendre város / sastavio
Kornel Novacek Vojnic. – Budimpešta,
1996. – Hrestomatija o Sentandreji. – [„Mi,
szentendereiek, híresek az egész világon :
850 éves Szentendre város / összeállította
Novacsek Vojnics Kornél. – Szöveggyûjte-
mény Szentendrérõl]. – Kiadatlan kézirat
19.
Boj na Kosovu i kosovski junaci / sastavio
Kornel Novacek Vojnic. – Budimpešta :
Biblioteka Samouprave Srba u Maðarskoj,
2001. – Hrestomatija. – [A koszovói csata és
a Koszovó hõsei / összeállította Novacsek
Vojnics Kornél. – Szöveggyûjtemény]

20.
Sveti Sava : prvi srpski prosvetitelj / sas-
tavio Kornel Novacek Vojnic. – Budimpešta
: Biblioteka Samouprave Srba u Maðarskoj,
2001. – Hrestomatija. – [Szent Száva : az el-
sõ szerb néptanító / összeállítota Novacsek
Vojnics Kornél. – Szöveggyûjtemény]

Mûvelõdéstörténeti, ismeretterjesz-
tõ cikkek; publicisztika

21.
Novacek Vojnic, Kornel: Jakov Ignjatoviæ
emlékezete / Novacsek Vojnics Kornél. =
Szentendre és vidéke. 1989. december 16.,
p. 10.
22.
Novacek Vojnic, Kornel: Szent Lázárra em-
lékezve / Novacsek Vojnics Kornél. = Szent-
endre és vidéke. 1989. szeptember 16., p. 7.
23.
Novacek Vojnic, Kornel: Szentendrei em-
lékkönyv Belgrádból / Novacsek Vojnics
Kornél. = Szentendre és vidéke. 1989. no-
vember 1., p. 7.
24.
Novacek Vojnic, Kornel: [Seoba
1690–1990] / Novacsek Vojnics Kornél. =
Szentendre és vidéke. 1990. október 1., p. 1.
25.
Novacek Vojnic, Kornel: 300 éves évforduló
: szerb ünnepségek Szentendrén / Novacsek
Vojnics Kornél. = Szentendre és vidéke.
1990. szeptember 1., p. 7.
26.
Novacek Vojnic, Kornel: Dr. Danilo Krstiæ
az új budai szentendrei püspök / Novacsek
Vojnics Kornél. = Szentendre és vidéke.
1990. november 15.
27.
Novacek Vojnic, Kornel: Dumcsa Jenõ,
Szentendre elsõ polgármestere / Novacsek
Vojnics Kornél. = Szentendre és vidéke.
1990. január 1., p. 9.
28.
1990. – Novacek Vojnic, Kornel: Jakov
Ignjatoviæ Alapítvány Magyarországon /
Novacsek Vojnics Kornél. = Szentendre és
vidéke. 1990. február 1.
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29.
Novacek Vojnic, Kornel: A megújult Kal-
már-kereszt / Novacsek Vojnics Kornél. =
Szentendre és vidéke. 1990. május 1., p. 1.
30.
Novacek Vojnic, Kornel: Szentendre új
büszkesége : a Szerb Ortodox Egyházmûvé-
szeti és Tudományos Gyûjtemény / Nova-
csek Vojnics Kornél. = Szentendre és vidé-
ke. 1990. augusztus 1., p. 13.
31.
Novacek Vojnic, Kornel: In memoriam
Ignjatije Èoban / Novacsek Vojnics Kornél.
= Szentendre és vidéke. 1991. március 1., 
p. 11.
32.
Novacek Vojnic, Kornel: Jubileumi kiad-
vány Szentendrérõl / Novacsek Vojnics Kor-
nél. = Szentendre és vidéke. 1991. június
15., p. 7.
33.
Novacek Vojnic, Kornel: Kiegészítés a
Szofrity Pál megemlékezéshez / Novacsek
Vojnics Kornél. = Szentendre és vidéke.
1991. szeptember 1., p. 5.
34.
Novacek Vojnic, Kornel: Lázár cár emléke /
Novacsek Vojnics Kornél. = Szentendre és
vidéke. 1991. július 1., p. 7.
35.
Novacek Vojnic, Kornel: Tisztelt Utcanév
Bizottság! / Novacsek Vojnics Kornél. =
Szentendre és vidéke. 1991. november 15.,
p. 8.
36.
Novacek Vojnic, Kornel: A Budai Pravosz-
láv Püspökség szentendrei könyvtára : kéz-
iratainak és õsnyomtatvány könyveinek 
leírása / Novacsek Vojnics Kornél. = Szent-
endre és vidéke. 1992. január 1., p. 9. 
37.
Novacek Vojnic, Kornel: Március 15. Márci-
us 14-én (hétfõn) 18 órakor koszorúznak
Szentendrén szocialisták képviselõi Jakov
Ignjatoviæ szobránál / Novacsek Vojnics
Kornél. = Dunakanyar baloldal. 1992. már-
cius, p. 1.
38.
Novacek Vojnic, Kornel: Tanácskozás nem-
zetiségekrõl / Novacsek Vojnics Kornél. =
Szentendre és vidéke. 1992. március 1., p. 2.

39.
Novacek Vojnic, Kornel: Vuk Draškovic lá-
togatása Szentendrén / Novacsek Vojnics
Kornél. = Szentendre és vidéke. 1992. már-
cius 1., p. 9.
40.
Novacek Vojnic, Kornel: Nikola Tesla emlé-
kezete Pomázon / Novacsek Vojnics Kornél.
= Közmûvelõdési információk. 1994. au-
gusztus, p. 7.
41.
Novacek Vojnic, Kornel: Szentendrei képek
– szerb festõktõl / Novacsek Vojnics Kornél.
= Szentendrei polgár, 1994. december, 
p. 11.
42.
Novacek Vojnic, Kornel: Szentendrei sírfel-
iratok / Novacsek Vojnics Kornél. = Szent-
endrei polgár, 1994. december, p. 11.
43.
Novacek Vojnic, Kornel: Budakalász törté-
nete / Novacsek Vojnics Kornél. = Közmû-
velõdési információk. 1995. április, p. 7.
44.
Novacek Vojnic, Kornel: Pillanatképek
Szentendre múltjából és jelenébõl / Nova-
csek Vojnics Kornél. = Közmûvelõdési in-
formációk. 1995. június, p. 8.
45.
Novacek Vojnic, Kornel: Pillanatképek
Szentendre múltjából és jelenébõl / Nova-
csek Vojnics Kornél. = Szentendrei körkép.
1995. május 13., p. 1.
46.
Novacek Vojnic, Kornel: Vujicsics Tihamér
emlékezete / Novacsek Vojnics Kornél. Köz-
mûvelõdési információk. 1995. augusztus,
p. 11.
47.
Novacek Vojnic, Kornel: Hallgattassanak
meg imái : Pavle szerb ortodox pátriárka
Szentendrén / Novacsek Vojnics Kornél. =
Szentendre és vidéke. 1997. szeptember 12.,
p. 4.
48.
Novacek Vojnic, Kornel: A szerbek karácso-
nya / Novacsek-Vojnics Kornél. = Barátság.
4 (1997) 6., p. 1938.
49.
Novacek Vojnic, Kornel: Pomázon született,
Szentendrén nyugszik a tudós komponista /
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Novacsek Vojnics Kornél. = Szentendre és
vidéke. 1999. március 9., p. 3.
50.
Novacek Vojnic, Kornel: Szent Vid ünnepe a
szerb nép gyásznapja : megemlékezés
Szentendrén / Novacsek Vojnics Kornél. =
Szentendre és vidéke. 1999. július 9., p. 8.
51.
Novacek Vojnic, Kornel: Szerbek Pest-Bu-
dán / Novacsek-Vojnics Kornél. – In: Ön-
szervezõdõ helyi társadalom, történelmi 
változatok, új formák : a Helyismereti
Könyvtárosok X. Országos Tanácskozása :
2003. július 16-18., Budapest / [szerk. Kiss
Bori, Sándor Tibor] . – Budapest : Fõvárosi
Szabó Ervin Könyvtár, 2003. – p. 99–101.
52.
Novacek Vojnic, Kornel: Vuk Stefanoviæ
Karad iæ (1787–1864) / Novacsek Vojnics
Kornél. = Szemelvények a szerb–magyar
kulturális és tudományos kapcsolatok köré-
bõl. 2 (2003), p. 5–17.
53.
Szerbek Székesfehérváron : Katarina Ivano-
viæ élete és munkássága (1811–1882) / ösz-
szeállította Novacsek Vojnics Kornél. = Sze-
melvények a szerb–magyar kulturális és 
tudományos kapcsolatok körébõl. 3 (2004),
p. 38–44.
54.
Lastic, Pero – Novacek Vojnic, Kornel –
Lastic, Nikola: Petar Stojanovic (Szto-
janovits Péter) (1877–1957) / Lásztity Péró,
Novacsek Vojnics Kornél, Lásztity Nikola. =
Szemelvények a szerb–magyar kulturális és
tudományos kapcsolatok körébõl. 4 (2005),
p. 13–21.
55.
Novacek Vojnic, Kornel: Magyarországi
születésû szerb írók, mûvészek, közéleti
személyiségek. 1. rész / Novacsek Vojnics
Kornél. = Szemelvények a szerb–magyar
kulturális és tudományos kapcsolatok köré-
bõl. 4 (2005), p. 22–43.
56.
Lastic, Nikola – Novacek Vojnic, Kornel:
Arsenije Carnojevic (1633–1706) halálának
300. évfordulója alkalmából / Lásztity Nikola,
Novacsek Vojnics Kornél. = Szemelvények a
szerb–magyar kulturális és tudományos kap-
csolatok körébõl. 5 (2006), p. 34–36.

57.
Novacek Vojnic, Kornel: Magyarországi
születésû szerb írók, mûvészek, közéleti
személyiségek. 2. rész / Novacsek Vojnics
Kornél. = Szemelvények a szerb–magyar
kulturális és tudományos kapcsolatok köré-
bõl. 5 (2006), p. 14–27.
58.
Lastic, Nikola – Novacek Vojnic, Kornel: 
A zentai csata 310. évfordulója / Lásztity
Nikola, Novacsek Vojnics Kornél. = Sze-
melvények a szerb–magyar kulturális és tu-
dományos kapcsolatok körébõl. 6 (2007), 
p. 18–26.
59.
Novacek Vojnic, Kornel: Magyarországi
születésû szerb írók, mûvészek, közéleti
személyiségek. 3. rész / Novacsek Vojnics
Kornél. = Szemelvények a szerb–magyar
kulturális és tudományos kapcsolatok köré-
bõl. 7 (2008), 29–43. p.

Interjú

60.
Veljiæ, Bratislav : Srpska kulturna baza :
razgovor s bibliotekarom Kornelom Nova-
cekom Vojnicem/ B. V. = Srpske narodne
novine. 9. (1999) 19., p. 6. [Szerb kulturális
bázis : beszélgetés Novacsek Vojnics Kornél
könyvtárossal]

Idõszaki kiadvány szerkesztése

61.
Szemelvények a szerb–magyar kulturális-
tudományos kapcsolatok témakörébõl /
szerk. Novacsek Vojnics Kornél, Lásztity
Nikola. – Budapest : Jakov Ignjatoviæ Ala-
pítvány ; Óbuda-Békásmegyer Szerb Ki-
sebbségi Önkormányzat, 2002-.  – Éven-
ként. – Az induló kötet fõcíme: Szemelvé-
nyek a szerb–magyar irodalmi kapcsolatok
témakörébõl. – ISSN 1787–2456 ■
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Kaposvárott, a Megyei és Városi Könyvtár-
ban gyûltek össze 2010-ben a Magyar
Könyvtárosok Szervezete Zenei Szekciójá-
nak tagjai. 

A találkozó megnyitójában Gulyásné So-
mogyi Klára, a zenei szekció elnök asszonya
köszönetet mondott a helyet adó könyvtár
vezetõségének és munkatársainak. A könyv-
tár részérõl Varga Róbert igazgató köszön-
tötte a résztvevõket, majd Czinkné Bükkösdi
Valéria, az Olvasószolgálati Osztály vezetõ-
je vette át a szót. Bemutatta és méltatta az
elsõ elõadást tartó Gallai Istvánné Tringer
Margitot, aki a Munkácsy Mihály Leány-
gimnáziumban tanult, majd felsõfokú tanul-
mányai elvégzése után a kaposvári Liszt Fe-
renc Zeneiskolában kezdett tanítani. Az idei
tanév volt az 54., amit zongoratanárként töl-
tött. Újító zenepedagógus, a Parlando, az
Ének-Zene Tanítás c. újságokban többször is
publikált.

Gallai Istvánné Tringer Margit Lendvai
Ernõ személyét és munkásságát mutatta be
elõadásában. Lendvai Ernõ Kaposvár szü-
lötte, az idén lett volna 85 éves. Bartók mun-
kásságának meg nem értése mindig is fog-
lalkoztatta Lendvait. Kutatta, miért állnak
sokan értetlenül a Bartók-zenemûvekkel
szemben. Már gyermekkorában kereste,
hogy mivel akar újat mondani Bartók. (Ze-
nei részlet hangzott fel az Allegro barbaro
zongoradarabból, melyet a szerzõ 1911-ben
írt.)

Elõadónk elõször Lendvai Ernõ családját
mutatta be. Megtudtuk, hogy édesapja – a
vegytan tanáraként – 150 tagú leánykart ala-
pított a gimnáziumban. Az édesanyja orgo-
nált, és még a neve is a zenei pályát sugall-
ta, hiszen a leányneve „Muzikále” volt.
Lendvai Ernõ és az elõadó férje, Gallai Ist-
ván padtársak voltak a gimnáziumban. Isko-
lai tanulmányai során Lendvai jó tanuló
volt, jegyei legtöbbször egyesek – az akkori
legjobb osztályzat.

Érettségi után jogi egyetemre járt. Egye-
temi tanulmányaival párhuzamosan Faragó
György zongoramûvész növendékeként 
tanult zongorázni. Három év múlva abba-
hagyta a jogi egyetemet. Sajnos ínhüvely-
gyulladást kapott, így a zongorázás helyett a
zenetudományi szakot végezte el. Szombat-
helyre került, Pesten nem volt hely számára.
Tusa Erzsébettel, késõbbi feleségével a lé-
gópincében ismerkedtek meg: egy házban
laktak, és Lendvai ott is Bartók mûveit ta-
nulmányozta. Késõbb, az udvarlás idején,
közös kirándulásaik alkalmával is rendsze-
resen figyelték a természetben elõforduló
jellegzetességeket, törvényszerûségeket,
például az aranymetszést, a Fibonacci-sort.
Házasságukból két fiú, majd öt unoka is szü-
letett.

Lendvai célja a zene népszerûsítése, a ze-
nében való elmélyülés megtanítása volt. 
Vitányi Iván figyelt fel munkásságára. 1955-
ben jelent meg Bartók stílusa címû tanulmá-
nya, melyet már a zenetudósok is értékeltek.
Munkásságát igazából csak a rendszerválto-
zás után ismerték el. 1992-ben kapott Erkel-,
majd Széchenyi-díjat. Aranymetszés címû
filmje nemzetközi versenyeken is részt vett,
és több díjat kapott. Tudományos munkáit öt
nyelven publikálta. Elõadásain minden ze-
nei idézetet kotta nélkül zongorázott. 1981-
ben, a Bartók-centenárium alkalmából ké-
szült reprezentatív naptár is Lendvai Ernõ
munkája. 1993-ban hirtelen érte a halál. 

Munkásságából elsõként a tengelyrend-
szert mutatta be az elõadó. A tengelyrend-
szer lényege az, hogy a tengely két végén,
mintegy ellenpólusként elhelyezkedõ hang-
sorok helyettesíthetik egymást.

Másik kutatási témája az aranymetszés.
Ezt az arányt akkor kapjuk meg, ha egy egé-
szet nem középen osztunk ketté, hanem úgy,
hogy az egész a nagyobb részhez éppen
olyan mértékben aránylik, mint a nagyobb a
kisebbhez. 
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Példák: egy épület vagy szimmetrikus,
vagy az aranymetszés révén sugall harmóni-
át; a Kékszakállú herceg vára címû opera
szerkezete ennek a legeklatánsabb példája; a
zongorára írott Mikrokozmosz sorozat hat
kötetét is végigkíséri az aranymetszés.

Lendvai kutatta az ún. Fibonacci-sort is.
Leonardo Fibonacci olasz természettudós az
1200-as években, Pisában élt. Matematikus-
ként alkotta meg a késõbb róla elnevezett
sort, melynek minden száma az õt megelõzõ
két szám összege.

Az elõadás utolsó részében a distancia-
skálákról beszélt Gallai Istvánné Tringer
Margit. Az oktáv egyforma hangközökre
osztásának eredménye a 12 félhang. Ezt
felhasználva többféle skálát hozhatunk lét-
re:

• kromatika félhangokból
• egészhangú skála
• szûkített szeptim kis tercekbõl
• bõ hármasok
• tritónusz, vagyis bõvített négyesek
Az 1–2-es modellskálát (kis lépés, nagy

lépés, kis lépés, nagy lépés stb.) sokszor al-
kalmazta Bartók. Lendvai az idõben vissza-
felé haladva is keresett a zenemûvekben
ilyen modellskálákat. Így találkozhatunk az
1–2-es skálával Liszt Dante szimfóniájában,
az 1–3-as skála pedig Liszt Faust szimfóniá-
jában fordul elõ. Bartók mûvei közül az
1–5-ös skálára példa a Kromatikus invenció
címû darab a Mikrokozmoszban; az 1–2-es
skálára a Báli szigetén ugyancsak a Mikro-
kozmoszban.

Rövid szünet után 180 fokos fordulatot
tettünk a zenében: Király Lajos nyelvész,
néprajzkutató Somogy megye népzenéjének
néhány jellegzetességét mutatta be. Elõ-
adónk, aki az ELTE magyar–történelem sza-
kán szerzett tanári diplomát és a kaposvári
könyvtár igazgatója is volt 1968 és 1972 kö-
zött, régóta gyûjt népzenét. Nyelvjáráskuta-
tóként fõ mûve nemrégiben jelent meg.
Munkáját nagyban segíti felesége, aki ének-
tanár–karvezetõ. 

Történeti visszatekintés Somogy megye
népzenéjére: 

Pálóczi Horváth Ádám1813-ban állította
össze Ötödfélszáz énekek címû gyûjtemé-
nyét, amely csak 1953-ban jelent meg

nyomtatásban. Kiterjedt levelezést folytatott
Kazinczyval. Csokonait is bíztatta népdal-
gyûjtésre, amit a költõ meg is tett, de gyûj-
tésének sajnos nyoma veszett.

A XX. század elején Vikár Béla gyûjtött
sokat Somogyban. Õ Hetesen, Kaposvárhoz
közel látta meg a napvilágot. Kiemelkedõ
énekese volt Pöttendi Lidi néni, aki gyakran
állt a fonográf elé. Vikár Somogy megye
népköltése c. munkája 1905-ben jelent meg.

Bartók két somogyi faluban is gyûjtött,
Kodály pedig 24 faluból 224 dallamot gyûj-
tött, amelyekbõl kiemelkedik a karádi
anyag.

Az õket követõ generáció kiemelkedõ
egyénisége Olsvay Imre, szintén Kaposvár
szülötte, aki többek között a Magyar Népze-
ne Tára köteteit is szerkesztette.

Az 1960-as, 1970-es éveket nevezhetjük
az amatõr népdalgyûjtés idejének, ezzel pár-
huzamosan folyt a Magyar Televízió Röpülj
páva mûsora is.

Király Lajos kezdetben betyárnótákat
gyûjtött. A megjelent kötetben („Híres be-
tyár vagyok…” A betyár alakja a somogyi
népköltészetben) a szövegek mélyebb tartal-
mát is boncolgatják. A kaposvári börtönrõl
is szól számos népdal.

Új balladák a XIX. század második felé-
ben keletkeztek, pl. a Szendre báró leánya
és a juhászlegény szerelme. Ez is az ún.
ponyva- vagy krimiballadákhoz tartozik: vá-
sárokon ponyvára leterítve árulták. Tragikus
történet, egy gyilkosság eseményeit meséli
el, de – sok más történthez hasonlóan – nem
volt ideje balladává csiszolódnia.

A XX. század a katonadalok gyûjtésének
ideje is volt. Ezek a dallamok országos jel-
legûek, nincs táj-jegy rajtuk. Ugyanakkor
értékes kortörténeti dokumentumot jelente-
nek: hiteles képet adnak a sorozásról, a be-
vonulásról, a tábori életrõl, a csatákról, a 
lövészárkok hangulatáról, temetésrõl, hon-
vágyról, hazatérésrõl, az otthon maradottak
érzéseirõl. Dallamanyagukban otthonról ho-
zott népdalok ezek, amiket a kaszárnyában a
katonák egymás között megtanulnak. A so-
mogyi vonatkozást a gyûjtés helye jelenti
ezekben az esetekben. A gyûjtött dalok nagy
segítséget jelentenek a katonadal-kataszter
elkészítéséhez.
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Divatosak voltak ebben az idõben a kaba-
ré- és orfeum-dalok. A kortárs írók, költõk
féltették a népköltészetet, Kodály éppen az
ellenkezõjét tapasztalta: a katonaság terjesz-
tette a népdalokat: új stílus, feszes ritmus,
így terjedt. A dalban kifejezett élmény a fa-
lu összes férfijának élménye volt. Sok sze-
relmes dalt katonadallá alakítottak át. 
A gyûjtés 75%-a népdal, 25%-a népies mû-
dal.

Az elsõ nap további eseményeként egy
színvonalas koncertet hallgattunk meg a
Szent Imre templomban. Gounod C-dúr mi-
séje és néhány motetta, valamint orgonamû-
vek csendültek fel. A nap zárásaként hangu-
latos és ízletes vacsorán vettünk részt.

Másnap reggel háziasszonyunk, Czinkné
Bükkösdi Valéria néhány szóban bemutatta
a könyvtár történetét. A jelenlegi épület mo-
dern, de a beköltözés után hamarosan kinõt-
ték, így 2001-ben bõvítési munkákat végez-
tek. Sajnos a túlzott spórolás miatt több 
hibát is elkövettek az átalakítás során. Nincs
például személylift, csak teherlift, amely
azonban nem megy fel az épület legfelsõ
szintjére, a gyermekrészlegbe. Ezért itt csak
a csoportos foglalkozásokat tartják, a köl-
csönzés és az adminisztráció a földszinten
történik. Kivétel a médiatár, ott helyben in-
téznek mindent.

A tájékoztatás mûszakonként három fõ-
vel folyik, a kollégák naponta váltogatják a
helyszíneket egymás között. 1977-ben sza-
badpolcosból szakrészlegessé vált a könyv-
tár. A honlapjukon (www.mvkkvar.hu) talál-
ható egy virtuális kiállítás is. A könyvtár
honlapjának látogatottsága országosan ki-
emelkedõ.

Végigsétáltunk a könyvtáron. Hangulata
magával ragadó, családias, kedvét leli benne
minden korosztály, minden érdeklõdõ.

A délelõtti elõadást Pajor Enikõ, a Sze-
gedi Egyetem könyvtártudományi tanszé-
kének oktatója tartotta. Témájául a Topic
Map technikát választotta. Az Országos
Széchényi Könyvtár (OSZK), valamint a
Miskolci Egyetem gyakorlata követi a kül-
földi mintát. A Neumann-ház volt az elsõ e
téren. 

A Topic Map = tématérkép. Az elsõ ma-
gyar kezdeményezés a hálózaton egy 

magyar irodalmat népszerûsítõ oldal:
http://mekmester.oszk.hu:8080/itm/tmv/ind
ex.htm

Röviden a Topic Map kialakulásáról. Fel-
nõtt egy nemzedék az interneten és a számí-
tógép képi világán, ebbe születtek. Õk az 
Y-generáció. Profi módon kezelik a számí-
tógépet, de kimaradt náluk a belsõ képi látás
pszichológiai fejlõdési szakasza. (Ugyanígy
kevesebbet kaptak a tánc, a zene, a moz-
gás fejlesztésébõl is Kodály országában). 
A PISA-felmérés legfrissebb adata szerint
Magyarország visszacsúszott a 49. helyre. 
A szakemberek kerestek egy olyan eszközt,
amely „becsapja” az ifjú generációt: úgy ol-
vastatnak, hogy az olvasó errõl mit sem tud. 

Amerikában felmérést végeztek DLA-,
PhD-vizsgára készülõ fiatalok között. 
A Google keresési felületen kívül más lehe-
tõséget csak kis százalékuk említett. Más
portált, illetve vertált alig használnak.

Az OSZK programja – Hálózatos iroda-
lom. A klasszikus magyar irodalom tématér-
képe. Irodalmi barangoló középiskolások-
nak – harminc költõ életének feldolgozása.
Képi és asszociációs hálóba ágyazták az
adott költõ életét és munkásságát. E hálók
kapcsolatot létesítenek másik költõkkel is. 
A gyerek ránéz, olvas és játszik, esztétikus
környezetben. Fejleszti magát a saját képes-
ségeivel.

A korábban említett nemzedék csak kat-
togás szinten van fényévnyire tõlünk. Rend-
szert nem lát maga elõtt, és a keresésben is
járatlan.

Néhány olyan portál, amely a Google-
hoz hasonlatos: 

1) http://www.veesual.com
• vizualizálja a találatot
• tárgyszóval bõvíti a találatot
2) Google varázskerék
• a hagyományos keresésnél több eszköz,

ezért varázskerék
A Topic Map = tématérkép felépítése:
TÉMA (topic) – ASSZOCIÁCIÓ (asso-

ciation) – ELÕFORDULÁS (occurence)
A keresés a szemantika felé tolódik, va-

gyis a jelentéstan dominál. Példája:
http://www.cluuz.com

Új betegség alakult ki: a TMS = Too
Much Syndrom, vagyis túl sok információ
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éri az embert, emiatt frusztrált lesz, úgy ér-
zi, valamirõl lemarad, hogyha nincs minden
pillanatban információt átadó eszköz elõtt.

A gép csak gép marad, de fontos, hogy
technikailag fel tudja térképezni a kapcsola-
tokat. A mesterséges intelligencia kutatói
egyre több mindent tudnak rólunk a keresé-
si szokásainkból. Ezért a keresõmotor a kö-
vetkezõ keresésnél a találatokat már olyan
sorrendbe teszi, amely nekünk megfelelõ
lesz – szerinte.

Az interneten már nem dokumentumok,
hanem objektumok léteznek: a keresett té-
mában a szöveg mellé képzõmûvészeti alko-
tás, zene, tánc stb. is csatlakozik.

A Wikipédia jelszava lehetne: Adj ne-
kem gyorsan információt, sokszor mindegy,
hogy mit. Nem megbízható a forrása. 
A http://www.liveplasma.com keresésünkre
Sebestyén Mártára is adott találatot.

Ez a technika tudásbázis, tudásreprezen-
táció. Hatalmas lehetõség a könyvtárak 
számára is, hogy egy-egy gyûjtemény 
nagyobb olvasói kör felé utat találjon.
Minderrõl Tóth Máté cikke elérhetõ a
http://www.melyweb.hu portálról. Ugyanitt
a Topic Map külön linkgyûjteményt kapott.
Ez a portál a Startlapnál bõvebb.

Számos gondolatot indított el bennünk ez
az elõadás, hozzátéve, hogy másfajta logikai
kapcsolatrendszer kiépítését kívánja a már
megszokott könyvtáros szemlélethez képest.

Találkozónk befejezõ elõadásában a ha-
gyományos értékek ápolását tûzte célul
Vavrinecz Veronika, aki bátyja, Vavrinecz
Béla zeneszerzõ, karmester munkásságát
mutatta be szubjektív oldalról.

Bár budapesti születésû, sokáig élt szüle-
ivel és testvéreivel Kaposvárott. A somogyi
dombság hangulatát mûveiben mással össze
nem keverhetõ zenei stílusként jelenítette
meg.

Több táncegyüttes mûvészeti vezetõje-
ként ténykedett diplomája megszerzése
után. Zeneszerzõ, karmester végzettséget
szerzett a Zeneakadémián. Ám a népi együt-
tesek megjelenésekor szükséges lett a nép-
zenei feldolgozás, ezen hiánypótló munkás-
ságot vállalta magára.

Néhány klasszikus mûve is született. 
A Gizella címû oratórium Esztergomban és

a pesti Mátyás templomban hangzott fel egy
alkalommal. A mû elõadásához nagy elõ-
adói apparátus szükséges (pl. kilenc szóló-
énekes), ezért kevesen vállalkoznak a meg-
szólaltatására. A Somogyi krónika oratórium
az Egyetemi Kórus felkérésére készült. Eb-
bõl hallgattunk részleteket.

A zeneszerzés mellett a magyar zene õs-
története is foglalkoztatta, sokat kutatott 
ebben a témában. Több kéziratos elõadását
õrzi a család.

Vavrinecz Béla hetvenedik születésnap-
jára a kaposvári zeneiskolában koncertet
rendeztek, amelyen számos növendéke sze-
repelt.

A szakmai találkozó végén Czinkné
Bükkösdi Valéria bemutatta Kaposvár sze-
cessziós arcát a könyvtár honlapján lévõ vir-
tuális kiállítás segítségével. Ekkor hirtelen
belépett Varga Róbert igazgató, elnézést
kérve, hogy a délelõtt folyamán nem volt je-
len. Néhány nappal azelõtt a szomszédos
építkezésen kiforgatott a markoló több tucat
fotót. Ezek a II. világháborúról, valamint az
’56-os eseményekrõl készültek. Szenzációs
felfedezés, ugyanis e fotókat annak idején
üldözték. 

A bezárás elõtt néhány hideg falat (jég-
krém, ajándék az igazgatótól) kíséretében
hangos gondolatot váltottunk a bakelitleme-
zek sorsáról, hiszen a kaposvári könyvtár
mellett más gyûjteményeknek is gondot
okoz ezeknek a dokumentumoknak a továb-
bi használata és sorsa.

A kétnapos szakmai találkozó, bár az idõ
szûkre szabott volt, értékes gondolatok meg-
születését, korábbi kérdések megfogalmazá-
sát segítette elõ. Köszönjük a szervezõknek,
valamint a helyszínt adó kaposvári Megyei
és Városi Könyvtárnak. ■
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A digitális írástudás ma már sokunk életé-
nek szerves része. A tizen- és huszonévesek
között általánosnak mondható a rendszeres
internethasználat, az ötvenen túliak esetében
viszont még ritkaságszámba megy, ha valaki
számítógép-, illetve internethasználó.

A kiskunfélegyházi Petõfi Sándor Városi
Könyvtár fontos feladatának tekinti az infor-
matikai eszközöket nem ismerõ hátrányos
helyzetûek (kiemelten az idõs korosztály és
a munkanélküliek) körében a digitális írás-
tudás terjesztését és ezáltal életminõségük
javítását.

Könyvtárunk 1998 októbere óta biztosít-
ja az internet-hozzáférést olvasói számára.
A használók képzésébe 2002-ben kapcsoló-
dott be az intézmény, amikor a Miniszterel-
nöki Hivatal Informatikai Kormánybiztossá-
gi Hivatala által meghirdetett Széchenyi
Terv pályázaton hat számítógépet nyert el, s
új szolgáltatásként alapfokú internethasz-
nálati tanfolyamok indítását is vállalta. Tan-
folyamainkkal elsõsorban azoknak a felnõt-
teknek – oktatási intézmények dolgozóinak
– kívántunk segítséget nyújtani, akik egyál-
talán nem tudták elsajátítani a digitális írás-
tudás alapvetõ ismereteit, de igényük volt
erre. 2002–2003-ban hatvan fõt vezettünk
be alapfokon a számítógépek és az internet
világába.

Az ezt követõ években is folyamatosan
törekedett könyvtárunk arra, hogy segítse a
kezdeti lépések megtételében az érdeklõdõ-
ket. Szervezett keretek között évente tíz–
húsz fõ képzésére került sor, fõként az In-
ternet Fiesta programjaihoz kapcsolódva.

2009. június 22-én a TIOP-1.2.3-08/0053
Könyvtári szolgáltatások összehangolt inf-
rastruktúra-fejlesztése – „Tudásdepó-Ex-
pressz” Tudástárfejlesztés Kiskunfélegyhá-
zán és térségében címû pályázat megvalósí-
tása keretében kezdõdtek az Ismerkedés az
internettel – 15 órás számítógép- és inter-
nethasználati oktatás foglalkozásai kezdõk-
nek. Nyolcvan fõ képzését tûztük ki célul
2010. június végéig.

A részvétel feltétele érvényes könyvtári
olvasójegy felmutatása, valamint részvételi
díj megfizetése volt, amelynek összegét
nyugdíjasok és munkanélküliek számára
1500 forintban, aktív keresõk számára 2500
forintban állapítottuk meg.

A foglalkozások a 2008-ban megújult
internetes részlegben zajlottak, amelyben ti-
zenkét korszerû, fejhallgatóval és webkame-
rával is felszerelt számítógép áll az interne-
tezõk rendelkezésére.

A csoportok idõbeosztása igazodott a je-
lentkezõk igényeihez: délelõtti és délutáni
idõpontokat is meghirdettünk.

A tizenöt óra során az internethasználat,
az elektronikus levelezés legalapvetõbb is-
mereteit, valamint a különbözõ keresési
technikákat sajátíthatták el az érdeklõdõk.

Az elsõ alkalommal a résztvevõk kitöl-
töttek egy jelentkezési lapot, amelyen rákér-
deztünk számítógépes ismereteik mélységé-
re (teljesen kezdõ számítógép-használó;
használt már számítógépet, az internetezést
szeretné megtanulni; meglévõ ismereteit
szeretné bõvíteni), valamint érdeklõdési kö-
rükre.

Az ismeretek könnyebb elsajátítása, gya-
korlása, valamint késõbbi feleleveníthetõsé-
ge érdekében összeállítottunk egy nyomta-
tott segédanyagot, amelyet a résztvevõk az
elsõ foglalkozás alkalmával vehettek át. Ek-
kor még kissé megilletõdötten közeledtek a
számítógépekhez, hamarosan viszont már
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a szünet idején is lelkesen dolgoztak. Fog-
lalkozásaink rendkívül jó hangulatban tel-
tek, hallgatóink egyre bátrabban használták
a gépeket, indultak önállóan felfedezõ útra a
világhálón. A könyvtár nyitvatartási idejé-
ben gyakorlási lehetõséget biztosítottunk
számukra, illetve a mai napig többen igény-
be veszik a könyvtár által nyújtott, rendkívül
kedvezményes internethasználati lehetõsé-
get is – otthoni számítógéppel és inter-
netkapcsolattal rendelkezõk és nem rendel-
kezõk egyaránt.

Utolsó alkalommal, zárásként egy, a ta-
nultak alapján összeállított feladatsort oldot-
tak meg hallgatóink, amivel azt kívántuk 
felmérni, mennyire érték el céljukat foglal-
kozásaink, milyen mélységben sikerült elsa-
játítaniuk az ismereteket. Ez alkalommal az
elektronikus bankolás rejtelmeibe is bete-
kintést nyerhettünk az egyik helyi bankfiók
munkatársainak segítségével.

Néhány statisztikai adat: összesen 83 fõ
vett részt internethasználati foglalkozásain-
kon, 24 férfi és 59 nõ. Életkoruk szerint 1 fõ
20 és 30 év közötti; 3 fõ 30 és 40 év közöt-
ti; 7 fõ 40 és 50 év közötti, 25 fõ 50 és 60 év
közötti; 39 fõ 60 és 70 év közötti; 8 fõ 70 év
feletti. A legidõsebb résztvevõ 78 éves, a
legfiatalabb 27 éves volt. Foglalkozás sze-
rint: 1 fõ gyesen lévõ, 1 fõ tanuló, 11 fõ 
keresõ (2 vállalkozó, 9 alkalmazott), 4 fõ
munkanélküli, 64 fõ nyugdíjas, 2 fõ rok-
kantnyugdíjas.

A nagy érdeklõdésre való tekintettel az
oktatás tovább folytatódik az õsz folyamán,
a felmerült igények kielégítésére pedig hala-
dó képzés indítását is tervezzük, valamint
internetes klub szervezését többek érdeklõ-
désére számot tartó témákban.

Tanfolyamaink résztvevõinek vélemé-
nyét az utolsó alkalommal, záró feladatként,
e-mailben kértük ki. Végezetül álljon itt egy
válogatás ezekbõl a véleményekbõl:

„Nagyon szép és nagyon rövid idõ volt,
amit együtt tölthettünk, ám ez a kis idõ an-
nál tartalmasabb, ismeretekben gazdagabb
volt. Köszönet érte. További jó munkát, sok
sikert kívánok: Gitta néni” (60 éves nõ)

„Nagyon nagy várakozással kezdtem a
tanfolyamnak. A gyerekeimtõl már egy-két
dolgot ellestem, de nincs hozzám türelmük.

Most már én is odaülök egyedül is. Nagyon
jól éreztem magam a tanfolyam alatt! Remé-
lem, lesz haladó csoport is! Számítok rá,
minden körülmények közt szeretnék jönni.
Nekem ugyanígy délután 5 óra után lenne
jó. Nagyon sok sikert kívánok a munkájá-
ban, a magánéletben egyaránt. Köszönöm a
kedvességét, türelmét!” (41 éves nõ)

„Köszönöm mindenre kiterjedõ, alapos
elõadásait. Nagyon jól érthetõ magyarázatai
érthetõvé és könnyûvé tették az internet ér-
telmezését, lényegét, használhatóságát. Már
elõre nagy érdeklõdéssel várom az elkövet-
kezõ órák soron következõ anyagának meg-
ismerését, mosolygós, türelmes, nyugodt
együttlétét.” (64 éves nõ)

„Nagyon örülök, hogy az Önök és a tan-
folyam segítségével elsajátíthatom az e-mail
küldés és az internet alapjait.” (27 éves fér-
fi)

„Kedves Orsika, köszönjük szépen a ked-
vességét, türelmét, munkáját a »nagyinet«
tanításban, és »Gy« bá’ a további gyakorlá-
sok során is számít segítségére.” (66 éves
férfi)

„Örülök, hogy itt lehetek. Már eddig is
sokat tanultam.” (59 éves férfi)

„Köszönöm a segítséget, sajnos nagyon
nehezen tudom megtanulni, de igyekszem.”
(54 éves nõ)

„Orsi nagyon ügyes, én viszont nem.”
(58 éves nõ)

„A gyakorlás nehezen halad, sokat kell
még egerészni.” (73 éves férfi)

„Sajnálom, hogy kicsit döcögõsen megy
a levélírás. Jó lenne még sokat gyakorolni.
Kár, hogy hamarosan vége lesz a tanfolyam-
nak. Köszönjük szépen a sok segítséget. Üd-
vözlettel Marcsi” (60 éves nõ)

„Nagyon élvezem a tanfolyamot. Az is-
merõseimnek elmondtam, hogy milyen szu-
per könyvtárunk van. Remek elõadások van-
nak, és még internetezni is megtanítanak.
Üdvözlettel Anna” (69 éves nõ)

Segíteni kell tehát minden korosztályt, a
legidõsebbeket is, mert ugyan lehet élni az
internet nélkül, de érdemes-e lemondani
mindarról, amit nyújtani tud: többek között
a kapcsolattartás különbözõ formáiról, a
széles körû, gyors tájékozódásról, a színvo-
nalas kikapcsolódásról? ■
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A veszprémi Laczkó Dezsõ Múzeum és a
Petõfi Irodalmi Múzeum közösen mutatja be
Veszprémben (Erzsébet sétány 1.) a „Mint
millió üveggolyó…” A Pál utcai fiúk régen
és ma c. kiállítást az Üvegvilág c. tárlat mel-
lett.

A Petõfi Irodalmi Múzeum eredetileg
2007-ben Éljen a Grund! címû kiállításával
ünnepelte a 100 éve megjelent Molnár Fe-
renc-regényt, A Pál utcai fiúkat. A kiállítás
sikerét mutatja, hogy most már a negyedik

múzeum kéri kölcsön anyagunkat s játékain-
kat. Debrecen, Hajdúdorog, az erdélyi 
Sepsiszentgyörgy után most a Veszprém me-
gyeiek ismerhetik meg a századforduló ser-
dülõ-világát.

A könyv alapján megtervezett interaktív
kiállítás elsõdleges célja az általános iskola
felsõ tagozatosainak és a középiskolák tanu-
lóinak megszólítása, irodalmi érdeklõdésük
felkeltése és elmélyítése. A könyv szereplõi
és a benne megjelenõ helyszínek mára már
fogalommá váltak, nemcsak az ifjúságnak,
de a felnõtteknek is sokat jelentenek: a Gitt-
egylet, a Grund, az Einstand, nemecsek ernõ
– csupa kisbetûvel! A tárlat így több korosz-
tályt is képes vonzani, színvonalas progra-
mot kínálva kicsiknek és nagyoknak, lehetõ-
séget teremtve a közös élményszerzésre. 
A kiállításban megelevenednek a regény
helyszínei és a játékterek, melyek a korabe-
li gyerekeknek a „hazát” és a szabadságot
jelentették.

A tárlat rávilágít A Pál utcai fiúkhoz kap-
csolódó topográfiai és irodalomtörténeti
adatok – a mû keletkezéstörténete, a szerzõ
gyermekkorának életrajzi részletei, a regény
fellelhetõ helyszínei – ellentmondásaira is,
így a kutatómunka eredményeibõl a helytör-
téneti, iskolatörténeti és irodalomtörténeti
kutatás egyaránt profitálhat.

Kiemelt cél a látogatók minél aktívabb
bevonása a regény világába, ezért többféle
interaktív eszközt alkalmazunk: kivetítõk,
hangeffektek, kalandlapok, az egyes hely-
színekhez kapcsolódó játékos feladatok. 
A Grund világába csöppenve mindenki átél-
heti (újraélheti) a gyermekkor szabadságát,
a játék izgalmát és komolyságát, és végül a
térvesztés fájdalmát.

A kiállításhoz múzeumpedagógiai játé-
kok és rendezvények is kapcsolódnak.

A Petõfi Irodalmi Múzeum önálló honla-
pon gyûjtötte össze a regénnyel és irodalmi-
mûvelõdéstörténeti hátterével kapcsolatos
tudnivalókat. 

A kiállítás idõtartama: 2010. szeptember
20.–2011. január 28. ■

Könyvtári Levelezõ/ lap • 2010. szeptember22

✒✒    Emõd Teréz

Szinopszis A Pál utcai fiúk kiállításhoz



Idõkapszula
A nagyváradi színház
épületében talált 
zárkõ tartalma

2010. augusztus 30-
án került az Országos
Széchényi Könyvtár-
ba az az „idõkapszu-
la”, melyre egy héttel ko-
rábban a felújítás alatt álló
Nagyváradi Állami Színház
elõcsarnokában bukkantak. 

Mint korábban kiderült, a lelet
száztíz éves iratokat tartalmaz, melyek ha-
laszthatatlanul restaurálásra szorulnak. 
A henger alakú fémtartály fedelének látha-
tóan sérült állapota miatt, illetve korszerû
technológia hiányában a dokumentumokhoz
helyi szinten nem nyúltak, megtalálásukat
követõen azonban gyors és körültekintõ
mentõakció vált szükségessé. Az OSZK a
magyar írott örökség õrzõhelyeként is fele-
lõsséggel tett eleget Bíró Rozália, Nagyvá-
rad alpolgármestere sürgõs kérésének, s 
Boka László tudományos igazgató révén, il-
letve Tóth Zsuzsanna szakrestaurátor segít-
ségével vállalta a dokumentumok elszállítá-
sát és helyreállítását.

Budapestre érkezésük óta a dokumentu-
mokat ellenõrzött körülmények között kivet-
ték a fémhengerbõl, így megkezdõdhetett az
állapotfelmérés és konzerválás elsõdleges
fázisa. Az elszállított muzeális leletrõl az el-
múlt egy hét alatt kiderült: öt darab papírdo-
kumentum, egy darab pergamen oklevél, va-
lamint egy darab külsõ, ezeket összefogó,
viaszpecséttel ellátott borítópapír alkotja. 
A pecséten az alábbi felirat található:
„NAGYVÁRAD VÁROS KÖZÖNSÉGE”.
A pergamenbõl készült kéziratos ZÁRKÕ
EL ‘HELYEZÉSI OKLEVÉL szövege ara-
nyozással és színes festéssel készült. 

A papír iratköteg öt, külön címmel ellá-
tott ívet tartalmaz:

1. A színház-építésre felügyelõ bizottság
2. Nagyvárad város színügyi bizottsága
3. Nagyvárad thj város törvényhatósági

bizottsági tagjainak névsora az 1900 évre

4. Nagyvárad város tanácsa az
1900 év október havában

5. Jegyzõkönyv (326/12379)
Az ívek konkrét szöveges

tartalma egyelõre nem is-
mert, a konzerválási szigorú
feltételek miatt, illetve a to-

vábbi sérülések elkerülése vé-
gett az összetapadt lapok
szétválasztása csak a foko-
zatos kezelések után követ-
kezhet. Mind a pergamen-

oklevelet, mind pedig az 
iratokat a hengerbe bejutó ned-

vesség, baktériumok és penész-
gombák károsították, aminek hatására a 

lapok meggyengültek, szélük hiányossá,
szakadozottá vált. A lapokon az írás teljesen
elhalványult, több helyen penésztelepek, a
fémdoboz és a papíranyag rátapadt törmelé-
kei takarják. A nedvességnek, illetve a ki-
emelést követõ megváltozott klimatikus 
viszonyoknak köszönhetõen az ívek szét-
mállanak, bizonyos helyeken a papírállapot
visszaállíthatóságát is veszélyeztetve.

A henger alakú bádogszelencét, mely
1900. október 15-én került a Szigligeti Edé-
rõl elnevezett színház megnyitása és rendkí-
vüli díszközgyûlése alkalmából ún. zárkõ
alá, a korabeli napilapok tudósításai szerint
egy üvegtartálynak is védenie kellett volna.
Ennek nyomait a helyszíni kiemelés nem
igazolta.

A nehézségek ellenére reményeink sze-
rint az õsz folyamán intézményünk szakér-
tõinek sikerül a kapszulában talált doku-
mentumokat restaurálni, így azokat jövõ év
elején – a felújítás alatt álló váradi színház-
épületben zajló munkálatok befejezésekor –
vissza tudjuk szolgáltatni Nagyváradnak. 
A restaurálás végeztével a magyar nemzeti
könyvtár Színháztörténeti Tárában egy má-
solatot helyezünk el a kapszulában talált do-
kumentumokról, ily módon biztosítva a 
magyar kultúrtörténet e szeletének kutatha-
tóságát Magyarországon is. ■
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Most jelent meg a Prospero Disztribúció el-
sõ, a disztribúcióban részt vevõ kiadóinak
könyveit bemutató katalógusa. A katalógus
jó apropót nyújt arra, hogy megismerjük a
ProsperoD-t, amelyrõl még könyves körök-
ben is keveset tudnak. A Prospero Könyvei
vezetõjét, Janzer Frigyest kérdeztük.

– Mit is jelent a ProsperoD? Mi a célja?
Mi a jelentõsége?

– A vállalkozás jelentõségének megérté-
séhez tudni érdemes, hogy a független 
magyar könyvkiadók bizonyos tekintetben
hátrányos helyzetben vannak nyugati társa-
ikhoz képest, és a ProsperoD létrehozatalá-
val a Prospero Könyvei ezen szeretne vál-
toztatni. Ma a magyar könyvkereskedelem
súlyos válságban van: a kis független kiadók
nagyon gyakran nem jutnak pénzükhöz,
mert a kereskedõk egy része csõdközeli álla-
potban van. A ProsperoD egyik fontos célja,
hogy a független magyar kiadókat összekös-
se a könyvtárakkal, ezzel esélyt adjon a ki-
adóknak, és kedvezõ beszerzési forrást a
könyvtáraknak. A következõ fázisban, vár-
hatóan 2011 elejétõl a ProsperoD-hez csat-
lakozott kiadók könyveit a könyvesboltok,
viszonteladók felé is a ProsperoD fogja ter-
jeszteni.

– Miért érdemes a könyvtáraknak kap-
csolatban lenniük a ProsperoD-vel?

– Mert a ProsperoD közvetlenül a ki-
adókkal köti össze a könyvtárt. A gyakorla-
tilag közvetlen kapcsolat a vásárlók és a
ProsperoD-ben együtt dolgozó kiadók kö-
zött kiiktatja a fizetésképtelen partnereket 
a láncból. Nagyon sok olyan kis kiadó van,
amelyekkel – éppen méretük miatt – csak
komoly nehézségek és költségek árán tud a
könyvtár kapcsolatot tartani, ugyanakkor ér-
tékes kiadványaik miatt nem mellõzhetõk. 

A www.ProsperoD.hu oldalon egy helyen
találja meg a könyvtár ezeket a kiadványo-
kat.

– Miért jobb ez, mintha a kiadóktól ren-
delne a könyvtár?

– Mert itt egyszerre 40 kiadótól rendelhet
a könyvtár, amelyeknek könyveit egy cso-
magban (20 000 Ft listaártól ingyenes szál-
lítással), egy számlával kapja meg, egy he-
lyen juthat felvilágosításhoz is. A kiadók
maguk is a rendelés e formáját támogatják,
ezért is csatlakoztak a ProsperoD-hez.

– Mennyire magasak az engedmények?
– A közvetlen kapcsolatnak köszönhetõ-

en a kiadók a lehetõ legmagasabb kedvez-
ményt kínálják a könyvtáraknak. A pontos,
kizárólag könyvtáraknak szóló engedmé-
nyeket a katalógusba való személyes belé-
péssel ismerheti meg. (felhasználónév és
jelszó szükséges). Új ügyfelek egy perc alatt
a www.ProsperoD.hu oldalon regisztrálhat-
nak, és azonnal vásárolhatnak is.

– Mennyire gyors a beszerzés?
– A kiadók egy közös raktárban tartják

könyveiket, ahonnan szinte 100%-ban akár
egy munkanapon belül bármely forgalom-
ban lévõ könyvet szállítani tudnak. Pontos
információ a www.ProsperoD.hu oldalon,
az egyes könyvek mellett.

– Mi várható a jövõben?
– A jövõ évben várhatóan nõ a Pros-

peroD-n keresztül terjesztõ kiadók száma,
és néhány éven belül akár 100-nál is több ki-
adó terjeszthet majd e módon.

A www.ProsperoD.hu honlapon további
információk és rádióinterjúk is elérhetõk a
kezdeményezésrõl. ■
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Kiadók a ProsperoD-ben

Allprint / Humán tudományok, szépirodalom 

Almandin Books / Ezotéria, életmód, szépirodalom

Argumentum / Humán tudományok, 

szépirodalom, pedagógia, mûvészet

Artemisz / Gyerekkönyv, életmód 

BBS-INFO / Számítástechnika, üzlet

Bodobács / Szépirodalom 

ComputerBooks / Számítástechnika, üzlet

Duna / Életmód, ezotéria, szépirodalom 

EDGE 2000 / Életmód, üzlet, 

természettudomány, pedagógia 

Egely / Mérnöki tudomány, természettudomány 

Filosz / Ezotéria, filozófia, vallás 

Foto Europa / Utazás, fotóalbum 

Freytag-Berndt / Térkép, atlasz, útikönyv 

Geopen / Szépirodalom, életmód, mûvészet 

Gyõr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára / 

Humán tudományok 

Illia & Co. / Életmód, szépirodalom 

JEL / Vallás, filozófia, életmód

Kassák / Szépirodalom, humán tudományok, 

ezotéria 

Katalizátor / Életmód, gyerekkönyv 

Kelet / Szépirodalom, életmód, 

humán tudományok, utazás, ezotéria 

krimiklub.hu / Szépirodalom (krimi) 

K.u.K. / Szépirodalom, életmód 

Kult Könyvek / Szépirodalom 

MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet / 

Társadalomtudomány 

MTA Mûvészettörténeti Kutatóintézet / Mûvészet 

Naphegy / Gyerekkönyv, életmód 

Officina ‘96 / Mûvészet, életmód, gyerekkönyv

OSKAR / Mûvészet, humán és természettudomány 

Park / Életmód, szépirodalom, utazás

Pro Die / Szépirodalom, életmód  

Prospero / Gyerekkönyv

Quintus Maximus / Humán tudományok

Savaria University Press / Humán tudományok, 

szépirodalom

Silenos / Gyerekkönyv, mûvészet

SpringMed / Betegtájékoztatás, életmód 

Strucc Kiadó / Nyelvkönyvek, hobbi

Szaktudás Kiadó Ház / Mérnöki tudomány, üzlet

Timp Kiadó / Szépirodalom, gyerekkönyv, 

mûvészet, életmód

Universitas Kiadó / Humán tudományok 

Z-Press Kiadó / Üzlet, pedagógia
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A Sárospataki Irodalmi Olvasókör elnöksé-
ge minden évben több alkalommal egynapos
kirándulást szervez a tagság részére, hogy
alaposabban megismerhessük hazánk és a
közeli országok kevésbé ismert tájegységeit,
az egykori híres magyar városok, kistelepü-
lések kultúrtörténeti értékeit. A társas prog-
ramok, a közösen szerzett élmények tovább
mélyíthetik, erõsíthetik az együvé tartozást.

Olvasókörünk kis csoportja az idén a Fel-
vidékhez tartozó egykori Gömör-Nógrád
megye nevezetességeit kereste fel.

2010. július 31-én kora reggel, zuhogó
esõben indultunk el Sárospatakról. A bánré-
vei határátkelést követõen csoda történt, kel-
lemes napsütésben sütkérezve érkezhettünk
meg programunk elsõ színhelyére, Rima-
jánosiba.

A magyarok és szlovákok lakta rendezett
kistelepülés központjában kerestük fel a
környék legrégebbi román stílusban épült
templomát. Megtudhattuk, hogy ez a terület
már az õskorban is lakott volt, a feltárt gaz-
dag régészeti leletek ennek bizonyítékai. 
A XII. században bencés szerzetesek tele-
pedtek ide. A hagyomány szerint a monos-
torban élõ barátok másolták le a felbecsül-

hetetlen értékû Pray-kódexet, fontos része-
ként az elsõ magyar szövegemléket, a Halot-
ti Beszédet. A településsel kapcsolatos elsõ
írásos emlék 1276-ból származik. Nevében
a Rima folyó és a monostortemplom védõ-
szentje, Keresztelõ Szent János szerepel. 
A kistelepülést a XVI. és a XVII. században
a törökök többször feldúlták, de mindig új-
raépült. Aztán híres nemesi családok (Török,
Nyári, Sárközi, Varga) választották lakhe-
lyül ezt a vidéket. Az apátsági templomot
1876-ban Trefort Ágoston vallás- és közok-
tatásügyi miniszter támogatásával, „a kör-
nyékbeliek nagylelkû segélyével”, Schulek
Frigyes és Storno Ferenc tervei szerint újí-
tották fel. Az oltárkép Keresztelõ Szent Já-
nost ábrázolja, a csodálatos freskók Stornó
Ferenc keze munkáját dicsérik. A mennye-
zeten az adományozók neve és címere látha-
tó. Az oltár alatt a szendrõi Török-család
hamvai nyugszanak, akik Kazinczy Ferenc
felesége, Török Sophie rokonai voltak. 
A templomot 2005-ben a Világörökség ré-
szének nyilvánították. Pár éve belülrõl gyö-
nyörûen felújították, eredeti szépségében
tündököl. A kívülrõl történõ restaurálása is
indokolt. A szomszédságában álló XIV. szá-
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zadi, gótikus eredetû református templomot
a XIX. században barokk stílusban építették
át. A településen több nemesi kúria is látha-
tó. Sétánk során megnéztük a közeli, felújí-
tásra váró klasszicista udvarházat, roma csa-
ládok laknak benne. 

1798-ban a településen született a kevés-
bé ismert Vályi Klára költõnõ. A XIX. szá-
zad elején alkotó, tehetséges költõ két ver-
seskötetét saját kiadásban jelentette meg. Itt
van végsõ nyughelye Lenkey István száza-
dosnak, az 1848-as szabadságharc egyik ki-
emelkedõ személyiségének. 

Elköszöntünk helyi idegenvezetõnktõl, a
templom gondnokától, és Gömör vármegye
egykori székhelyére, Rimaszombatra indul-
tunk. 

A többségében magyarok lakta hangula-
tos város négyzetes, rendezett fõterén talál-
koztunk B. Kovács István professzorral, a
nálunk is közismert történésszel, számos
helytörténeti kötet szerzõjével, aki igazi lo-
kálpatriótaként mutatta be Rimaszombatot
és nevezetességeit. Nevét a Rima folyóról és
a hetenként tartott szombati vásárokról kap-
ta. Megtudhattuk, hogy a városalapítók az
Árpád-házi királyok által idetelepített német
bányászok voltak. A település 1334-ben ka-
pott városi rangot. Itt kötött békét Mátyás
király a husziták vezetõjével. 1849 júliusá-
ban Görgey is itt folytatott tárgyalásokat az

orosz csapatok vezérével, Rüdigerrel. Rima-
szombat híres iskolaváros. A neves Egyesült
Protestáns Fõgimnáziumban tanult Mik-
száth Kálmán, Izsó Miklós, Pósa Lajos,
Holló Barnabás, Kiss József. Itt született
Tompa Mihály, Hatvani István természettu-
dós, Ferenczy István szobrászmûvész és
Blaha Lujza, „a nemzet csalogánya”.

Sétánk során felkerestük a XVIII. század
végén empire stílusban épült, kívül-belül
felújított református püspöki templomot, el-
zarándokoltunk Ferenczy István sírhe-
lyéhez, ahol a kedvenc Euridiké-szobra is 
látható. A templom falában helyezték el 
a mûvész mellszobrát is, Vaszary László
munkáját. A szobor feltûnõen szép kezét a
mûvész Stróbl Alajosról mintázta meg. Ez-
után a fõtéren a tizennyolcadik századi 
barokk katolikus plébániatemplom követke-
zett. Megálltunk Blaha Lujza különleges
mellszobránál, alkotója a híres mûvész,
Bory Jenõ volt. Megnéztük a szépen felújí-
tott régi Megyeháza, a Városháza és a Pénz-
ügyi igazgatóság épületét, majd egy kis mel-
lékutcában a copf stílusban épült Helytörté-
neti Múzeumot, amely Petõfi korában ven-
dégszálló volt. A magyar irodalom kiváló 

képviselõje többször vendégeskedett a vá-
rosban. Egyik alkalommal itt szállást kért,
de estére már csak a földön kapott helyet.
Szokatlan élményét versben is megörökítet-
te. A Helytörténeti Múzeum falán márvány-
tábla hirdeti Petõfi emlékét, akit 1845-ben
Gömör vármegye tiszteletbeli táblabírójá-
nak is megválasztottak. Elsétáltunk a város
régi teréhez is. Megcsodáltuk a régi Megye-
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háza felújított épületét, Petõfi Sándor és
Tompa Mihály szép szobrát elõtte, benéz-
tünk a Gömöri Múzeumba, ahol megtekint-
hettük Ferenczy István gyönyörû márvány
mellszobrát, az Aphroditét, az eredeti már-
ványkoporsóját, az emeleti teremben a téren
álló Petõfi-szobor gipsz másolatát.

Megköszöntünk B. Kovács István pro-
fesszor színvonalas, értékes kalauzolását, s a
programunk következõ állomására, Losonc-
ra utaztunk.

A több ezer éve lakott település neve
szláv eredetû: rétet, rétséget jelent. Nógrád
megye hajdani székhelye a történelmi ese-
mények során nagyon sokat szenvedett.
1451-ben a husziták, majd negyven évig a
törökök sarcolták, majd a kurucok dúlták fel.
Késõbb a lakossága a pestisjárvány miatt je-
lentõsen csökkent. 1849-ben a kozákok
gyújtották fel. 1850-ben országos gyûjtés in-
dult a város újjáépítésére. A XIX. században
begyógyultak a sebek, megnõtt a lakosság
száma, élénk gazdasági, kulturális fejlõdés
vette kezdetét. Két gimnázium, jogakadé-
mia, református kollégium nyitotta meg ka-
puit. 1790-ben itt alakult meg az elsõ magyar
színjátszó társaság is. Sétánk során megcso-
dáltuk a belváros szépen felújított barokk,
szecessziós épületeit, felkerestük az 1853-
ban Ybl Miklós tervei alapján készült neogó-
tikus, Zsolnay-kerámiával befedett reformá-
tus templomot. Mindenkit bámulatba ejtett a
torony tetején elhelyezett monumentális,
mozgó érckakas. A mûemléktemplomot
1969-ben újították fel. Zárva tartás miatt be-
lülrõl nem volt alkalmunk megtekinteni. 

Rövid idõre megálltunk Kármán József-
nek (1769–1795) a templom kertjében felál-
lított emlékoszlopa elõtt. A magyar felvilá-
gosodás egyik kiemelkedõ személyisége, a
„magyar esszéirodalom, a nagy jövõjû ma-
gyar novella, színvonalas publicisztika” el-
indítója mindössze huszonhat évet élt. 
A Fanni hagyományai, A nemzet csinosodá-
sa címû híres mûvek szerzõje a Martino-
vics-összeesküvésben való részvétele miatt,
tragikus körülmények között halt meg. Be-
néztünk az 1783-ban épített gótikus eredetû,
barokk katolikus templomba is, amelyet két-
szer építettek újjá. A fõtér egyik dísze az
1810-ben emelt, többször felújított három-
szintes Vigadó, amely híres bálok, estélyek
színhelye volt. Kívülrõl Losonc város, a
Kubinyi-, a Forgách-, a Madách-, a Zichy-
és a Balassi-család címere ékesíti. Tizenkét
felújított (Habsburg, Szecessziós stb.) kü-
löntermében jelenleg is különbözõ rendez-
vényeket tartanak. A hangulatos földszinti
kávézó Lehár Ferenc nevét viseli. A híres
mûvész ifjú katonakarmesterként Losoncon
szolgált. A város központjában egy amerikai
szállodacég által épített modern felhõkarco-
lók látványa, és a Vigadó elõtt álló modern
képzõmûvészeti alkotás alaposan megzavar-
ja a város történelmi hangulatát, arculatát. 
A városban élt és alkotott Szabó Gyula,
Csontváry Kosztka Tivadar, Rudnay Gyula.
1845-ben itt vendégeskedett egy hétig Petõ-
fi Sándor. A temetõben van végsõ nyughelye
Ráday Pálnak, aki a nagy fejedelem kancel-
lárja, diplomatája volt.
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Sajnos nem tudtuk a Lehár kávézóban
megkóstolni a finom süteményeket, mert
kora délutánra füleki barátaink vártak min-
ket. Már messzirõl megcsodáltuk a város
közepén kiemelkedõ hatvanöt méter magas
bazaltsziklára épült, többszintes várat. Az
erõdítmény közelében várt és köszöntött
bennünket Pócsa Denisza, a Nógrádi Turisz-
tikai Információs Központ fiatal, nagyon
kedves szakreferense, majd részletes tájé-
koztatást adott a város történetérõl.

A Fülekkel kapcsolatos elsõ írásos emlék
a XII. század elsõ felébõl való. A vár kör-
nyékén letelepedett lakosság sokat szenve-
dett a tatárok pusztításától, majd a várat 
elfoglaló, Fulkó nevû garázda lovagtól.
1246-ban IV. Béla megszerezte az erõdít-
ményt, késõbb Csák Máté, majd a hírhedt
Bebek Ferenc volt a vár ura. 1554-tõl 1593-
ig a füleki bég, majd a törökök sarcolták a
várost és a környékét. A településen a XVII.
században kezdõdött el a fejlõdés. Pest,
Nógrád és Heves megye itt tartotta megye-
gyûléseit. Bosnyák Ferenc, Wesselényi Fe-
renc és II. Koháry István fõurak példaértékû
tevékenységükkel irányították a település
gazdasági, szellemi életét. 1682-ben a vár
falai között választották meg Thököly Imrét
Magyarország fejedelemének. Késõbb az õ
parancsára rombolták le az erõdítményt. 
A romos vár fokozatos felújítása csak az
1980-as években kezdõdött el, jelenleg is
folytatódik. 

Fülek barokk város. Sétánk során felke-
restük a volt ferences templomot. 1735-ben
II. Koháry István anyagi támogatásával ba-
rokk stílusban építették át. Megcsodáltuk
különleges, gazdagon díszített belsõ beren-
dezését. A vár közelében látható a település
legszebb barokk épülete, a Herold-kastély.
A Berthold Antal tervezte kúriát 1830-ban
késõbarokkossá alakították át. A földszinti
folyosón megcsodálhattuk az eredeti enteri-
õrt. A felújított kastélyban magyar gimnázi-
um mûködik, a fõbejáraton magyar nyelvû
felirat is olvasható. Kellemes sétát tettünk a
gimnázium épülete mögött lévõ héthektáros
természetvédelmi parkban. Különleges, ér-
tékes fák és növények között pihenhet, 
kikapcsolódhat az oda látogató. A mini ál-
latkertben számos érdekes látnivaló van. 

Ezután a vár udvarán a kiváló idegenvezetõ,
Palkovics Antal képes beszámolót tartott a
füleki várról, a felújítási tervekrõl, majd 
a séta során részletesen bemutatta a Bebek-
toronyban lévõ kiállításokat is. Az Alsó-
várból sziklába vájt és falépcsõkön lehet fel-
jutni a Felsõ-várba, ahonnan nagyon szép
kilátás nyílik a városra és környékére. Ide-
genvezetõnk rokonszenves fiatalember, aki a
várral, a településsel kapcsolatos ismereteit
hosszadalmasan, hatásosan osztotta meg ve-
lünk. Felkerestük a vár mellett mûködõ Ma-
gyar Közösségi Házat, amely 1991 óta az itt
élõ magyarok legfontosabb találkozóhelye.
A kétszintes épület felsõ részében szállást is
biztosítanak a külföldrõl érkezõ magyar tu-
ristáknak. Könyvtári állományukban a sá-
rospataki Zrínyi Ilona Városi Könyvtár aján-
dékkönyvei is fellelhetõk.

Megköszöntük Palkovics úr vendégsze-
retetét, színvonalas idegenvezetését, és foly-
tattuk utunkat Ajnácskõre. 

A Gortva-patak mentén mesebeli termé-
szeti környezetben, 1255-ben alapították a
kistelepülést, a tatárjárás után épült vár tar-
tozéka volt. Az itt élõk földmûveléssel és
pásztorkodással foglalkoztak. A neve török
eredetû keresztnév, jelentése: kacér nõ. Az
egyik rege szerint a honfoglaló Huba vezér
Hajnácska lánya volt a névadó, aki édesap-
jától ajándékba kapta a várat. A patkó alakú
Alsó- és Felsõ-vár nehezen megközelíthetõ
volt. 1344-tõl 1424-ig a Szécsényi-család,
késõbb a Pálóczyak, Bebek Ferenc, Balassa
Menyhért és más fõurak voltak a tulajdono-
sai. 1543-tól negyven évig a török uralma
alá került és Fülek várához tartozott. 1649-
ben Fekete György végvári vitéz foglalta 
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vissza, az ellenség ekkor robbantotta fel a
védõmûveket. Ezután Vécsey Sándor kapta
meg adományként az erõdöt. 1703-ban ha-
talmas tûzvész martaléka lett. 1709-ben
Bercsényi Miklós itt végeztette ki az áruló
Szegedi Ignácot. Utoljára a Vay-lányok lak-
tak az erõdben a XVIII. század közepén,
mint örökösök. A vár köré telepedett lakos-
ság földmûveléssel, pásztorkodással foglal-
kozott, késõbb a település nemesi családok
tulajdonába került. A török idõkben elnépte-
lenedett, de újra benépesült. 

Ajnácskõ rendezett magyar kistelepülés.
A központjában lévõ magaslaton áll a rom-
jaiban is érdekes vár. Vele szemben álmodta
meg Novák István Ybl-díjas szegedi fõépí-
tész a helyi adományokból épült, kívül-belül
különleges római katolikus templomot. Az
1995-ben készült modern építészeti remek-
mû bejárati ajtóin a rézbõl készült dombor-
mûvek Jézus életét jelenítik meg. A különle-
ges templombelsõ természetes anyagokból
készült, és középkori hangulatot áraszt.

Kissé fáradtan, de élményekben gazda-
gon indultunk hazafelé.

Mindannyiunk nevében hálásán megkö-
szönjük a rimaszombati B. Kovács István
professzornak, a református Lelkészi Hiva-
tal munkatársainak, a füleki Farkas László,
Pócsa Denisza, Palkovics Antal kedves ba-
rátunknak a színvonalas kalauzolást, a szer-
vezõmunkában való segítségnyújtást és a
kedves vendégszeretetet.

Szeretettel hívjuk, várjuk mindnyájukat
Sárospatakra! ■
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A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Bor-
sod-Abaúj-Zemplén megyei szekciójának
tagjai elõszeretettel kirándulnak Erdélybe.
De miért is? Az egyik el nem hanyagolható
oka ennek a közelség. Két óra alatt már a ha-
táron vagyunk busszal is. A másik ok pedig
kétségkívül az, hogy van egy nyugdíjas kol-
légánk, Nagy Gábor, aki Erdélyország sze-
relmese, és ráadásul nagyon szeret és tud
utakat szervezni nagyobb, akár busznyi tár-
saságok számára is. 

2010 nyarán tehát ismét elindultunk Er-
délybe, az eddigi négy nap helyett most hat
napot szántunk a szép, magyarok által lakott
vidékek felfedezésére. Nem a városokat ke-
restük, inkább a falvakra voltunk kíváncsiak.
A Kallós Zoltán Alapítvány által gondozott
Kallós Zoltán Múzeum és Népmûvészeti
Központ volt elsõ említésre méltó célpon-
tunk Válaszúton, Mezõség közepén. Nagy
örömünkre maga Kallós Zoltán, aki már
nyolcvanas éveit tapossa, vezetett végig az
általa összegyûjtött népi tárgyak (csodála-
tos, kézi munkával elõállított ruhadarabok,
párnák, terítõk stb.) gyûjteményén. Fényké-
pezni nem volt szabad, csak vásárolni nép-
zenei cédéket, könyveket. 

Az elsõ éjszakánkat a tavaly már kipró-
bált és igen jól vizsgázott, Marosvásárhely
közelében található, gernyeszegi Grand
Lion panzióban töltöttük, késõbb Árkoson,
Csíkrákoson, Torockón éjszakáztunk.

A második napon Szászkézden álltunk
meg elõször. Bár az erõdtemplomba bemen-
ni nem lehetett, de az épület kívülrõl is mo-
numentális, megér egy sétát, különösen,
hogy felette a hegyen egy gyönyörû vár lát-
ható. Árkosra, a Sepsiszentgyörgy melletti
községbe kora délután érkeztünk, és utunk a
valamikori Szentkereszty-kastélyba – most
mûvelõdési központ – vezetett. De a kastély
kiszolgálta már Ceausescut is, saját vadász-
házának és vendégváró helyének rendezte
be annak idején fényûzõ bútorokkal, szõ-

Borsodi könyvtárosok ismét
Erdélyben 
2010. július 1–6.

✒✒    Burmeister Erzsébet



nyegekkel. Az árkosi unitárius templom
megtekintése késõ délutánra esett. A lelkész
maga mutatta be, és nemcsak a vártemplo-
mot néztük meg, hanem a „csodabogár” Bá-
lint Zoltán gyûjtõ egyéni múzeumát is a
templom bástyájában, majd otthonában.
Nem is a különlegesen berendezett, inkább
mûhelyre vagy múzeumra emlékeztetõ laká-
sa fogott meg minket, ahova csoportunk né-
hány tagját meginvitálta, hanem maga az
ember, a személyiség. Ilyen önzetlen, az er-
délyi emlékek összegyûjtésére elszánt, saját
maga jómódjával egyáltalán nem törõdõ,
minden porcikájában igaz magyar emberrel
még nem találkoztunk, egyikünk sem. A ve-
le töltött rövid idõt, ízes háromszéki beszé-
dét, minden szavára hallgató okos kutyáját
soha nem felejtjük el. 

Harmadnap Kovásznán kipróbáltuk a
mofettázást, a száraz széndioxidban vett ál-
ló fürdõt, és belekukkantottunk a Pokolsár-
ba, a fortyogó iszapba. Azután a világörök-
ségi védelmet élvezõ, hétszáz éves gelencei
templomot kerestük fel. A templom hírnevét
XIV. századbeli falfestményeinek köszönhe-

ti, az épebben megmaradt felsõ soron Szent
László legendája látható hat képben, a ked-
ves idegenvezetõ öregasszony el is mondta a
teljes történetet. 

Gelencérõl a Nyerges-tetõn keresztül
mentünk át a csíki medencébe. A csöpögõ
esõ ellenére megálltunk röviden az 1849.
augusztus 1-jei csatában elesett hõs széke-
lyek emlékmûvénél, hogy nemzeti színû
szalagunkat rákössük a kerítés láncára. Sze-
rencsénk volt, mire Csíksomlyóra értünk,
kisütött a nap, és ragyogó idõben mentünk
fel az „Ezer székely leány napja” ünnepre, a
székely népdal, néptánc és népviselet napjá-
ra, melyet július elsõ szombatján szoktak
ünnepelni. Aki vette a fáradságot és fel-
ment a csíksomlyói nyeregbe, nem bánta
meg. Egyrészt gyönyörködhetett a táj szép-
ségében, másrészt a népviseletekben, 
harmadrészt élvezhette a mûsort és az utá-
nozhatatlan hangulatot. És még vásárlásra is
lehetõsége nyílott. 

A negyedik nap gyimesi kirándulás je-
gyében telt. Gyimes egy harminc kilométer
hosszan elnyúló völgy Csík keleti szélén, 
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szinte csak magyarok lakják. Hidegségpata-
kán fogadott minket egy család, akikkel el-
sétáltunk – páran az idõsebbek közül
lovasszekérrel vitették magukat – az
esztenájukra. Életünkben elõször kóstoltunk
ordát és a bálmost. Kár, hogy jött egy nagy
zivatar, többünk az istállóban két sót nyaló
bárány közt várta ki a végét. Egy óra múlva
szerencsére ismét kisütött a nap, amikor
visszamentünk a család lakóházába, ahol két
gyermekük gyimesi néptánccal és éneklés-
sel búcsúztatott minket. Ez a nap az erdélyi
út talán legnagyobb élményével ajándéko-
zott meg mindenkit.

Az ötödik napon sokat utaztunk már
visszafelé, de több helyen megálltunk –
Szejkefürdõn Orbán Balázs síremlékéhez
mentünk fel tizen-
négy válogatott
székelykapun át,
Farkaslakán pedig
Tamási Áron sírem-
lékét tekintettük
meg. Korondot so-
sem lehet kihagyni,
kicsit kell vásárol-
gatni is ajándéko-
kat az itthon ma-
radottaknak. Olyan
szépek a fazekas-
áruk, kézimunkák,
egyéb kézmûves
áruk! Torockóra
délután érkeztünk,
de arra már vacsora
elõtt nem volt

idõnk, hogy a Székelykövet megmásszuk.
De azt többen is megfogadtuk, hogy ide el-
jövünk még egyszer, felmegyünk a tetejére
és Torockón is megnézzük a látnivalókat.
Csak az unitárius templomba jutottunk be, a
népmûvészeti múzeumba már nem. Torockó
fõtere és utcái elragadóak, fehérre vannak
meszelve a házak és zöldre az ablakkeretek.

Az utolsó napunk sem volt unalmas.
Torockószentgyörgyön mód nyílt bivalytej
termékek vásárlására. Egy román családhoz
is betértünk útban hazafelé Valea-
Draganului (Nagysebes) községben. Az
üdülõfalu IUBU panziójában vendégesked-
tünk, amely eredetileg Lucian Blaga (1895–
1961, román filozófus, újságíró, költõ, író,
dramaturg, fordító, egyetemi professzor) tu-
lajdona volt. Ma az unokaöccse vezeti. Na-
gyon finom román húsétel, a „mics” került a
hosszú faasztalokra hagyma, sajt, friss ke-
nyér társaságában, egy csobogó patak part-
ján levõ kertjükben. 

Kár, hogy nem sok szót tudtunk váltani,
mert nem beszéltek világnyelveken, közü-
lünk is csak egy fiatalasszony tudott kicsit
románul. De az látszott, hogy szívesen láttak
minket. 

Körösfõt nem lehetett kihagyni, s aztán
kora délután magyar földre értünk.

Az utazásunk nagyon jól sikerült, a rövi-
den bemutatott helyeket, az útvonalat min-
denkinek ajánlom. ■
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Így volt... címmel jelent meg –  a II. Rá-
kóczi Ferenc Megyei Könyvtár gondozásában,
a Borsodi Kalászolás-sorozat 7. darabjaként
– a könyvtári foglalkozások vázlatait, vetél-
kedõk feladatlapjait és több olvasásnépsze-
rûsítõ játék leírását tartalmazó módszertani
kiadvány.

„A kötet összeállításával és közreadásá-
val segíteni szeretnénk azok munkáját, akik
gyermek- vagy iskolai könyvtárakban dol-
goznak, de nem titkolt szándékunk támogat-
ni azokat a kollégákat is, akik egyedül vagy
csak egy-két könyvtárossal karöltve, külön
gyermekkönyvtár vagy gyermekrészleg nél-
kül igyekeznek tartalmas szolgáltatásokat
nyújtani a kisebb településeken élõ gyerme-
kek számára. Olyan alapvázlatokat készítet-
tünk, amelyeket minden könyvtáros lehetõ-
ségei, a helyi adottságok szerint alakíthat,
alkalmazhat” – írja ajánlásként a kötet beve-
zetõjében Venyigéné Makrányi Margit, a 
II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár igazga-
tója.

Miklós Katalin, a megyei könyvtár gyer-
mekrészlegének vezetõje és munkatársa, To-
ronyi Józsefné rendszeresen tart óvodások-
nak, általános iskolásoknak könyvtár- és
könyvbemutatókat, játékos mesedélutáno-
kat, ismeretterjesztõ és kézmûves foglalko-
zásokat. Az ezekre az alkalmakra készült
vázlatok, feladatismertetõk közül szerepel
néhány a kötetben, és közreadják két nagy-
szabású vetélkedõsorozatuk feladatlapjait is.
A könyvtár 2007-ben az ónodi országgyûlés
300. évfordulója alkalmából Eb ura fakó

címmel háromfordulós, levelezõs játékot
hirdetett az általános iskolák hetedik osztá-
lyosai számára. A játékba mintegy 80 csapat
kapcsolódott be az országból és a határon
túlról is. A vetélkedõ ünnepélyes döntõje – a
jubileumi programsorozat részeként – Óno-
don volt. De nem kell ahhoz évforduló, hogy
elmélyítsék történelmi ismereteiket a diá-
kok, és játékos formában adjanak számot tu-
dásukról, tehát bármikor, bárhol – bármi-
lyen típusú könyvtárban, iskolában, szakkö-
rökön – ismét hasznosíthatják ezeket a fel-
adatlapokat a könyvtárosok, pedagógusok.
Ugyanígy a 2008-ban, a Reneszánsz év al-
kalmából rendezett Mátyás király öröksége

A rajzok Molnár János grafikus alko-
tásai
A kötet borítóját Molnár János grafiká-
jának felhasználásával Vajda Éva, 
a II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár
munkatársa készítette

Így volt... – így is lehet
Módszertani kiadvány nem csak könyvtárosoknak

✒✒    Filip Gabriella

S z e m l e
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címû mûveltségi vetélkedõ is megismétel-
hetõ.

A könyvtárak szolgáltatásainak megis-
mertetését, az olvasás népszerûsítését szol-
gálhatja az Ülj fel a Mesevonatra címû ve-
télkedõ, melyet rendszeresen megrendeznek
Tokajban. A játékot Zelenákné Ónodi Csilla
tokaji könyvtáros ismereti a kötetben.
Jankóné Jónás Zsuzsa könyvtáros, a bogácsi
Bükkalja Általános Iskola pedagógusa pedig
a 2007 óta évente megrendezett, Megeleve-
nedett oldalak címû kalandos olvasóver-
senyt mutatja be.

A kiadványhoz Molnár János grafikus
készített illusztrációkat, és a foglalkozáso-
kon jól használható képeket, kifestõket.
Ezeket a rajzokat nagyobb méretben is ki-
nyomtatták, és a kötet mellékleteként külön
mappában megjelentették.

Az Így volt... címû módszertani kiadvány
a Nemzeti Kulturális Alap támogatásának
köszönhetõen 200 példányban jelent meg. ■
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Olvasó Európa

A XVIII. századi angol sikerkönyvektõl a kö-
zépkori szakácskönyvekig közel ezer mû 
mutatkozik be egy új többnyelvû online kiál-
lításon, amelyet az Európai Könyvtár kezde-
ményezett és az Europeana.eu tart fenn.

Az Olvasó Európa: európai kultúra a
könyveken keresztül elnevezésû interaktív fe-
lület nem mindennapi alkalmat nyújt arra,
hogy az albántól a yiddishig 32 nyelven 
remekmûveket olvashassunk. 23 európai
nemzeti könyvtár gyûjteményébõl számos
könyvet találunk kéziratban vagy elsõ nyom-
tatásban.

Az Olvasó Európa látogatói a könyvekhez
kapcsolódó kurátori jegyzetekbõl többet is
megtudhatnak olyan klasszikus remekmûvek
hátterérõl, mint Cervantes elsõ kiadású Don
Quijotéja (spanyolul) vagy Fjodor Doszto-
jevszkij A félkegyelmû címû regénye (oro-
szul).

A nemzetközileg is ismert mûveken túl az
Olvasó Európa nagy hangsúlyt fektet azon al-
kotások bemutatására is, amelyek saját orszá-
gukban népszerûek, azonban kevésbé ismer-
tek a határaikon túl. Ilyen olvasmány például
a Jammers Minde (Boldogtalanságom emlék-
iratai) címû dán alkotás, IV. Krisztián király
lánytestvérének XVII. században íródott regé-
nyes önéletrajza, aki 22 éven keresztül rabos-
kodott a hírhedt koppenhágai Kék Toronyban.

Más könyvek – mint például Edgard Allan
Poe A holló címû alkotása franciául Mallarmé
fordításában – nem csupán tartalmukban, ha-
nem a kísérõ illusztrációkat tekintve is jelen-
tõs darabjai az európai irodalomnak.
Mallarmé fordítását például Édouard Manet,
ünnepelt francia festõ illusztrálta. Sok más
kézirat is büszkélkedik gazdagon festett ké-
kekkel, a mélypiros különbözõ változataival
és szikrázó arannyal.

Az Olvasó Európába látogatók a teljes vá-
logatott online anyagban böngészhetnek, és
nagy részét le is tölthetik.

Az Olvasó Európát a nemzetközileg elis-
mert dráma- és regényíró, Elfriede Jelinek
pártfogolja, aki 2004-ben nyert irodalmi No-
bel-díjat. A világhírt A zongoratanárnõ (Die
Klavierspielerine) címû regénye hozta meg
számára, amelybõl aztán filmet is készítettek.
Jelinek különösen nagyra értékeli ezt a kezde-
ményezést: általa fontos mûvek válnak elér-
hetõvé több nyelven, valamint hangsúlyos
szerephez jut Európa kulturális-történelmi
gazdagsága.

Az Olvasó Európa: Európai kultúra a
könyveken keresztül kezdeményezésben meg-
található könyvek az Europeana.eu-n is fellel-
hetõek. ■
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Eseménynaptár 2010

Dátum

X. 1–2.

X. 4–10.

X. 6.

X. 10.

X. 11.

X. 11.

X. 19.

X. 27.

X. 

Hely

Százhalombatta

Országosan

Budapest, Hotel
Hélia

Kaposvár

Kecskemét

Tatabánya

Budapest

Budapest

Rendezvény

VI. országos népmese-konferencia

Országos családi könyvtári napok

IQSymposium – Operatív
Információtechnológia 2010

Könyvtárpedagógia 
A könyvtárosképzés módszertana

Országos családi könyvtári napok, 
zárókonferencia

10. országos ODR-konferencia

Olvasással a tudásért – Konferencia

KTE õszi szakmai nap

Iskolai könyvtárak nemzetközi hónapja

Rendezõ intézmény

HUNRA

IKSZ

IQSYS

Kaposvári Egyetem

IKSZ, KJMK

József Attila 
Megyei Könyvtár

KSH Könyvtár

KTE 

Információ

www.hunra.hu

osszefogas.kjmk.hu

http://www.iqsys.hu/web/guest/
iqsymposium-2010-oi

Nagyné Mandl Erika 
modszertanikonferencia@mail.ke.hu

osszefogas.kjmk.hu

Pap Zsuzsanna
pap.zsuzsanna@jamk.hu

konyvtar.ksh.hu

www.ktep.hu

www.ktep.hu

Szeptemberi lapszámunk szerzõi

Bilicsi Erika 

OFI–Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, Budapest

Burmeister Erzsébet

Miskolci Egyetem 

Darvassi Andrea

Bartók Béla Zenemûvészeti Szakközépiskola és Gimnázium, Budapest

Dudás Anikó

Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK, Piliscsaba

Emõd Teréz 

Petõfi Irodalmi Múzeum, Budapest

Filip Gabriella

II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár, Miskolc

Halász Magdolna

Sárospataki Irodalmi Olvasókör 

Pálfyné Varga Orsolya

Petõfi Sándor Városi Könyvtár, Kiskunfélegyháza

Szabó Jánosné Taczman Mária 

Városi Könyvtár és Információs Központ, Jászberény
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