
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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