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Hajdani korok jeles gondolkodói között
mindig akadtak néhányan, akik a szelle-
mi javak megõrzésében, továbbörökíté-
sében és a mûveltség, a tudomány ter-
jesztésében kiemelkedõ szerepet játszó
könyvtárak ideális megszervezésérõl,
megteremtésérõl elmélkedtek. Az euró-
pai kultúra egyik fénykorában, a rene-
szánsz idején, annak kései szakaszában
élt és tevékenykedett Tomasso Campa-
nella (1568–1639) olasz szerzetes, aki
nagyszerû államelméleti munkájában, tu-
lajdonképpen társadalmi utópiájában, 
A Napállam egyik fejezetében szintén
papírra vetette ezzel kapcsolatos, a maga
nemében egyedülálló elképzeléseit, ame-
lyek – mint látni fogjuk – több évszázad
távlatából nyugodtan nevezhetõk külö-
nösnek, sõt kifejezetten furcsának.

A széttagolt és éppen újabb válságos
idõszaka felé közelítõ Itáliában a kor át-
lagát messze felülmúló, szerteágazó tu-
dáskincset birtokló, roppant szegény sor-
ból származó szerzetes az új évszázad
elején, 1602-ben fejezte be szóban forgó
mûvét, immár a sokadikat. Az eszményi
társadalom képét vázolta fel, és abban a
tévhitben élt, hogy valamelyik bölcs ural-
kodó ezt a gyakorlatban is megvalósít-
hatja. De hát – mi már tudjuk – az utópi-
ák sorsa a kudarc… Campanella egy
kommunisztikus (a munka, a vagyon és a
jog egyenlõségén alapuló) berendezke-
désre gondolt, ahol a tudás hatalma érvé-
nyesül, a tudósok arisztokráciája irányít. 

Maga a Napváros a minta, innen, a köz-
pontból (a fõvárosból) áradna (mint a
Napból az éltetõ sugarak) az ország felé
a jólét, a mûveltség.

A könyvtár- és olvasástörténet iránt
valamelyest is érdeklõdõ olvasó számára
alighanem a mélyenszántó eszmefuttatás
egyik legérdekesebb része az, ahol a po-
lihisztor szerzõ leírja, a Napvárosban ho-
gyan folyik a mûveltséganyag közvetíté-
se a gyerekek és a felnõttek felé. A város
egy hegyen fekszik, és hét erõs védõfal
hét nagy övezetre tagolja (koncentrikus
körök gyanánt). A hegy tetején áll egy
hatalmas, kerek templom, fala nincs, osz-
lopokon nyugszik (az olvasó óhatatlanul
az ókori keleti és ógörög szentélyekre
gondol), középen viszont van két kupola.
Az egyik az égboltozat térképe, rajta a
nagyobb csillagokkal (és azok nevével),
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a hét bolygót lámpácskák jelzik; a másik
a Földet ábrázolja. A bejárati oszlopokra
függesztették ki a réztáblára vésett törvé-
nyeket, valamint az erények meghatá-
rozásait (mindezek betartása szigorúan
kötelezõ). Az udvaron és a leereszthetõ
külsõ függönyökön minden csillag meg-
található, három sorban megmagyaráz-
zák a földi dolgokra gyakorolt hatásukat
is (Campanella elfogadta az asztrológia
tanait). Az övezetek határain emelt mell-
védek – a templomtól nézve – belsõ és
külsõ falaira rajzolták, festették és írták
fel mindazt, amit a korabeli felfogás sze-
rint a bölcsesség (az univerzális tudás)
elemeinek tartottak.

Az elsõ védfalon belülre került az ösz-
szes matematikai alakzat (beleértve a
számokat, jegyeket is), az értelmezõ ma-
gyarázatokkal együtt. Kívülre a földrajzi
ismeretek: az egész Föld térképe, az
egyes tartományok (országok, államok)
térképei, szertartásaik, szokásaik, törvé-
nyeik és írásrendszerük (innen tanulták a
gyerekek saját ábécéjüket is). A második
övezetnél a belsõ részen a drága- és fél-
drágakövek, az ásványok, a különfélek
fémek láthatók, mindig két sornyi szö-
veggel. Kívül az összes tó, tenger, folyó,
bor, olaj és más folyadékok jegyzéke és
képe van, valamint ezek hatása, eredete
és minõsége olvasható; továbbá elhelyez-
tek különféle palackokat gyógyító levek-
kel. A harmadik erõdfal belsõ oldala a
növényvilágról tájékoztat: az összes fü-
vet és fát iderajzolták, felül vázára írták,
melyiket hol fedezték fel, mi a hatásuk,
mennyiben egyeznek a csillagokkal, fé-
mekkel, emberi testrészekkel és milyen
gyógyszerként használhatók. A külsõ ol-
dalon (mintegy folytatva az elõzõ mell-
véd információit) a folyami, tavi, tengeri

halakat (a tengeri sünöket is) mutatják
be, valamint leírják, mire szolgálnak, mi-
lyen az élet-, szaporodási és növekedési
módjuk. A negyedik övezetnél belül a
madarak képeivel, a magyarázatokban
tulajdonságaikkal és szokásaikkal ismer-
kedhettek a gyerekek és az idõsebb tanul-
ni vágyók. Kívülre a hüllõket, kígyókat,
sárkányokat (!), férgeket, rovarokat, le-
gyeket stb. festették fel, írásban pedig
feltüntették életmódjukat, mérgeiket, tu-
lajdonságaikat. Az ötödik falon mindkét
oldalt a magasabb rendû földi állatoknak
szentelték. A hatodik védmû a mûszaki
és társadalmi tudnivalóké. Belül a képe-
ken a mechanikai mesterségek (kéz-
mûvek, gépek) láthatók, az értelmezõ
szövegek a feltalálók nevét és a tájan-
ként eltérõ, különféle használati módokat
tartalmazzák. Kívül a törvények megal-
kotóit, a tudományok és a fegyverek fel-
találóit ábrázolják, a szerzõ (hiszen szer-
zetes volt) kiemelte: „igen megtisztelõ
helyen volt Jézus Krisztus meg a tizenkét
apostol”. (Sallay Géza fordítása.) Miután
a hetedik falról nem esik szó, feltételez-
hetõ, hogy az kizárólag védelmi célokat
szolgált.

Campanella tehát az oktatásban a hu-
manista teljességigényt, az információk
rögzítésében és rendszerezésében az
egyetemes vagy világkönyvtár eszmé-
nyét kívánta megvalósítani, kétségkívül
igen sajátos, rendhagyó formában. Noha
pedagógiai gondolataiban a szemléltetés
került az elsõ helyre, elszórt megjegyzé-
sei arról tanúskodnak, hogy a könyv sze-
repét sem becsülte le. Könyvtárról mint
gyûjteményrõl, netán intézményrõl azon-
ban a Napváros lapjain sehol sem írt.
Szerinte a könyvnyomtatás és a puska
(voltaképpen a puskapor) feltalálása az
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asztrológiai hatásnak, a Merkúr, a Mars
és a Jupiter hatásának köszönhetõ.

Mindjárt a mû elején, a templomról
szólva megemlítette, hogy ott van „egy
nagyon fontos dolgokat tartalmazó,
aranybetûkkel írott könyv is”. Azt nem
árulta el, mik azok a fontos dolgok. Pár
mondattal ezután vázolta, hogy a civitas
vezetõje a Nap (vagy Metafizikus, azaz a
fõpap-fejedelem), és a három melléren-
delt fejedelem egyike a Bölcsesség. 
Õ „egyetlen könyvbe foglalva bírja az
összes tudományokat, s ebbõl a püthago-
reusok szokása szerint felolvasásokat 
tartat az egésznek”. Természetesen õ
gondoskodik arról is, hogy a mellvédek-
re fessék az összes tudományt.

A város polgárai közösen étkeznek.
„Étkezés közben csend van, az asztalnál
egyvalaki mindig hangosan felolvas…”;
itt nem nehéz felismerni a szerzetesrendi
regulák által elõírt szabályokat. A szerzõ
folytatta ezt a mondatot, hozzátéve, hogy
a „tisztviselõ” gyakran hozzászól az el-
hangzott szöveg némelyik részéhez (az õ
szerepét nem tisztázta, csak sejttette,
hogy a szellemi tevékenységet végzõkre
célzott). A felolvasásnak nagy jelentõsé-
get tulajdonított, mert a templomban
szintén ez a szokás; nyilván a korábban
említett Bölcsesség-fejedelem (pap) fel-
adatára utalt vissza. Mostani szemmel,
ésszel kissé érthetetlennek tûnik ez, mert
a nevelõk az összes kisgyermeket nem-
csak megtanítják írni és olvasni, hanem
rendszeresen gyakorolják velük az olva-
sást. A már dolgozó fiatalok és felnõttek
pedig a napi négy órai munka után tet-
szés szerint tölthetik az idõt, egyebek 
között olvasással. Az ész-állam szellemi-
sége viszont azt követelte, hogy az embe-
rek a könyvek tanulmányozása mellett

(azzal együtt) a mindennapi gyakorlatot,
a természet valós tényeit is alaposan is-
merjék meg.

A Napvárosban van egy-egy(!) külön
könyv a földmûveléshez, illetve az állat-
tenyésztéshez, az elõbbinek Georgica, az
utóbbinak Bucolica a címe; mindkettõ
egyenes (direkt) átvétel a római poéta,
Vergilius tankölteménye, illetve eklogái
nyomán. Noha Campanella egy ideális
államról értekezett, mégis úgy érezte, ve-
szély fenyegetheti ennek idilli békéjét:
polgárai (a férfiak és a nõk egyaránt) el-
sajátítják a fegyverhasználatot, kéthavon-
ta seregszemlét és fegyvergyakorlatot
tartanak, naponta hallgatnak katonai elõ-
adásokat, rendszeresen olvasniuk kell a
nagy hadvezérekrõl és meg kell vitatniuk
tetteik minõségét.

Különleges funkciója volt a szerzetes
utópiájában a kézzel írt hõsök könyvé-
nek. A kiemelkedõ teljesítményeket fel-
mutatók nevét még életükben ide jegyez-
ték fel, vagyis ez (mindössze ez!) volt a
jutalmuk. Elsõsorban az új mesterségek
kimunkálásával vagy a jelentõs titkok
felfedezésével lehetett ezt a megtisztelte-
tést kivívni, esetleg más, a háborúban
vagy a békében a közösség javára tett
fontos szolgálattal. Ha már meghaltak,
szobrot is állíthattak az igazán jeles sze-
mélyeknek.

Campanella álomvilágában a hatodik
védõfalról derül ki, hogy „Kínában elõbb
voltak bombák és nyomatott köny-
vek, mint nálunk”. Nincs kizárva, hogy 
az olasz szerzetes tudott arról is, hogy az
ázsiai országban mintegy ezer évvel ko-
rábban könyvtárnyi szöveget metszettek
kõbe, és így tették hozzáférhetõvé a szel-
lemi terméket. Talán innen származott a
most ismertetett alapötlet. ■
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Az Egyházi Könyvtárak Egyesülése
(EKE) Sárospatakon tartotta meg 2015.
évi közgyûlését és konferenciáját. A ha-
gyományosan június végén megrendezett
háromnapos találkozó házigazdája a Ró-
mai Katolikus Egyházi Gyûjtemény volt,
fõbb helyszínei pedig a Szent Erzsébet
Ház és az Újbástya Rendezvénycentrum.
Az idei vezérmotívum a Digitális tar-
talmak és szolgáltatások az egyházi és 
világi könyvtárakban volt, ennek megfe-
lelõen a nyolcvannál is több – Magyaror-
szágról és határon túlról érkezõ – egyhá-
zi könyvtáros kollégán túl az elõadók 
között üdvözölhettünk számos világi
szakmai szervezeti és könyvtári vezetõt,
valamint olyan cégek képviselõit is, akik
digitalizáló eszközöket értékesítenek, il-
letve digitalizálással kapcsolatos szolgál-
tatásokkal foglalkoznak.

Az elsõ napon, június 29-én, a regisztrá-
ciót követõen rövid áhítattal – melyet
Kecskés Attila fõesperes, a bazilika plé-
bánosa vezetett – kezdetét vette a köz-
gyûlés. A megjelenteket Szabó Irén, a
Római Katolikus Egyházi Gyûjtemény
vezetõje, valamint Hubert Gabriella, az
Evangélikus Országos Könyvtár tudomá-
nyos munkatársa, az EKE elnöke köszön-
tötte, majd a tagok meghallgatták és sza-
vazatukkal egyöntetûen elfogadták az 
elnöki, titkári, kamarási és felügyelõbi-
zottsági jelentéseket. A beszámolókat kö-
vetõen a közgyûlés az EKE tiszteletbeli
tagjává választotta Fekete Csaba refor-
mátus lelkészt, a Debreceni Református
Kollégium Nagykönyvtárának osztályve-
zetõ szakreferensét.

A közgyûlést kerekasztal-beszélgetés
követte a könyvtárosi és egyházi könyv-
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tárosi életpályamodell kidolgozásá-
ról Barátné Hajdu Ágnes – a Magyar
Könyvtárosok Egyesülete, valamint az
Informatikai és Könyvtári Szövetség
könyvtáros életpályamodell bizottságá-
nak elnöke – vezetésével, Hubert Gabri-
ella, Ásványi Ilona és Kührner Éva köz-
remûködésével.

A napot ökumenikus istentisztelet,
majd fogadás zárta.

Június 30-án elõször Tüske László, az
Országos Széchényi Könyvtár fõigazga-
tója tartotta meg elõadását, amelyben –
egyebek mellett – beszámolt a nemzeti
könyvtár ELDORADO (ELektronikus
Dokumentumküldés Országos Rendsze-
re, Adatbázisa és DOkumentumtára)
szolgáltatásáról, amelynek célja a teljes
magyar könyvtári rendszer korszerûsíté-
se azáltal, hogy a különbözõ szerzõi jogi
státusú, gyakran kereskedelmi forgalom-
ban már nem kapható, de a könyvtárak-
ban fellelhetõ dokumentumokat magán- 

és jogi személyek számára elérhetõvé 
tegye, valamint a projekthez csatlakozó
könyvtárak digitális másolatküldési szol-
gáltatásait racionalizálja egységes inf-
rastruktúra segítségével, és az egyéb ága-
zati szereplõk (kiadók, kormányzati 
szervek stb.) aktív bevonásával.

Monok István, a Magyar Tudományos
Akadémia Könyvtár és Információs Köz-
pont fõigazgatója Csak közösen van ér-
telme: A Kárpát-medence régi könyves
adatbázisa címû elõadásában részben az
egyházi könyvtárakban (is) fellelhetõ
muzeális dokumentumok feltárása során
elért évtizedes eredményekrõl szólt, más-
részt felhívta a figyelmet a magyarorszá-
gi gyûjtemények folyamatos feldolgozá-
sának fontosságára is, felvázolva az
Eruditio adatbázisban rejlõ olvasmánytör-
téneti vonatkozású kutatási lehetõségeket:
például a tulajdonosok, szerzõk, mûvek
vallási, földrajzi, szakmai vagy társadalmi
csoportok szerinti megjelenítését.
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Koltay Klára fõigazgató-helyettes Di-
gitális tartalmak és repozitórium a
DEENK-ben címmel mutatta be a Debre-
ceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti
Könyvtár digitális gyûjteményét, a Deb-
receni Egyetem elektronikus Archívumot
(DEA). A szolgáltatás alapja a DSpace
repozitóriumkezelõ szoftver, amely lehe-
tõvé teszi, hogy egységesen – Dublin
Core formátumú metaadatok segítsé-
gével – és hierarchikusan rendezhetõk 
legyenek a különbözõ digitális gyûjte-
ményi egységek, képes differenciált 
hozzáférési szinteket, valamint eltérõ do-
kumentumtípusokat is (képeket, audio-
és videodokumentumokat, OCR-ezett
„szendvics” PDF-eket stb.) kezelni.

A délelõtt hátralévõ részében Kurta
József, a Kolozsvári Protestáns Teológiai
Intézet fõkönyvtárosa mutatta be a
könyvtár digitális adattárát, Somfay Örs,
az Arcanum Adatbázis Kft. marketing-
igazgatója számolt be a HUNGARI-
CANA közgyûjteményi portálról és adat-
bázisairól, valamint Ungvári Zsuzsanna,

az ELTE Térképtudományi és Geoinfor-
matikai Tanszékének tanársegéde osztot-
ta meg gondolatait a térképek digitalizá-
lásának nehézségeirõl.

Az ebédet követõen lehetõség nyílt
Sárospatak kulturális és egyházi mûem-
lékeinek megtekintésére, így ellátogat-
hattunk a Magyar Nemzeti Múzeum Rá-
kóczi Múzeumába, a bazilikába, a Szent
Erzsébet Házba, valamint a Református
Kollégium Tudományos Gyûjteményei-
be, a Nagykönyvtár és Múzeumba, este
pedig a kollégák a közeli Hercegkút tele-
pülését, hagyományait ismerhették meg.

A konferencia zárónapján Nyirán Já-
nos, a Görögkatolikus Egyházmûvészeti
Gyûjtemény vezetõje mutatta be az intéz-
mény változatos egységeit, helyzetét,
majd Gordán Edina, a Bethlen Gábor
Dokumentációs Könyvtár fõkönyvtárosa
ismertette a nagyenyedi kollégiumban
õrzött gyûjtemény múltját, és vázolta fel
a jelen és jövõ feladatait. Török Beáta, a
Sapientia Szerzetesi Hittudományi Fõis-
kola könyvtárvezetõje áttekintést nyújtott
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a nemzetközi teológiai adatbázisokról,
elérhetõségükrõl, szerkezetükrõl. Elõ-
adását Kövécs Ildikó, a szegedi Gál Fe-
renc Fõiskola Könyvtárának vezetõje 
követte, aki a hazai egyházi könyvtárak
folyóirat-gyarapítási szokásairól szólt.
Baranya Péter, a Piarista Rend Magyar
Tartománya Központi Könyvtárának ve-
zetõje bemutatta a megújult EKE-hon-
lapot, majd házigazdánk, Szabó Irén, a
sárospataki Római Katolikus Egyházi
Gyûjtemény vezetõje avatta be a hallga-
tóságot a gyûjtemény munkájába, ame-
lyet tárlatvezetés során meg is tekint-
hettünk.

A kollégák a konferencia ideje alatt a
Zeutschel-szkennerek magyarországi
forgalmazójának, a PEDRO Kft.-nek OS

15000 típusú digitalizáló céleszközét
nézhették meg mûködés közben. Az
együttmûködési lehetõségekrõl a cég
ügyvezetõ igazgatója, Farkas István tájé-
koztatott.

Záróakkordként fakultatív kirándulás
keretében lehetõség nyílt eljutni
Széphalomra, a Magyar Nyelv Múzeu-
mába, és Sátoraljaújhelyre is, ahol a me-
gyei archívum és a helyi görög katolikus
templom várta az érdeklõdõket.

Összességében az idei közgyûlés és
konferencia remek hangulatban telt,
szakmai és lelki feltöltõdésül szolgált –
köszönet mindezért a házigazdáknak,
szervezõknek, elõadóknak –, így ennek
szellemében várjuk a 2016-ban, Szarva-
son megrendezésre kerülõ találkozót. ■
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A Sárospataki Irodalmi Olvasókör az
idén ünnepelte alapítása egy évtizedes ju-
bileumát. A jeles évforduló alkalmából
10 éves a Sárospataki Irodalmi Olvasó-
kör címmel nemzetközi konferenciát
szerveztünk. Meghívtuk az országos, a
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei, a hoz-
zánk közelben tevékenykedõ, a határon
kívüli civil szervezetek tisztségviselõit és
körünk tagjait.

A program nyitányaként Czabányi At-
tila fõiskolai hallgató színvonalas tolmá-
csolásában Reviczky Gyula Szeresd ha-
zádat címû verse hangzott el, majd
Eiben Györgyné, az olvasókör alelnö-
ke mutatta be a nagy gondossággal ösz-
szeállított virtuális fotókiállításunkat,
sokszínû munkálkodásunk bizonyítékát.

A konferencia levezetõ elnöki felada-
tait Jerebák Józsefné, a felügyelõbi-
zottságunk tisztségviselõje végig baráti
hangulatban, rutinosan látta el. Beveze-

tésként Deák György, az Olvasókörök
Szövetségének társelnöke nagy örömmel
köszöntötte a határon inneni és túli ven-
dégeinket, majd megnyitotta a jubileumi
tanácskozást. Halász Magdolna, a Sáros-
pataki Irodalmi Olvasókör elnöke tiszte-
lettel üdvözölte Simon Imrénét, az Olva-
sókörök Szövetsége másik társelnökét és
a jelenlévõket.

Programunk elsõ részében Deák
György igen érdekes, értékes elõadása
hangzott el Az Olvasókörök Szövetsége
feladatai és sokszínû tevékenysége cím-
mel. Megtudhattuk, hogy nálunk már a
felvilágosodás idején mûködtek olvasó-
körök. Késõbb a parasztság, a kispolgár-
ság, az ipari munkásság körében és a ta-
nyavilágokban szerveztek egyleteket.
A 1869-es Hódmezõvásárhelyi Elsõ Ol-
vasó Népkör alapszabálya szerint ki-
emelkedõ feladatuknak tartották „… az
Olvasó népkörnek egy olyan egyesülési
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pontot képezni, hogy az egylet tagjai
nemzetiség, vallás és rang különbség nél-
kül, minél gyakrabban összejöhessenek,
a kölcsönös eszmecsere és barátságos
társalgás, továbbá hírlapoknak olvasása
által szellemi életüket pezsgésben tart-
hassák…”. A közös olvasáson kívül a ke-
resztény hit, a nagyfokú nemzeti öntudat
is jellemezte a tevékenységüket. 1949
után sajnálatos módon az olvasóköröket
betiltották, csak a rendszerváltás után
alakulhattak meg az újabb közösségek.
Az 1980-as években mûködõ helyi olva-
sókörök, mûvelõdési közösségek úgy
döntöttek, hogy egymás munkáját segít-
ve, erõsítve szövetségbe tömörülnek.
1988-ban hódmezõvásárhelyi központtal
megalakult az Olvasókörök Szövetsége, a
bírósági bejegyzés 1990. október 31-én
valósult meg. „Az olvasás mellett ki-
emelkedõ feladatuknak tartják a helyi ha-
gyományok gondozását, ápolását, felele-
venítését, az identitásérzés erõsítését, a
nemzeti értékek õrzését.” Céljuk, hogy 
a szövetség, a tagjai és az egyéb polgá-
ri szervezetek között a híd szerepét tölt-

sék be. A szövetség tagjai a Délvidéken
és a Felvidéken tevékenykedõ olvasókö-
rök is. A hódmezõvásárhelyi székhelyen
mûködik a legtöbb olvasókör.

A szövetség különleges kincse a sza-
lagokkal ékesített, faragott vándorbot,
amely az összetartozásunk szimbóluma
is. Minden évben más településen, ünne-
pélyes keretek között történik a vándor-
bot átadása, és az ott mûködõ olvasó-
körben egy évig õrizhetik. A Sárospataki
irodalmi Olvasókör 2011 júliusában ve-
hette át a budapesti Kölcsey Ferenc Olva-
sókörtõl a vándorbotot, és a következõ
évben a kör elnöke az újvidéki képviselõ-
ház termében adta át a Magyar SzóPont
elnökségének.

Ezután A civil szervezetek helyzete
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében cím-
mel Palik Zoltán, az Esély és Részvétel
Közhasznú Egyesület, Civil Információs
Centrum szakmai vezetõje vetítettképes
elõadása következett. Nagyon alapos,
statisztikai adatokkal kiegészített megyei
helyzetképet kaptunk a civil szervezetek
(társaság, egyesület, alapítvány) mûkö-
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désérõl, munkájukról, a gazdálkodásuk
helyzetérõl és a civil önkéntes közfoglal-
koztatásról. Megtudhattuk, hogy hazánk-
ban 3398 civil szervezetet regisztráltak,
és ezek hat százaléka mûködik Borsod-
Abaúj-Zemplén megyében. Napjainkban
emelkedõ tendenciát mutat a civil alapon
szervezõdõ közösségek alapítása.

Programunk következõ részében a ha-
tár túloldalán lévõ, velünk szomszédos

járásban mûködõ civil szervezetek mu-
tatkoztak be.

A Kassai Polgári Klub tevékenységét
Palencsárné Csáji Ildikó elnök mutatta
be. A klub 1998-ban alakult, õt 2011-ben
választották meg elnökének. A közös-
ségépítést tekintik a legfontosabb felada-
tuknak. Sokszínû és mozgalmas a tevé-
kenységük. Kassa történelmét, múltját
kiállítások formájában mutatják be, és a
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témához kapcsolódva eddig harminc is-
meretterjesztõ füzetet adtak közre, de
szerveztek József Attila és II. Rákóczi
Ferenc életével kapcsolatos tárlatot is.
Kéthetente rendezik az elõadásokat iro-
dalmi, történelmi, gazdasági stb. témák-
ból, vagy a kétnyelvû esteket. A székes-
fehérvári Kodolányi János Fõiskolával és
a Zürichi Magyar Történelmi Egyesület-
tel együttmûködve sikeres négyszemesz-
teres történelmi tanfolyamot, Kassai an-
ziksz címmel háromnapos nemzetközi
konferenciát is szerveztek. Példaértékû
tevékenységük eredménye a Márai-szo-
bor és a Wick-emléktábla létrejötte. Pro-
filjukhoz tartozik a helytörténeti könyvek
kiadása, például a Kassát bemutató ma-
gyar nyelvû képeskönyv, a Wick Béla, az
ember, pap és történész címû és a II. Rá-
kóczi Ferenc és a kurucok nyomában cí-
mû három nyelvû turista kézikönyv is.

Laczkó Lajos, a borsi II. Rákóczi Fe-
renc Polgári Társulás elnöke is részlete-
sen elemezte sokszínû tevékenységüket.
Megtudhattuk, hogy 2010-ben, a II. Rá-
kóczi Ferenc Emléktársaság utódjaként

alakultak meg. Feladatuknak tekintik a
nagy fejedelem eszmei örökségének ápo-
lását, életútja népszerûsítését konferen-
ciák, elõadások rendezésével, nem ha-
gyományos dokumentumok, képeslapok,
könyvek stb. kiadásával, határokon át-
nyúlva. Minden évben a határon innen 
és túlról érkezett csoportokkal együtt,
színvonalas programmal ünneplik meg
II. Rákóczi Ferenc születésének évfordu-
lóját. Feladatuk a testvérkapcsolatok szé-
lesítése, a helyi hagyományok ápolása, a
közös összejövetelek szervezése, közös
pályázatok beadása, a kastély bérlõi fel-
adatainak ellátása, kulturális és korabeli
rendezvények szervezése, ifjúsági cso-
portok mûködtetése, érdekképviseleti 
tevékenység. II. Rákóczi Ferenc szelle-
misége jegyében, a CSEMADOK haté-
kony támogatásával a határok nélküli
együttélést segíti a népmûvészetnek és
Bodrogköz hagyományos kultúrájának a
közvetítése, népszerûsítése. A kastély be-
járatánál álló megrongált Rákóczi-szobor
helyreállításához gyûjtést szerveztek, je-
lenleg a régi szépségében látható. Igaz
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ügyért elnevezéssel kitüntetést alapítot-
tak, amelyet a tanácskozás résztvevõi-
nek is bemutattak.

Székelyné Körmös Mária elnök a
Bodrogközi Emberért, az Emberségért
Egyesületben folyó mozgalmas munkát
mutatta be. A regionális egyesület 2007-
ben alakult, a székhelyük Pácinban van.
Ezen a vidéken sok hátrányos helyzetû
ember él, így elsõsorban karitatív, szoci-
ális tevékenység jellemzi az egyesületet.
Az adományok gyûjtéséhez a Face-
bookot is igénybe veszik. Helyi és hatá-
ron túli szervezetekkel együttmûködve
szerveznek mûvelõdési programokat is.
Jelen vannak a település, a régió éle-
tében, segítik a rászorulókat, számos 
sikeres kulturális rendezvényt is megva-
lósítanak.

A Sárospataki Irodalmi Olvasókör egy
évtizedes munkájáról Halász Magdolna,
a kör elnöke számolt be. A Nagy Könyv

országos olvasómozgalom felhívására a
Zrínyi Ilona Városi Könyvtár keretén
belül, 2005. június 5-én alakult meg az
olvasókör, és elnökének Halász Magdol-
na könyvtárigazgatót választották meg.
Az elsõ összejövetelükön Jókai Anna író-
nõ volt a vendég. Ugyanebben az évben
az Olvasókörök Szövetsége tagjaként is
tevékenykedett az irodalmi kör. Néhány
évig a Zrínyi Ilona Városi Könyvtár gon-
doskodott a hatékony mûködtetésérõl,
2009-tõl önálló közhasznú civil szervezet
a Sárospataki Irodalmi Olvasókör. Fõ fel-
adatai közé tartozik az olvasáskultúra ter-
jesztése, az olvasás, a könyvek megsze-
rettetése, a klasszikus és kortárs irodalom
népszerûsítése, az anyanyelv ápolása,
helytörténeti értékek közkinccsé tétele,
elõadások, kiállítások, színházlátogatás 
határon innen és túli intézményekbe, ki-
rándulások, regionális és nemzetközi
konferenciák szervezése, együttmûködés
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határon túli körökkel, helyi, országos
szervezetekkel, kiadványok megjelen-
tetése.

A rendezvény este zenés baráti beszél-
getéssel, Sárospatakkal kapcsolatos hely-
ismereti totóval zárult. Másnap a ven-
dégek félnapos zempléni kirándulás 
keretében a szerencsi vár, a mádi zsina-
góga és a tokaji múzeum értékeit ismer-
hették meg. 

A Sárospataki Irodalmi Olvasókör el-
sõ alkalommal rendezett nemzetközi
konferenciát. A meghívottak jól érezték
magukat, nyitottak voltak a jövõbeni
kapcsolattartásra, a szakmai és újabb ba-
ráti együttmûködésre, közös pályázatok
beadására.

A programunkat a Nemzeti Együtt-
mûködési Alap és az Olvasókörök Orszá-
gos Szövetsége támogatta. ■
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K ö z h í r r é  t é t e t i k
Kondor Katalin Esztergomban
Hármas ünnep a Helischer József Könyvtárban

Jubilálni mindig felemelõ, szép; alkalom
arra, hogy az ember visszatekintsen
örömteli eseményekre, amelyek fölött a
hétköznapok szinte észrevétlenül elszáll-
nak, s csak ha elérünk egy kerek dátum-
hoz, akkor jön a visszatekintés, az addigi
teljesítmény mérlegelése. És az ünneplés. 

Az esztergomi könyvtárban 2015.
szeptember 15-én kettõs jubileum kö-
szöntésével kezdõdött meg a Könyvtári
beszélgetések. Várady Eszter, a könyvtár
igazgatója az intézmény fennállásának
száztizedik évfordulójáról emlékezett meg.

Helischer József – a könyvtár névadó-
ja – hagyatékát (2538 kötet, térkép, kéz-
irat és 3000 váltó forint a gyarapításra) a
szabad királyi város képviselõtestülete
1905. augusztus 28. napján tartott köz-
gyûlésén intézményesítette Városi Nyil-
vános Könyvtár címen. E dátumtól kez-

dõdött az esztergomi városi könyvtár 
kalandos története, amely ugyan az
1844-es Helischer-hagyatéknál kevésbé
viharos éveket élt meg, de azért igencsak
része van a nem mindig elõnyös vál-
tozatosságban…

A száztíz éves intézménynek persze
jócskán akadnak nagyszerû eredményei.
Ezek sorából kiemelkedik a Könyvtári
beszélgetések címû sorozat, mely elérke-
zett századik, ünnepi alkalmához. 
A programsorozat 2004-ben indult. 
A könyvtár – felismerve az „új idõknek
új szeleit” – olyan programokat indított
útjára, amelyek új tartalommal tudják ki-
egészíteni a hagyományos ismeretter-
jesztési funkciót. Ezek közt jelentõs sze-
repet játszott a 2004 májusában indított
Könyvtári beszélgetések. Az eltelt több
mint tíz esztendõben a meghívott vendé-
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gek sorával tulajdonképpen felvonult a
magyar kulturális közélet színe-java az
esztergomi könyvtárban. Hogy százuk
közül csak az azóta eltávozottakat említ-
sük, így is tisztelegve emlékük elõtt:
Gyurkovics Tibor, Erõss Zsolt, Cseh Ta-
más, Makovecz Imre, Czeizel Endre.

Még mielõtt a Könyvtári beszélgeté-
sek ünnepi alkalmának vendégérõl szó
esnék, meg kell említenünk a harmadik
okot, amely további alapot adott az ün-
neplésre. Ebben az esztendõben, fennál-
lása óta elõször, az intézménynek végre
lehetõsége nyílt egy helytörténeti kiad-
ványsorozat útnak indítására. Ez igen
nagy szó! Elképzelésekben, tervekben
már régóta nincs hiány a könyvtár mûhe-
lyében, és idén célzott fenntartói támoga-
tás tette lehetõvé azok valóra válását.
Gondoljuk meg: a száztíz éves könyvtár
életében elõször… Az igazgatónõ meg-
hatott örömmel mutatta fel a Városunk,
múltunk sorozat elsõ kötetét még szinte
„nyomdamelegen”. A könyv a két eszten-
deje elhunyt Pifkó Péter, az ismert tanár,

levéltáros, helytörténész várostörténeti
tanulmányait tartalmazza Töredékek a ki-
rályi városról címmel.

A Könyvtári beszélgetések századik
alkalmának vendége Kondor Katalin
volt. Õt Várady Eszter az üdvözlõ szava-
kon kívül egy tortával köszöntötte, ame-
lyen egy marcipánból készült könyv dí-
szelgett, a 100. Könyvtári beszélgetés
felirattal – az Ettore cukrászda ajándéka
az ünnepi alkalom vendégének. Ezt kö-
vetõen indult meg a beszélgetés Bánhidy
Vajk gyakorlott, értõ moderálásával,
melynek során sok mindent megtudtunk
Kondor Katalin életérõl. Megtudtuk pél-
dául, hogy kilencéves korában már részt
vett Debrecenben az 1956. október 23-ai
tüntetésen, noha nem sok fogalma volt
arról, mi is folyik valójában. A kis törté-
net a kíváncsi, mindenre nyitott gyereket
villantotta fel, akibõl késõbb országszer-
te ismert, kitûnõ riporter vált. Szó esett a
technika fejlõdésérõl, hogy mit is jelent 
a média világában. A hírverseny felfoko-
zódott, és a mindent elárasztó információ
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a minõség gyalázatos romlását hozta ma-
gával, mondta Kondor Katalin. Annak-
idején a szakma alapkövetelménye volt,
hogy valaki szépen beszéljen magyarul,
ma pedig már naponta tapasztaljuk, hall-
juk, hogyan, milyen szégyenletesen rom-
lik a nyelvünk, folytatta. Szánalmas és
gyûlöletes, ami a magyar sajtóban törté-
nik 1995 óta, állapította meg. A kereske-
delmi televíziók megjelenése ahelyett,
hogy színvonalat vitt volna a tömegtájé-
koztatásba, lehúzta a közszolgálati tévét
is egy gyalázatosan alacsony színvonalra.
A kereskedelmi tévék álságossága, a ter-
mészetesesség hiánya, a jópofizás, igény-
telenség, hazug álhírek terjesztése vált
manapság széles körben elterjedtté és kí-
vánatossá, ahol a médiatörvény által elõ-
írt objektív, sokoldalú tájékoztatás már
rég kihalt, jelentette ki az újságíró. 
Lélekemelõ, mûveltetõ, ugyanakkor szó-
rakoztató mûsort találni manapság nem
lehet fõ mûsoridõben immár a közszolgá-

lati csatornákon sem – noha soha ennyi
pénz nem volt a közszolgálatban, mint
most, mondta. Természetesen szóba 
jöttek napjaink történései is, aminek kap-
csán meglehetõsen dehonesztáló véle-
ményt kaptunk az EU-ról, és ugyancsak
lehangoló képet a migránshelyzetrõl.

Érdekes beszélgetés tanúi lehettek a
szeptember 15-ei rendezvény szép számú
résztvevõi. Egy tájékozott, kemény, szó-
kimondó újságíró hölgy megalapozott
helyzetelemzésének hallgatói lehettek a
média helyzetérõl, állapotáról; érintõle-
gesen szó esett a rendszerváltás körülmé-
nyeirõl is, és természetesen a jelenkor
leginkább országunkat sújtó eseményei-
rõl. A beszélgetés nem kimondottan vi-
dám kicsengését oldotta a fogadás,
amelyre a könyvtár vezetõje valamennyi
jelenlévõt meghívta. A háromszoros ün-
nepet így zárta Esztergom város könyvtá-
ra; egy kis harapnivalóval, koccintaniva-
lóval, és jóízû beszélgetéssel. ■
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Monostori Imre június 1-jén ünnepelte
hetvenedik születésnapját. Irodalomtör-
ténész, kritikus, pedagógus, könyvtáros,
az irodalomtudományok kandidátusa.
Amikor elvállaltam, hogy írok róla, úgy
éreztem, nem mondhatok nemet, hiszen
az idõnként még publikáló könyvtárosok
közül (mert azért még mindig annak ér-
zem magam) egyedül én ismerem – any-
nyira, amennyire – negyven éve. Hajda-
nán dolgoztunk egy szobában, láthattuk
egymást jó és kevésbé jó pillanatainkban.
Mûveit a régi barátsággal dedikálja, és
nem feledkezett meg az én hetvenéves
születésnapomról sem.

Mégis elbizonytalanodtam. Hiszen
mit tudhatunk róla? Mindannyian tudunk
Szentgálpusztáról, ahol gyermekéveit
töltötte. Ha másként nem, hát olvasmá-

nyainkból el tudjuk képzelni azt az osz-
tatlan általános iskolát is, ahol tanító szü-
lei keze alatt a tehetséges kisfiú (a nem
akármilyen tehetségû szülei munkájával)
annyi tudást – és még mi minden mást! –
halmozhatott fel, annyi szorgalmat, kitar-
tást tapasztalhatott és tanulhatott, ahol
képes lehetett oly mértékben elsajátítani
a becsületes munka tiszteletét és tisztes-
ségét, hogy magabiztosan teljesítse a
szekszárdi gimnázium, majd a szegedi
egyetem követelményeit. 

Többen azt is tudjuk róla, egyetemi
évei alatt statisztált is a szegedi Nemzeti
Színházban. A plusz jövedelem is fontos
lehetett, no meg az igazi jó tanár egyben
színész is. Ebbõl ízelítõt kaptunk a me-
gyei könyvtár ötvenéves születésnapját
ünneplõ est „magyar óráján”. De, bár
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vonzotta a színház (így talált rá Németh
László témájára is), a megszerzett tudás
átadásának kényszere, az ismeretek bõví-
tésének kiolthatatlan szomja a katedrára
predesztinálta.

Sorsa – Tatabánya szerencséjére – a
bányászvárosba sodorta. Konfliktusos ta-
nári pályájáról végképp keveset tudunk,
túl jó, túl fajsúlyos személyiség volt õ a
szakmunkásképzõhöz, de a megyei
könyvtárba – remélhetõen – szívesen jött.
Horváth Géza biztosan örömmel fogad-
ta: az õ vezetõi elve ugyanis az volt, hogy
minél nagyobb tudású munkatársakat ve-
gyen maga köré, feladatát abban látta,
hogy lehetõséget biztosítson fejlõdésük-
höz, használja tudásukat a könyvtár mun-
kájának jobbításában.

Az akkor már kutató-tanulmányíró
doktor további útja ugyan nem volt men-
tes nehézségektõl, konfliktusoktól, de pá-
lyájában nem érzek nagyobb törést. 

A könyvtár szak elvégzése után a Kultu-
rális Minisztérium ösztöndíjasa volt,
majd az Új Forrás szerkesztõje, fõszer-
kesztõje lett. 

Hajdanán nem volt publikus, mára a
résztvevõk is elkoptak, akik tudhatják:
amikor Horváth Géza nyugdíjba vonulá-
sa után igazgatót kerestek, a könyvtár
pártalapszervezete kérte a pártbizottsá-
got, hogy õt nevezzék ki. Akkor még nem
lehetett megosztani az Új Forrás szer-
kesztõi-fõszerkesztõi feladatait a könyv-
tárigazgatással. A pártbizottság tartotta
fontosabbnak szerkesztõi feladatait vagy
õ döntött így? Nem tudom. Így csak
1990-ben jött vissza a megyei könyvtár-
ba, akkor már kettõs szerepkörben. 
A könyvtár nyomdája és kötészete abban
az idõben még alkalmas volt a kiadói fel-
adatok ellátására, így a kompromisszu-
mos megoldás mindkét fél számára gyü-
mölcsözõnek bizonyult. 
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Nem volt könnyû a ’90-es években
könyvtárigazgatónak lenni. A megyei
könyvtári feladatkört is újra kellett fogal-
mazni, megváltoztak a folyóirat-szer-
kesztés, könyvkiadás feltételei is, így a
megnövekedett feladattömeg nem jelent-
hetett számára felhõtlen éveket. (Ahogy
az addigiak sem voltak azok.) Ugyanak-
kor a kritikus-tudós szerkesztõ az ezred-
fordulóra sikeresen valósította meg az
egykoron fel-felbukkant „tudós könyvtá-
ros” szerepét is. 

Kettõnk munkakapcsolata 1999-ben
folytatódott. Bármennyire imádtam a
„kis családi könyvtár korlátlan lehetõsé-
gekkel” könyvtárosának szerepét, a hí-
vásnak, az új kihívásnak nem tudtam el-
lenállni. 

Könyvtárvezetõként igyekezett a meg-
felelõ embereket megtalálni a megfelelõ
helyre, sokat követelt, de bízott is mun-
katársaiban. A könyvtár hagyományait
követve biztosította a megyei írott szak-
mai fórum mûködtetését (a KemLib im-
már a harmadik névváltozat, és a modern
kornak megfelelõen online formában je-
lenik meg), a korábbinál is nagyobb
hangsúlyt fektetett az évkönyvek meg-
jelentetésére (ezt megelõzõen ötéven-
ként, 1990-tõl kétévenként jelentek meg),
a fokozatos modernizálás mellett nem fe-
ledkezett meg az olvasóvá nevelés fon-
tosságáról (például a változatos gyer-
mekkönyvtári munkáról), az olvasókkal
való foglalkozás színvonaláról. Országos
hírû rendezvények sorával is büszkélked-
hetett a könyvtár; részben az Új Forrás
szerzõi, részben kritikusi-tudományos
munkájából eredõ kapcsolatai jóvoltából.
Idõközben újra aktuálissá vált a megye
könyvtárainak gondozása, fejlesztése 
is. A hajdan kissé lenézett módszer-

tani munka megújulva, új lehetõségekkel
és feladatokkal jelent meg a könyvtár
életében. 

Ugyanakkor megmaradt tudós könyv-
tárosnak is. A katalógusban jelenleg ti-
zenhat önálló kötete lelhetõ fel, további
harmincnégyben jelzik szerkesztõként.
Kutatómunkájának igényességérõl könyv-
tárközis kollégáink tudnának mesélni,
szerkesztõi munkáját közös tevékenysé-
günk eredményeként magam is megta-
pasztaltam. Az természetes, hogy a gon-
dolatok igényes megfogalmazására, a 
helyesírásra (a szótár mindig mindket-
tõnk keze ügyében volt-van), a „pont,
pont, vesszõcskékre” ügyelt, de a kiad-
vány formáját sem tévesztette soha szem
elõl. A szövegkörnyezetekben a tábláza-
tok elhelyezése, az esetleges javítások
után keletkezõ „fattyúsorok” következe-
tes korrigálása éppoly fontos volt számá-
ra, mint maga a tartalom. Egységben lát-
ta a kiadványokat. 

Soha nem felejtek el egy nyári péntek
délutánt. A könyvtártörténet x-edik átné-
zése után véglegesítettük a kiadványt.
(Az a megtiszteltetés ért, hogy õ volt az
olvasószerkesztõje a mûnek.) Valójában
minden a helyén volt, csak az itt mégse
legyen másfél sor, ott a táblázat formáján
még lehet szépíteni, biztos, hogy pontos
az oldalszámozás stb. volt a feladat. 
A szobát lassan beterítette a kiselejtezett
oldalak tömege, délután ötre végre elké-
szült a tökéletes, hétfõn tényleg nyomdá-
ba adható kézirat. 

Jó pihenést kívántunk egymásnak. Én
kissé lassabban cihelõdtem össze, kifelé
menet találkoztam vele, õ már visszafelé
jött. Képzeld, itt felejtettem a kéziratot –
mondta. Remélem, nem látszott rajtam,
hogy gondolatban a fejemhez kaptam: az
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anyagot végül csütörtökön vittük a
nyomdába…

Elve, miszerint tökéletes munka nincs,
de törekedni kell rá, mindenben megnyil-
vánult, de önmagára alkalmazta-alkal-
mazza a legkövetkezetesebben, a legkí-
méletlenebbül. Kutatómunkája során
nemcsak minden létezõ forrást felkutat,
feldolgoz, de mindig mindent pontosan
dokumentál is. Ahogy a saját munkáit is.
Az utolsó tudós könyvtárosok egyike, és
csak remélni lehet, hogy lesznek még kö-
vetõi. Visszaemlékezésem elején azt 
írtam, hogy emberi tulajdonságai a ka-
tedrára predesztinálták. Ez nem volt téve-
dés: életmûve, példája tanítás, felsõ-
fokon.

Szerencsésnek mondhatja magát a vá-
ros, hogy sorsa ide vetette, még nagyobb
szerencse, hogy itt is maradt. Szerencsé-
sek vagyunk mi magunk is, hogy ismer-
hetjük, hogy tanulhattunk tõle, ha nem is
ragadt ránk annyi, amennyit szeretett vol-
na átadni, amennyit minden bizonnyal el-
várt volna tõlünk. 

Életmûve – szerencsére – nem befeje-
zett. Elnézést kérve, hogy meg sem kísé-
reltem a tudósról írni, ezzel az emléke-
zéssel kívánok boldog születésnapot, bíz-
va abban, hogy értõ olvasói a távoli jövõ-
ben is tanulnak tõle – nemcsak ismerete-
ket, hanem emberséget, tisztességet, a tu-
dás, a tények elemzésének fontosságát,
egymás megbecsülését is. ■
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A Magyar Könyvtárosok Egyesülete
Gyermekkönyvtáros Szekciója által szer-
vezett szakmai napon a tatai Móricz
Zsigmond Városi Könyvtár is képvisel-
tette magát. 

Dományi Zsuzsa kolléganõmmel ér-
keztünk Székesfehérvárra, a Vörösmarty
Mihály Könyvtár Tolnai utcai tagkönyv-
tárába 2015. szeptember 9-én. A gyüle-
kezõt bemutatkozás követte, az ország
több pontjáról, így Nyíregyházáról, Vár-
palotáról, Komáromból is részt vettek az
eseményen. Hallhattunk Másáról, az élõ
cicáról, „aki” a székesfehérvári Gárdonyi
Géza Mûvelõdési Ház és Könyvtár állan-
dó lakója, és bizony a kisebb gyermekek
olykor-olykor meghúzogatják a farkincá-
ját. Ennek hallatán az Oroszlán a könyv-
tárban címû mesekönyv jutott sokunk-
nak az eszébe, amely mára valamennyi
könyvtár nélkülözhetetlen kötete.

A fõkönyvtárban a vezetõ mesélt az
intézmény kialakulásáról, mûködésérõl.
A gyermekrészlegben tartott mustrán

megcsodálhattuk a kicsiknek való játszó-
sarkot, az állatmintás ovis kisszékeket, a
polcok elrendezését, a kiemeléseket.
Hasznos és általunk is megvalósítható öt-
letekkel gazdagodtunk. A Hetedhét Já-
tékmúzeumban csodálatos babakiállítást
tekintettünk meg.

A Maskovszky-gyûjtemény Mas-
kovszky Éva és édesanyja játékait tárta
elénk, és a látványhoz kiváló idegenveze-
tés társult. A Réber-gyûjtemény pedig
Réber László meseillusztrációit, rajzait
mutatta be. Boldogan nosztalgiáztunk a
régi idõk képei között.

A gyalogos városnézés során a kollé-
gákkal való beszélgetés, eszmecsere
megerõsítette, hogy minden könyvtár egy
cél felé halad: a fiatalok olvasóvá nevelé-
se a fontos, amit leginkább a korosztály-
nak megfelelõ, figyelemfelkeltõ és -fen-
ntartó programokkal érhet el. A tatai
könyvtár is ezen az úton jár, és bízunk
abban, hogy a kitartó munka gyümölcsö-
zõ lesz. ■
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2015. július 11. és 18. között részt vettem
az Antwerpenben, Belgiumban megren-
dezett, The 26th International Confe-
rence on the History of Cartography
(Huszonhatodik nemzetközi térképészet-
történeti konferencia) elnevezésû nem-
zetközi konferencia poszterszekciójában.

A konferencia a nemzetközi térképtör-
téneti kutatások egyik legelismertebb
szakmai fórumaként minden második év-
ben több száz fõs szakmai közönséget
hív egybe a világ minden tájáról. Az aka-
démiai és az egyetemi szféra mellett
hangsúlyosan jelen vannak az olyan je-
lentõsebb szakmai közgyûjtemények ve-
zetõi és munkatársai, mint a British
Library, a Bibliothèque nationale de
France, a Staatsbibliothek zu Berlin, a
Royal Geographical Society Library
(London) vagy az American Geographi-
cal Society Library (Milwaukee).

Vasárnap került sor a konferencia ün-
nepélyes megnyitójára az antwerpeni
Szent Jakab-templomban, ahol ezt köve-
tõen az elsõ szekció elõadásai is elhang-
zottak. Hétfõtõl kezdve az elõadásokra
az Antwerpeni Egyetem legnagyobb elõ-
adótermében, a négy-ötszáz fõ befogadó-
képességû Aula Rector Dhanisban került
sor. Az egyes szekciókban három-négy,
egyenként húszperces elõadás hangzott
el, majd a szekció végén lehetett kérdése-
ket feltenni. Nem egy esetben rendkívül
tartalmas, akár késõbbi könyveket is ins-
piráló kerekasztal-beszélgetések alakul-
tak ki olyan témák körül, mint például a
XVI. századi világtérképek hajó- és 
csataábrázolásai. A délutáni szekciókat
követõen rendre valamilyen kulturális
programon vehettek részt a konferencia
résztvevõi. Ennek keretében több antwer-
peni könyvtár, múzeum és levéltár térké-
pészeti vonatkozású anyagait csodálhat-
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tuk meg, valamint a rendkívül elõkelõ 
városházára is bebocsátást nyertünk.

A poszterszekcióra július 15-én dél-
elõtt került sor. Ekkor nem voltak elõadá-
sok, hanem a résztvevõk a nagyelõadó
elõcsarnokában felállított huszonkét
posztert tekinthették meg. Poszterem té-
mája a trianoni béketárgyalásokra készí-
tett, a történelmi Magyarországot Hor-
vátország nélkül ábrázoló hatalmas 
méretû néprajzi térkép volt, amely ábrá-
zolásmódjában addig szokatlan, úgyne-
vezett pontmódszeres eljárást alkalma-
zott. A KSH közremûködésével készült
térkép egyesek szerint a világ legna-
gyobb méretû néprajzi (etnikai)
országtérképe volt akkor. A poszter fó-
kuszpontjában a pontmódszer két verzió-
jának, a külterületi lakott helyeket tükrö-
zõ és a jeleket a településközpontokba
csoportosító megoldásnak az összeha-
sonlítása állt. A poszter talán legnagyobb
érdeklõdést kiváltó része az e térképek
alapján készült késõbbi térképek bemuta-
tása volt. Itt különös hangsúlyt fektettem
az osztrák nemzetiszocialista Wilfried
Krallert térképére. Errõl a térképrõl két
évvel ezelõtt más kontextusban már el-
hangzott egy elõadás ugyanezen a konfe-
rencián, többen össze is kötötték a kettõt.

A poszterszekció során a résztvevõk
szabadon mozoghattak a paravánok kö-
zött. A legtöbben jegyzetfüzettel, illetve
fényképezõgéppel felszerelkezve érkez-
tek. A szerzõk jellemzõen a poszterük
közelében tartózkodtak, így könnyedén
lehetett kérdéseket feltenni. Az én posz-
teremet is számos résztvevõ megtekintet-
te, illetve rengeteg kérdést kaptam,
amelyre igyekeztem minél jobban vála-
szolni. Igazán nagy élmény volt olyan
emberekkel személyesen is találkozni és

beszélgetni, mint például Petra Svatek
Bécsbõl vagy Gilles Palsky Párizsból,
akik világviszonylatban is a szûkebb 
témám legelismertebb kutatói közé tar-
toznak.

Kutatási témám továbbviteléhez is
kaptam tanácsokat, illetve konkrét kérdé-
seimet illetõen gyakorlati iránymutatást,
vagy éppen a jövõbeli együttmûködésre
való felhívást. Emellett tanácsokat kap-
tam azzal kapcsolatban is, hol lehetne
még elõadni a témát. Összességében na-
gyon jól sikerült a poszterszekció, és mi-
vel a posztereket a hét hátralevõ részében
is meg lehetett tekinteni, késõbb is szá-
mos kérdést tettek fel a kollégák.

A konferencia hivatalos részének lezá-
rulása után, a konferencia programjának
részeként szombaton került sor a „post
conference-tour”-ra. Ennek során az Ant-
werpen melletti Sinkt Niklaasban talál-
ható Mercator Múzeumot tekintettük
meg elsõként. A múzeum izgalmas bete-
kintést nyújtott a térképészet több ezer
évvel ezelõtti kialakulásától, az õskori
barlangrajzoktól kezdve napjaink elsõ-
sorban belgiumi vonatkozású térképésze-
ti alkotásaiig. A kiállítás központi részét
természetesen a XVI. században, Ant-
werpenben alkotó térképszerkesztõ,
Gerardus Mercator életmûve képezte.
Emellett láthattunk egy nagyon alapos
idõszaki kiállítást Antonio Lafreri itáliai
reneszánsz térképkészítõrõl. A múzeum-
látogatást követõen a katolikus egyetemi
központnak számító Leuvenbe látogat-
tunk. Itt az egyetemi könyvtárat néztük
meg. Ennek keretében az egyetemtörté-
neti tárlat mellett láthattunk egy kisebb
térképkiállítást is, majd pedig feljutot-
tunk a fõépület tornyába, ahonnan kiváló
kilátás nyílt a belvárosra. ■
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E cikk apropóját a 2015 májusában bein-
dult Hipersuli projekt adta. Kiválasztot-
tunk hozzá két másutt, korábban és más
módszerekkel lezajlott kísérletet. Ezek
mindegyike közös abban, hogy kitörést
kínálnak gyermekeknek a hátrányos
helyzetbõl a digitális írástudás fejleszté-
sén át.

Hole in the wall – Lyuk a falban projekt

Sugata Mitra 1999-ben szoftverfejlesztõ-
ként és informatikatanárként dolgozott
Újdelhiben, egy elit iskolában. Ma egye-
temi tanár az Egyesült Királyságban, a
Newcastle Egyetem oktatástechnológiai
tanszékén, és több megérdemelt kitünte-
tés büszke tulajdonosa. Legnagyszerûbb
felismeréseit azonban nem a kiválóan
felszerelt, tehetõs szülõk gyermekeit ok-
tató iskolában szerezte, hanem a nyomor-
negyedben élõ írástudatlan, számítógépet
és internetet még hírbõl sem ismerõ gye-
rekeken keresztül.

1999-ben befalazott egy egyszerû sze-
mélyi számítógépet egy újdelhi nyomor-
negyed környékén, és bekamerázta a
helyszínt. A talajban elvezetett kábeleken
keresztül biztosította az áramot és az
internetkapcsolatot. A navigáció lehetõ-
ségét érintõs egérrel oldotta meg. A hasz-
nálat módjára vonatkozó útmutatót azon-
ban szándékosan nem hagyott ott. Ezt a
kísérletét öt év alatt többször is megismé-
telte India-szerte, majd más országokban
is. Nagy kihívás volt ez az iskolába nem 

járó utcagyerekek számára! Angolul nem
beszéltek, pedig a számítógépre angol
nyelvû Windows volt telepítve. Amikor
Sugata Mitrát a helyszínen gyerekek vet-
ték körül és kérdezgették, mindig kitért
az érdemi válasz elõl, hogyan is lehetne
használni ezt a különös szerkezetet.

Kollégáival minden alkalommal azt
látták a kamerafelvételeken, hogy a gye-
rekek csoportokba verõdve körülveszik a
gépet, ismerkednek az eszközzel, majd
kis idõ elteltével használni kezdik. Habár
senki nem tanította meg nekik az egyes
szoftverek használatát, mégis önmaguk-
tól rájöttek az alapvetõ fogásokra és a
gépben rejlõ lehetõségekre. Senki nem
magyarázta el nekik az angol kifejezések
jelentését sem, de leküzdötték ezt a prob-
lémát is. Fölfedezték a böngészõpro-
gramot, a Google-t, a fordítót, a web-
kamerát, a mikrofont és egyebeket.
Eközben az ügyesebb gyerekek egymást
instruálták, mit és hogyan kell csinálni;
mi mindent lehet tenni a géppel.

e - k ö n y v t á r
Informatikai-pedagógiai projektek a nagyvilágban 

✒✒    Szilassi Andrea

Hole in the wall – Hope in  the wall 
Lyuk a falban – Remény a falban

Delhi, India



Késõbb, a sikereken felbuzdulva, már
több terminált is telepítettek a helyszí-
nekre, amihez pályázati támogatást is
nyertek.

A kísérlet másik sajátos eleme volt,
hogy Sugata Mitra nagymamákat tobor-
zott heti egy óra önkéntes munkára. En-
nek során a tiszta angol kiejtést segítettek
megtanítani önkéntesek az indiai gyere-
keknek Skype-on. Granny Cloudnak, Na-
gyi Felhõnek nevezte el õket, de Granny
Army, Nagyi Hadsereg névvel is illették
õket. A helyes, érthetõ angol beszéd elsa-
játítása különösen fontos az életben való
boldoguláshoz Indiában, ahol ezernél is
több nyelvet beszél a lakosság, és ahol az
összekötõ kapocs az angol, mint az egyik
államnyelv. A párbeszédek sarkalatos
eleme volt még a biztatás.

Sugata Mitra tapasztalatait és a hely-
színeken készült fotókat több nagyszerû
elõadásban is megosztotta a világgal a
TED színpadán és másutt. Terjedelmi
korlátok miatt átugorjuk a legizgalma-
sabb részleteket, és csak a konklúziókra
szorítkozunk.

Az oktatáskutató arra a következtetés-
re jutott, hogy a gyerekek egyedül is ké-
pesek megtanulni a számítógépek és az
internet használatát, függetlenül attól,
hogy kik õk és hol élnek. Szerinte kifeje-
zetten jó szolgálatot tesz a célzottan kao-
tikus környezet az ilyen helyzetekben.
Pedagógiai elveinek másik alaptétele a
minimálisan invazív tanítás. Ez azt jelen-
ti, hogy nem kell a tanárnak vagy a segí-
tõknek mindent elmondaniuk a gyere-
keknek. Inkább kérdezni kell, és fõként
bátorítani. Egy okosan segítõ közre-
mûködõ jótékony szerepet játszhat a ta-
nulási folyamat eredményességében, a
motiváció fenntartásában. A jelenlegi

gyakorlatra azonban világszerte nem ez a
jellemzõ. Az oktatási rendszerek stresszt,
szorongást és leblokkolást váltanak ki a
számonkérés során a diákokból. A ve-
szélyhelyzet pedig lezárja a tanulásért 
felelõs prefrontális cortexet, vagyis aka-
dályozza a valódi teljesítést.

A projekt eredményeirõl publikált ta-
nulmányok sikere nyomán a Newcastle
Egyetem felkarolta a projektet, és jelen-
tõs forrást biztosított a bõvítéséhez. Ösz-
szességében Sugata Mitra öt éven át foly-
tatta a kísérleteket, harminchárom 
országra kiterjesztve. Már nem csak be-
falazott számítógépekkel, hanem osztály-
termekben is. Mindenhol alapvetés volt
ugyanakkor, hogy a tanulók nem az
anyanyelvükön kapták a feladatot, ezért
kicsit „küzdeniük” kellett a megoldásért.

Az említett elõadásokat elérhetik a
TED-en az alábbi linkrõl (magyar felira-
tozás beállítható), vagy szöveges átirat-
ban elolvashatják a tartalmukat: http://
www.ted.com/speakers/sugata_mitra.

OLPC PROJEKT 
Laptop minden gyereknek

A One Laptop Per Child egy nonprofit
szervezet, amelyet Nicholas Negroponte
alapított és vezet. „Adj egy laptopot,
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Jackie Barrow nyugdíjas tanárnõ 
indiai gyermekekkel társalog Skype-on



megváltoztatja a világot.” E gondolat 
vezérelte, amikor szervezete speciális ki-
alakítású laptopokat adományozott hátrá-
nyos helyzetû térségekben gyermekek-
nek és pedagógusoknak, kezdetben 
Latin-Amerika országaiban, majd Afri-
kában, Ázsiában és Európában is. Szpon-
zorok és kormányzatok támogatásával
egyre több országba jutott el a XO lap-
top. Az OLPC három–tizenkét éveseknek
kifejlesztett egy XO tabletet is, amely hét
collos átmérõjû, és százötven applikációt
foglal magában.

A TED egyik videóján láthatjuk,
amint 2008-ban helikopteren hatszázöt-
ven laptopot szállít Kolumbiába, egy kül-
világtól elzárt térségbe. Negyven évvel
ezelõtt a FARC gerillái, azután a belõlük
szervezõdött drogkartellek uralták e terü-
letet. Ezért az ajándékozási akció a ko-
lumbiai hadsereg és rendõrség bevonásá-
val valósult meg. Az itt élõk otthonaiban
nem volt villanyáram, telefon és folyó-
víz, a településen pedig hiányoztak a
megfelelõ utak is. Az eltelt néhány évben
Kolumbia más részeibe is juttattak össze-
sen háromezer darabot ebbõl a csekély
költségû, de masszív és alacsony fo-
gyasztású eszközbõl.

Ettõl kezdve ezek a hat–tizenkét éves

gyermekek már hozzáférhettek minden-
féle információhoz, számos online szol-
gáltatáshoz, és ahol volt szervezett okta-
tás, ott a tanórákon is hasznosították. 
A gyerekek kapcsolatba kerültek más or-
szágokban élõ kortársaikkal, egyszóval
kinyílt a világ elõttük. A projektben részt
vevõ tanárok egyértelmûen arról nyilat-
koztak, hogy eddig még sosem volt ilyen
élvezetes a tanítás, és a gyermekek szö-
vegértése javult. Hazavihetik az eszközt,
és otthon a szüleiket tanítják! A kezde-
ményezéstõl nem lehet gyors sikert re-
mélni, de tíz év alatt biztosan megmutat-
koznak az eredmények. Ezek a gyerekek
a változás ügynökei lesznek.

2008 óta negyvenkét országban mint-
egy két és fél millió gyermekhez jutott el
a XO laptop. Uruguayban és Peruban
minden általános iskolás gyermek kap
belõle, mivel a kormányzat támogatja a
kezdeményezést.

Többször megkérdezték Nicholas
Negropontét, miért éppen laptop? Miért
egy luxusterméket ad ezeknek a nélkülö-
zõ családoknak? Válaszában elmondta,
hogy ez nem egy laptop-program. Ez egy
oktatási program annak érdekében, hogy
a gyerekek megtanuljanak tanulni. Be-
fektetés a jövõjükbe.
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Nepáli gyermekek otthon



Hipersuli oktatási program

2015 májusától másfél éven át táblagé-
pekre optimalizált tananyagok segítségé-
vel tanulnak a diákok négy vidéki és egy
budapesti iskola tizenöt osztályában.
Ezeknek a gyermekeknek már nem kell
súlyos hátizsákot cipelniük az iskolába!

A projekt alapvetõen a Telenor Ma-
gyarország társadalmi szerepvállalásá-
nak részeként, a vállalat komplex támo-
gatásával valósul meg. Csatlakozott a
projekthez támogatóként a Microsoft, az
Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet (OFI)
és a Digitális Esélyegyenlõség Alapít-
vány is. Budapesten, Ercsiben, Hódme-
zõvásárhelyen, Törökbálinton és Zsom-
bón kerül sor a kísérleti oktatásra. A ta-
nárok felkészítésére is nagy hangsúlyt
fektettek. A projekt célja, hogy a tanulás
eszközeibe módszeresen bevonják a leg-
modernebb technológiákat is – és nem-
csak az informatika tantárgynál. Az osz-
tályok szintjétõl függõen magyar nyelv,
irodalom, történelem, kémia, fizika, ma-
tematika, földrajz, történelem, vizuális
kultúra, informatika és idegen nyelvek
tanulásánál egyaránt digitális tananyag
segítségével folyik az oktatás.

A mobilszolgáltató biztosítja a tab-
leteket, a jó minõségû internet-hoz-
záférést, a digitális tananyagot, benne a

biztonságos internetezésre vonatkozó
tudnivalókat is. Folyamatos technikai
rendelkezésre állást is nyújtanak. A kí-
sérleti tankönyvek összeállítását az OFI
végezte. A háromszázhatvan rendelke-
zésre bocsátott táblagépnek 10,1 collos,
HD felbontású kijelzõje van, és az eszkö-
zök akkumulátorainak üzemideje eléri a
tizenkét órát –- tehát gond nélkül hasz-
nálható egy teljes tanítási napon át. A ké-
szülékhez vezeték nélküli billentyûzet is
jár, a hátuljából kihajtható támasztékkal
pedig laptopokhoz hasonló módon is le-
het használni.

A Telenornál hatékony és élvezetes ta-
nulási módokat dolgoztak ki annak érde-
kében, hogy a gyerekek magabiztosan,
ügyesen és biztonságosan kezeljék a
mobilinternetet és a mobileszközöket is 
a tanulás során. További cél, hogy kapja-
nak szélesebb rálátást a világra, és válja-
nak tudatos internethasználókká, ahogy
Cristopher Laska, a Telenor vezérigazga-
tója fogalmazott. A Microsoft az oktató-
alkalmazásokat és az órák lebonyolításá-
hoz szükséges tanári vezérlõszoftvert
szállítja a programba. A projektben részt
vevõ tanárok számára tanfolyamot szer-
veznek, hogy felkészítsék õket a legmo-
dernebb mobil eszközökkel történõ taní-
tásra. További részleteket ismerhetünk
meg a www.hipersuli.hu honlapról. ■
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Valahogy Reményik Sándor Öröktûz cí-
mû verse jut eszembe, amikor az isko-
lámra gondolok. Kisvárosi, huszonnégy
éve református iskolaként funkcionáló
épület, ahol béke honol, végre elkészült
és teljes pompájában ragyog. Udvara tá-
gas, benne magas fák zöldellnek, ahonnét
még tanórákon is madárdal hallatszik.

Talán nyugodt évek következnek, ta-
níthatunk, a gyerekek pedig továbbadhat-
ják és híven õrizhetik az „öröklángot”?

Tízedik éve dolgozom Dunavecsén ta-
nárként, intézményünkbe három éve ér-
keztem, ide, ahol magam is nyugalmat
találtam tizennégy éves pályafutásom
alatt, ebbe a családias környezetbe, ahol
mind a pedagógusok, mind a diákok ki-
bontakoztathatják tehetségüket. Útkeresõ
voltam magam is. Elvégeztem a Juhász
Gyula Tanárképzõ Fõiskolán a magyar-
és történelemtanár szakot, de valami 

hiányzott az életembõl… Aztán két éve
etikatanár lettem, majd álmaimat betelje-
sítve a könyvtári szakember szakot is el-
végeztem a Kodolányi János Fõiskolán.
Folyamatos tanulás az élet, csak úgy mu-
tathatunk mi magunk is példát, ha gyak-
ran képezzük önmagunkat. Következõ
tervem: a fejlesztõ biblioterapeuta szak-
képesítés megszerzése. Ezzel a végzett-
séggel nem csupán pedagógus szakvizs-
gához jutok majd, így humán területen
sokoldalúvá válva könnyebbé tehetem a
problémás gyerekek lelki életét, hanem
részese lehetek családi kapcsolataik javu-
lásának is.

Közben tapasztalatokat gyûjtök, küz-
dök, hogy elfogadjanak a diákjaim, el-
higgyék, hogy nem csupán átmenetileg
érkeztem ide, hanem az iskolaalapító lel-
készcsaláddal karöltve szeretném, ha ta-
nítványaim többek lehetnének, ha meg-
állnák helyüket országos vagy megyei
versenyeken, de fõleg az élet kihívásai
közepette. Szeretnék továbbra is õszinte
lelkesedéssel, szeretetteljes szigorral, te-
vékenyen részt venni a nevelésükben.

Oporné Fodor Mária így gondolkodik
errõl: a könyvtárostanár tekintse szolgá-
latnak a munkáját, tudjon kialakítani
könyvtárában egy olyan „pedagógiai mû-
helyt, ahova szívesen megy diák és tanár
is, ahol közösen keresik a tanításban, ne-
velésben felmerülõ kérdések megoldását,
ahol emberi kapcsolatok születnek. Ha
kialakulnak ezek a kapcsolatok, akkor
már akár kolléga, akár diák kezébe lehet
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✒✒    Burnyóczki Andrea
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A Gróf Teleki József Általános Iskola fõépülete



nyomni egy könyvet, olvastad már, ne-
kem tetszik, érdekelne a véleményed stb.
megjegyzéssel, így ezzel a személyes
kapcsolattal lehet tanítványainkat, kollé-
gáinkat is olvasóvá tennünk”.2

„Csillaggal álmodik az éjszaka,
És öröktûzzel álmodik a szívem…”3

Most nagy a csend, hiszen nyári szünet
van. És álmodtunk. Egy új, szebb tanév-
rõl, hogy csupa tehetséges gyerek jár
végre hozzánk is, arról, hogy elviszik a jó
hírünket, és nem azért jelentkeznek in-
tézményünkbe néhányan, mert máshon-
nan eltanácsolták õket, hanem azért, mert
itt annyi szuper szabadidõs programlehe-
tõség van, és a legtöbb ingyenes. Ha be-
hunyom a szemem egy pillanatra és csu-
pán annyit látok, amennyit idén a diákok
irodalom és a városi emlékmûsorok terén
letettek az asztalra, máris boldogság önti
el a szívem ebben a reménytelen világ-
ban. Hiszen a mi iskolánkban a gyerekek
ötven százaléka biztosan küzd valami-
lyen tanulási, magatartási zavarral, vagy
mindkettõvel. Könyvtáros tanulmányaim
során sokszor olvastam a bib-
lioterápiáról, úgy gondoltam, eddig is al-
kalmaztunk belõle bizonyos elemeket, és
bevált. Egy gondolat fogalmazódott meg
bennem, aztán az igazgató engedélyével,

a szülõk felügyeletével, noszogatásával,
egy-egy jutalom ötössel megszületett a
Jégkunyhó tündére címû meséskötetünk,
nagyjából négy hónap alatt. Sajnos jelen-
leg csak belsõ kiadványként, de a fõigaz-
gatótól ígéretet kaptam, hogy ha elkészül
az iskolánk története, abban a meséskötet
helyet kap.

Hálás szívvel köszönjük ezt a lehetõ-
séget, és az eddigi bõkezû támogatást is,
hiszen számtalan verseny helyszínére el-
juttatott bennünket, szinte ingyen.

Igaz, olyanok vagyunk itt egymás szá-
mára valamennyien, mint egy család:
mindenki ott segít a másikon, ahol tud.
Tanárok és a fenntartók sokszor ruhát,
élelmet adományoznak azoknak a gyer-
mekeknek, családoknak, akik nem ren-
delkeznek ünneplõ ruházattal, vagy éhe-
sek és nincs pénzük tízóraira, ebédre,
esetleg autóbuszra. Nem volt könnyû el-
hitetni a tanulókkal, hogy érdemes részt
venniük efféle megmérettetéseken, hi-
szen gyakran tapasztaljuk, hogy rendez-
vényeken kívülállóként bánnak velünk,
diákjaink pedig minden felkészültségük
dacára sem érnek el helyezéseket. Aztán
megtört a jég!

Már tudják, hogy igaznak bizonyult az
év igéje: „Mert ahol ketten, vagy hárman
összegyûlnek az én nevemben, ott va-
gyok közöttük…”4 Ebben a tanévben si-
került két országos meseíró találkozón is
eredményesen szerepelnünk. Akikre
büszkék lehetünk: Juhász József hatodik
osztályos tanuló. Õ két országos második
helyezést ért el, két különbözõ helyszí-
nen. Sándor Janka pedig egy országos
harmadik helyezést ért el hetedik osztá-
lyos kategóriában, és mellette egész tan-
évben minden tantárgyból kitûnõ ered-
ménnyel büszkélkedhetett.
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A fent említett gyerekek sikerein fel-
buzdulva sikerült meggyõznöm a fenn-
tartót és intézményvezetõt, hogy támo-
gassák meseíró projektünket. Számomra
külön értéket képvisel, hogy az általunk
készített kiadványból ajándékképpen ré-
szesülhettek a könyv kis írói, illusztráto-
rai. Tudom, öt-tíz év távlatából jó érzés
lesz majd számukra, ha levehetik a polc-
ról saját alkotó szellemük munkáját…

Én pedig ajándéknak tekintem, hogy
aki csak tehette, hozzáadta a maga lehe-
tõségét a könyvhöz, és egy szép, közös
mû lett belõle. Számomra ez az összefo-
gás adja a mesekönyv legfõbb eszmei ér-
tékét. Az önzetlen, gyermekekért tevé-
kenykedõ élet iskolapéldájaként Anna
néni, a kedves lelkésznõ, vagy lánya, Dó-
ri, az iskolatitkárunk is szabadidejét nem
kímélve nyomtatta és fûzte a szükséges
példányokat. Áldásos tevékenységüket
ezúton is szeretném megköszönni. Ez a
projekt megmutatta, hogy mennyi szere-
tet lakozik az emberi szívben, és a közös
cél, hogy valóra válthassuk néhány szere-
tetéhes diákunk álmát, esetünkben a 
mesekönyvet, minket, kollégákat is ösz-
szehozott. Egy emberként álltak mellém,
segítõ kezet nyújtva. Ki illusztrálta a szö-

vegeket, ki szóval biztatott, ki a folyosón
vagy az udvaron ügyelt helyettem, amíg
a meséket gyûjtöttem a szeleburdi kisdi-
ákoktól.

A 2014/15-ös tanév tapasztalatokban,
eredményekben gazdag volt. Az elõzõ
tanévben megalakult szakmai mûhely
munkája elmélyültebbé, felelõsségtelje-
sebbé vált.

Az iskola igyekezett humán területen
is képviseltetni száz-százhúsz fõs diák-
ságát.

Ha már a sakk, az asztalitenisz, az 
atlétika, a matematika, illetve az íjászat
területén megyei és világbajnoki eredmé-
nyeket könyvelhettek el diákjaink és 
oktatóik, szerettük volna megmutatni, 
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hogy az irodalom, a könyvek szeretete
sem áll távol tõlünk, a református iskola
tanulóitól.

És a nem minden esetben hízelgõ sta-
tisztikai adatok ellenére, ha néha akadoz-
va is, de olvasunk. Hiszem, hogy minél
több szeretetet, energiát, idõt fektetünk a
bátorító pedagógia gyakorlati alkalmazá-
sába, diákjaink annál sikeresebbek lesz-
nek. Hiszem, hogy pár év kitartó munka
hatására csökkenni fog a szakadék a ne-
héz sorsú családok és a magas kultúrával
naponta találkozó gyerekek olvasási szo-
kásai között.

Egy tanár, egy könyvtáros mindig arra
vágyik, hogy számtalan érdeklõdõ arc
vegye körül, diákjai szeressenek anya-
nyelvükön írni, olvasni, ne csak azt, amit
kötelezõ. Hiszen az anyanyelv szeretete
„mélyen bennem van vérem csöppjében,
idegeim dúcában metafizikai rejtélyként.
Ebben az egyedül való létben csak így
nyilatkozhatunk meg igazán”4 – írja
Kosztolányi Dezsõ. Ez minden törvényt
felülír, mindennél fontosabb, hogy egy
gyermek tudja, honnan indult, hová tart.
Minden tanévben képviseltetjük magun-
kat szeptember végén a kiskõrösi szava-
lóversenyen; ezt követik az Erzsébet-na-
pi szavalóversenyek: házi forduló, ahol
kiválasztjuk a városi versenyre továbbju-

tó legtehetségesebb diákjainkat, majd
Kunszentmiklóson, a területi fordulón is
megmérettetjük magunkat. Ezen idõszak
rendkívül sûrû programokat hozott ma-
gával, mert egy héten belül három hely-
színre is el kellett utaznunk a diákokkal:
az Erzsébet napi szavalóversenyre,
Kunszentmiklósra, Szeghalomra, illetve
Tiszakécskére a két meseíró találkozóra.
Szerencsére fáradhatatlan, szorgalmas
diákok a „jobbkezeim”, így a tanulásban
sem maradtak le a sok program miatt.
Jankára rendkívül büszkék vagyunk
mindannyian, mert nem csupán gyönyö-
rû meséket írt, amelyek közül egyiket
Szeghalmon bronzéremmel és egy szép
könyvvel jutalmazták, de a márciusi Pe-
tõfi-szavalóversenyen elsõ helyezést ért
el, matematikából is megyei helyezett
lett, és kitûnõ bizonyítvánnyal büszkél-
kedhet.

Említésre méltó Fodor András üstö-
kös-szerû sikere is, aki szintén hetedik
osztályos diákunk: a júniusi tehetségna-
pon azzal lepett meg bennünket, hogy
megtanulta József Attila Óda címû ver-
sét, amellyel igencsak kivívta a zsûri el-
ismerését, és matematikából, sakkból
szintén profikat megszégyenítõ módon
teljesített.

Vannak még kiaknázatlan területeink,
de büszkék vagyunk arra, hogy a kezdeti
kudarcok után – gyakorlatilag egy év
alatt – iskolánk felsõ tagozatos tanulói
közül sokan elhozzák már megmutatni 
az általuk olvasott mûveket, mesélnek ró-
luk, véleményt kérnek, sokszor pedig 
kamasz szokásokhoz híven véleménye-
zik is.
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Ebben nagy szerepet játszanak a refor-
mátus hittanórák is, gyermekdélutánok,
táborok, ahol az ajánlott mûvek közt sze-
repel Joni Eareckson önéletrajzi regénye
és Eleanor H. Porter Az Élet játéka címû
mûve is.

A friss könyvtáros diplomám sikere-
ként élem meg, hogy a városi könyvtáris-
mereti vetélkedõn a tavalyi tanévben má-
sodik-harmadik, idén pedig második he-
lyezést ért el kis iskolánk egyik négyfõs
csapata. Miközben erre a vetélkedõre ké-
szültünk, gondolatban elkalauzoltam a
kisdiákjaimat Finnországba, a Kalevala
földjére, megismertük Vikár Béla mun-
kásságát, illetve alapszinten a könyvek
bibliográfiai leírásával és osztályozásával
foglalkoztunk. Néhány fontos könyvtári
alapfogalmat is megtanultak, végül, de
nem utolsósorban pedig számot adtak né-
hány általuk ismert szakirodalmi, illetve
szépirodalmi alkotásról.

Mivel az osztályból csak nyolc fõ tu-
dott részt venni a versenyen, így két csa-
pat szerepelt, az egyik csapat városi má-
sodik helyezést ért el. A helyezettek 
jutalma természetesen egy-egy jó könyv
volt, amelyet a ballagáson kaptak meg.

Számunkra ezek a versenyek azért bír-
nak nagy jelentõséggel, mert a mi diák-
jaink sajnos nem egy körzetbõl jönnek, 
hanem akár az ország különbözõ pontjai-
ról is.

Nem könnyû összecsiszolni õket, hi-
szen az otthonról hozott minta sokszor
nem ösztönöz. Van olyan diákom, aki szí-
vesen vesz részt szavalóversenyeken,
mesemondó-versenyeken, mert tehetsé-
ges, de otthon sajnos csak olyan könyvei
vannak, amelyeket az iskolában jutalom-
ként kapott. Ezeket nagy becsben tartja,
sokszor egész évben magánál tartja a tás-
kájában. Vekerdy Tamás pszichológus
így fogalmazott: „A hallott mesével indul
az olvasóvá nevelés. Nem lesz jó olvasó
az, aki nem hallott elég mesét. A sok me-
sét hallgató gyerek a késõbbiekben is jó
olvasóvá lesz. Az olvasóvá váláshoz
azonban szükség van arra is, hogy a gyer-
mek kiskorában könyvet olvasó embere-
ket, szülõket, pedagógusokat lásson ma-
ga körül!”5

„Egy lángot adok, ápold, add tovább
És gondozd híven…”6

Célom, hogy a Gróf Teleki József Refor-
mátus Általános Iskola diákjait, és idõvel
talán néhány szakmáját szeretõ szakisko-
lását is, jó olvasó és a kultúrát tisztelõ
emberekké neveljem.

Az olvasásra nevelés legfontosabb
szereplõi:

• a család, amely a szokások kialakítá-
sával, példamutatásával, olvasmányélmé-
nyekrõl folytatott beszélgetésekkel segít-
het,

• az iskola, amely a készségek kialakí-
tásában jeleskedhet,

• a könyvtár, amely gyakorlóhely lehet
az eszközök használatához, menedék-
hely, amely életformává teszi a betû sze-
retetét.

A református egyház iskolái ma is ki-
emelkednek a tudás magas szintû átadá-
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sában. „Ennek fõ oka az iskolák sajátos
közössége, a vallási háttér és a tanárok
önkéntes szabadidõ-befektetése. A tanár
és a diák közti kapcsolatban hangsúlyt
kap a diákokkal való egyéni foglalkozás,
tehetséggondozás, illetve a lelki gondo-
zás. Az iskolai légkört legfõképpen a
tantestület határozza meg. A tanári el-
várások közvetlenül és közvetve befo-
lyásolják a diákok teljesítményét. A re-
formátus iskolák egyszerre próbálják
a hagyományos és modern értékeket

átadni.”7

Az értékes irodalom pedig újra és újra
értelmezést követel ki magának. Interpre-
tálni kell megtanítanunk, és ha valakiben
kialakul az interpretáció igénye és képes-
sége, esélye van arra, hogy az igénylõ a
mûvek felé forduljon.

Intézményünkben az alábbi esemé-
nyek váltak hagyománnyá az olvasás
népszerûsítése kapcsán:

• évente tartott városi és helyi könyv-
tárismereti vetélkedõk,

• rendszeresen tartott könyvtári órák
és foglalkozások,

• szavalóversenyek, meseíró és mese-
mondó találkozók a könyvtár rendezésé-
ben,

• hagyománnyá lett, hogy jeles iskolai
eseményekre mesekönyvet állítunk össze
az intézmény tanulóinak munkáiból,

• mese-akadályverseny, amelyen há-
rom mesét kell megtanulni, elõadni a si-
keres szerepléshez,

• bizonyos ünnepkörhöz kapcsolódva
versírás, verskeresés, rajzolás,

• biblioterápiás foglalkozások kereté-
ben feldolgozni a részt vevõ tanulókat
foglalkoztató kérdéseket,

• mesék, novellák illusztrálása rajzver-
seny keretében,

• író-olvasó találkozók szervezése kor-
társ írókkal; könyvbemutató,

• színházlátogatás, illetve adott irodal-
mi mû filmváltozatának megtekintése a
könyv elolvasása után,

• egy történelmi esemény, földrajzi
helyszín, költõ életrajza kapcsán plakát
készítése; játékos feldolgozás, terepasz-
tal készítése az Egri csillagok vagy A Pál
utcai fiúk feldolgozása során, 

• drámapedagógiai órák tartása; szín-
darab rendezése egy-egy tanult vagy ked-
velt mûbõl (nemcsak tanórai keretek kö-
zött megismert irodalmi mû, például a
János vitéz eseményeit dolgozzuk fel, de
kiemelkedõ történelmi személyek, mint
Lorántffy Zsuzsanna élete is példaképpé
vált ezáltal mind az alsós, mind pedig a
felsõs diákok körében),

• városi, iskolai megemlékezéseinken
is a „bátorító pedagógia” elve érvénye-
sül, ha a mûsor profilja engedi, a diákok
és a tanárok együtt állnak színpadra,

• rendkívüli irodalomórák tartása,
• ezer (egy) éjszaka a könyvtárban; ol-

vasótábor rendezése a könyvtár szervezé-
sében,

• kutatókaland szervezése a könyvtár-
ban egy-egy ismeretterjesztõ témában.

A célközönséget, jelen esetben a „Z”
generációt, ha mindenképpen el szeret-
nénk érni, akkor olyan közösségi fó-
rumokon, mint a Facebook, jelen kell
lenniük a könyvtárosoknak is. Létre lehet
hozni olyan csoportokat, ahol be le-
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Magyar pedagógia 108. (2008) 4. sz. 359-378.



het számolni az olvasmányélményükrõl.
Példaképünk e téren a mezõkovácsházi
csoport: a Könyv kommandó.

A társadalom, az iskola feladata, hogy
segítsen a könyvek, az olvasás megsze-
rettetésének szorgalmazásával, „mert ez-
zel alapvetõ önvédelmi, ha úgy tetszik,
öngyógyítási eszközt ad a gyerek kezébe,
s így megerõsítve teszi õt képessé az éle-
te során felmerülõ nehézségek leküzdé-
sére.” A „gyermek csak azt fogja tudni al-
kalmazni, és felnõve majd továbbadni,
amire mintát, modellt kapott, amit meg-
tanul. Akik kaptak gyermekkorukban ol-

vasmányélményt, segítséget, késõbb
mindig adni akarnak: könyvet, szeretetet,
segítséget.”8

Márai Sándor így fogalmazta meg a
tanárok, könyvtárosok feladatát: „neveld
olvasóvá a rád bízott gyermekeket!”9 ■
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2015-ben is megrendezésre kerül 
és nemzetközi programmal bõvül 
a MUZEUM@DIGIT Konferencia

A 2013-as és 2014-es MUZEUM@
DIGIT Múzeumi Digitalizálási Konfe-
renciák nagy sikerére való tekintettel a
Magyar Nemzeti Múzeum Országos
Muzeológiai Módszertani és Információs
Központja idén harmadik alkalommal,
november 3-án és 4-én rendezi meg a
MUZEUM@DIGIT Konferenciát.

A digitális világ számtalan érdekes té-
maköre közül 2015-ben nagy hangsúlyt
fektetünk az aktuális kérdésekre, illetve a
múzeumi bemutatás és kommunikáció
során alkalmazható innovatív technológi-
ákra. Tervezett témáink között megtalál-
hatóak a múzeumok társadalommal való
együttmûködésének lehetõségei, a digitá-
lis kulturális örökség és a felhõ alapú
szolgáltatások jogi vonatkozásai, az
adatvizualizáció, valamint a digitális
technológia által nyújtott lehetõségek
(storytelling, gamification stb.).

Idén új nemzetközi programmal bõvül
a rendezvény, 2015-ben a konferenciához
kapcsolódóan kerül megrendezésre az

ICOM Új Múzeumi Audiovizuális, Kép-
és Hangtechnológiák Nemzetközi Bizott-
ságának (AVICOM) éves fesztiválja, a
F@IMP Fesztivál 2015 díjkiosztó gálája
is, melynek során az elmúlt év legsikere-
sebb projektjeit díjazzák. A konferencia
ideje alatt a díjazott produkciók egy kiál-
lítás keretében megtekinthetõk lesznek,
valamint a fesztivál versenyzõi közül
több audiovizuális, digitális projekt is be-
mutatkozik majd a két nap során.

A konferencia helye: 
Magyar Nemzeti Múzeum, Díszterem

Idõpontja: 
2015. november 3–4.

A konferencia regisztrációs idõszaka: 
2015. szeptember 18. – október 26.

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

Magyar Nemzeti Múzeum
Országos Muzeológiai Módszertani 

és Információs Központ

ommik.hu
06-1-327-7700/598
ommik@hnm.hu

MUZEUM@DIGIT Konferencia 
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