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✒✒  Nemigen akad hazánkban mûvelt

ember, aki ne Jókai Mórt tartaná a leg-

nagyobb magyar mesélõnek. Regényei

és elbeszélései a tizenkilencedik század

második és a huszadik század elsõ felé-

ben roppant népszerûségnek örvend-

tek, sõt mindmáig sokan olvassák azo-

kat. Életmûvének igazi ismerõi, barátai

tudják azt is, hogy olykor-olykor az utó-

pia birodalmába is kirándult, némely al-

kotása akár a sci-fi elõzményének te-

kinthetõ. 

Ezen a téren kétségkívül a kevésbé

kanonizált, de a könyvtári példányok

állaga alapján ítélve manapság is gyak-

ran olvasott A jövõ század regénye címû

látomását lehet és kell elsõ helyen em-

líteni. A mûvészete tetõpontján, az

1870-es évek elején írt mûalkotás fantá-

ziavilága meglehetõsen ellentmondá-

sos. Nála a huszadik század (hiszen er-

rõl mesél) társadalmi jövõképe erõsen

konzervatív; ma már tudjuk, hogy el-

képzeléseinek zöme másként alakult.

Õ még úgy gondolta, hogy az 1950-es

években is lesz Osztrák–Magyar Mo-

narchia, élén a magyarbarát Habsburg

Árpád királlyal; lesz fõrendi ház, meg-

marad az arisztokraták felsõbbsége. Fe-

kete-Afrika és részben Ázsia továbbra is

a gyarmatok földje. Amerikával csak

pár mondat erejéig foglalkozott. Az

oroszországi sztálini terror jó néhány

mozzanatát viszont mintha elõre megál-

modta volna. Valamit megsejtett – az

akkor még majdani – világháborúkból,

de végkicsengése a világbéke mámora.

S itt lép be a technikai utópia. Az örök

béke megteremtõje ugyanis egy zseniá-

lis, Edison-léptékû (e nevet nem írta le,

valószínûleg nem ismerte) magyar-szé-

kely feltaláló, Tatrangi Dávid, eszköze

az ichorból, egy vulkáni eredetû, átlát-

szó, üvegszerû anyagból gyártott (igaz,

szinte már futószalagon, azaz nagyipari

módszerekkel), szó szerint törhetetlen,

a légkörbõl nyert elektromossággal

meghajtott repülõgép.

A regény könyvtárképe is hagyomá-

nyos. Az elõszóban felsorolt, a huszadik

századra elõre jelzett újdonságok között

semmiféle, tehát újfajta bibliotéka nem

szerepel. A mûalkotás lapjain ritkán elõ-

forduló mondatokat az író korában

népszerû palota-könyvtár szemlélet

uralja, ahol díszes, karzatokkal, galéri-

ákkal ellátott termekben láthatók az ol-

vasnivalók, többnyire csak könyvek.

Jellegzetes példái ennek az egykori fõ-

úri palotából kialakított járványkórház

könyvtárai (így, többes számban!).

Mintha „a jövõ század” Magyarországán

nem lennének népkönyvtárak, szó sem

esik az oktatási intézmények könyv-

gyûjteményeirõl. Vannak viszont „olva-

sótársulatok”; az ellenséges orosz ügy-

nök egyebek között ezek nemzetiségi

tagjaiból szervezi a szabadcsapatokat

(rablócsapatokat). Az erkölcsi jó és a tö-

retlen jólét Tatrangi-féle mintaállamá-

ban, Otthonban van egy „nagyszerû”

könyvtár is (olyasmi, mint a teljes gyûj-

tõkörû nemzeti könyvtár), ahol egy

nyelvésznõ felfedezi a magyarok még

létezõ õshazáját, Kin-Tseu (Kincsõ) vi-

dékét leíró dokumentumot, egy, a

Krisztus elõtti elsõ században élt kínai

történetíró munkáját. Jókai ennek kap-

csán kitért a hajdani kínai könyvégetés

drasztikumára (nyilván a Kr. e. 213 táján
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lezajlott, Csin-féle akcióra utal), hozzá-

téve, hogy mégis tömérdek régi irat

fennmaradt a templomokban, sziklahá-

zakban, aranyládákban és kövekbe (jás-

pis-táblákra) vésve. Érdekes momen-

tum, hogy a világbéke beállta után,

1999 körül a haditudományokat tárgya-

ló dolgozatokat „az elavult tanok

könyvtárába” helyezik.

Jókai még nem érzett rá az informá-

cióközvetítés, a kommunikáció gyöke-

res változásaira; ami nem csoda, hi-

szen a mû születésekor még nem léte-

zett a telefon, évtizedekkel késõbb 

indult a rádiózás, jóval késõbb a televí-

ziózás. Pesszimistán – de részben he-

lyesen – nyilatkozik a cenzúra majdani

létérõl is: „Az index librorum prohibito-

riumba folytonosan íratnak be az olva-

sástól eltiltott könyvek.” Mindazonáltal

a szerzõi fantázia e téren is mûködött:

az ichor-repülõk irányítói valami külön-

leges, a villanytávíró sebességét is felül-

múló módon, szabványos cinklemeze-

ken kommunikálnak egymással (legin-

kább talán a majdani telexet idézik

elénk).

A „jövõ század” könyveirõl sem so-

kat tudhatunk meg a regénybõl. Jókai-

nak (noha õ maga publicistaként és

szerkesztõként is ténykedett) nagyon

kedvezõtlen a véleménye a hírlapokról,

amelyeket az országok, az államok kö-

zötti háborúskodás, no meg az emberek

közötti viszálykodás egyik fõ tényezõje-

ként marasztal el. Az újságírói etika, a

„tintalövészek” elítélendõ magatartása

száz esztendõ múlva sem változik.

A papír helyett viszont lemosható

anyagra rögzítik a cikkek kéziratait (a 

könnyû törölhetõség az ókori viasztáb-

lára emlékeztet, vagy a mai számítógé-

pes szövegszerkesztõ programokra).

A csodatévõ, mindentudó Tatrangi Kin-

csõ hegyei között rálel az ószékely–hun

írás rovásjeleire, amelyekkel nyomtattak

is, mégpedig az önmaguk által feltalált,

készített sajátos papírra. Széles körben,

a hírlapkiadásban is elterjed a gyorsírá-

szat; ezzel kapcsolatban megálmodta 

a gyorsmásoló mûködését is, amit a

Senefelder-féle kõnyomatos tökélete-

sebb gépezeteként gondolt el. Roppant

arányban tökéletesedik a fényképészet.
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A könyv- és lapelõállítás, egyáltalán

bármiféle nyomtatás során „a jövõ szá-

zadban” egyre általánosabb lesz a világ-

írás. Jókai részletesen kifejti erre vonat-

kozó nézeteit, külön fejezetet is szentel

a témának („A világnyelv és betûi”).

Úgy tûnik, komolyan gondolta, hogy ez

az idea közelesen, akár már a huszadik

században megvalósul, kiteljesedik. Az

író szerint a világírás (többször utal rá:

a tartós világbékének is ez az egyik fel-

tétele) rendszere régóta formálódik.

Úgy véli, a világnyelv – bár ezt a szót

szerepeltette a fejezet címében és bár-

milyen szép a terv – valószínûleg sosem

jöhet létre, ám egy olyan jelrendszer,

amelyet bármely nép, bármely nemzet

egyaránt, egyformán használhat, bizto-

san kialakulhat. Az elõzmények között

tartja számon a kilenc arab (valójában a

zéróval együtt tíz) és a betûkbõl formált

hat (ténylegesen hét) római számjegyet.

Továbbá évszázadokra, sõt évezredekre

visszanyúlóan bizonyos egyiptomi hie-

roglifákat, kínai szó- és szótagelemeket,

az észak-amerikai indiánok egyes felira-

tait, a tasmaniai képbetûket, a rózsake-

resztesek szimbólumait, akárcsak a val-

lási-egyházi gyakorlat, a mindennapi

élet, a természettudományok és a mate-

matika, a földrajz, a csillagászat, az ipa-

ri, kereskedelmi és tõzsdei tevékenység

bevett, vagyis eléggé általánosan elfo-

gadott jelöléseit. Feltételezhetõ, hogy

nem kis fáradsággal összegyûjtött száz-

nyolcvan olyan jelet, amelyet – szerinte

– a tizenkilencedik század második har-

madának vége felé nyelvkülönbség nél-

kül használtak, „s amiknek legnagyobb

részét minden tanult ember ismerte, s a

nyomtatásban nem akadt fenn rajta”.

Mindezeket táblázatba foglalta; ennek

terjedelme a szokványos, A/5-ös könyv-

méretben majdnem négy oldalt tesz ki.

Ez a lista Jókai halála óta fõleg két te-

rületen gazdagodott. Egyrészt a közle-

kedési rendészet a jelölések sokaságá-

val árasztotta el az emberek hétköznap-

jait. Másrészt a számítógépek világának

megjelenése lényegesen módosította,

bõvítette az addigi jelkészletet, az

infokommunikációs technika több milli-

árdnyi alkalmazója lépten-nyomon ta-

lálkozik a megkerülhetetlen ikonokkal.

Most már, amikor a huszonegyedik szá-

zadban járunk és a digitális írás fejlõdé-

se beláthatatlan, érzékeljük, hogy a

nagy mesélõ nem is tévedett olyan so-

kat. Persze az, hogy a jóslata, az egye-

temes vagy – a manapság sokkal diva-

tosabb szóval – globális jelrendszer, 

Jókai kifejezésével élve: a világírás iga-

zán megvalósul-e, az a jövõ kérdése. ■
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✒✒ Az MTA Könyvtár és Információs

Központ (MTA KIK) keretein belül mû-

ködõ Elektronikus Információszolgálta-

tás Nemzeti Program (EISZ) legfon-

tosabb feladata, hogy támogassa a 

magyar könyvtárak hozzáférését elekt-

ronikus nemzetközi és hazai tudomá-

nyos és közmûvelõdési tartalmakhoz.

Az EISZ elõfizetõi köre egyéni elõfize-

tõknél kedvezõbb árakkal tudja biztosí-

tani egy-egy adatbázis elérését, illetve a

szerzõdésekkel járó közbeszerzési ad-

minisztrációt is átvállalja az intézmé-

nyektõl. 

2015 szeptemberében és októberé-

ben az EISZ titkársága kiadókkal közö-

sen rendezvénysorozatot tartott Õszi 

információs napok az Akadémiai

Könyvtárban címmel. A sorozat legfon-

tosabb célja az volt, hogy a kiadók be-

mutathassák új fejlesztéseiket, adatbázi-

saikat, tartalmaikat, szolgáltatásaikat. 

A rendezvényeken részt vett a Cambrid-

ge University Press, a Thomson Reuters,

az EBSCO, a JSTOR, a ProQuest, a Brill,

a De Gruyter, az Akadémiai Kiadó, az

Elsevier, az Oxford University Press, a

Gale, a Wolters Kluwer és a Taylor 

& Francis.

Cambridge University Press

2015. szeptember 14-én délelõtt, a prog-

ramsorozat elsõ elõadásán a Cambridge

University Press képviselõi elõadásaik-

ban bemutatták a Cambridge Journals

Online adatbázisban elérhetõ folyóira-

tokat, az adatbázis felületét, külön kitér-

ve a felhasználók és a könyvtárosok ál-

tal használható funkciókra.
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Thomson Reuters

Még aznap délután, a Thomson Reuters

rendezvényén Tóth Szász Enikõ és

David Horký beszélt a Web of Science

(WoS) platformról, bemutatva annak

történetét a kezdetektõl napjainkig. Elõ-

adásukban ismertették az õsz folyamán

életbe lépõ újdonságokat, és felvázolták

a fejlesztési terveket a jövõre nézve. Ki-

tértek a Web of Science-ben indexelt fo-

lyóiratok kiválasztásának gyakorlatára,

beszéltek a kutatási adatoktól a folyó-

iratokon és könyveken át a szabadal-

makig terjedõ egyes részgyûjtemények-

rõl, bemutatták a keresõ használatát, a

keresési eredmények szûkítési lehetõsé-

geit, illetve azok további elemzési mód-

jait.

Az elõadásban hosszasan taglalták a

tudományértékelést segítõ InCites plat-

formon használt highly cited, hot paper

és research front fogalmak definícióját,

illetve bemutatták a rendszerben legin-

kább használatos összehasonlítási mu-

tatószámok, továbbá a „befolyás” és a

„produktivitás” számítási és normalizá-

lási módjait.

Ezen felül beszéltek még a WoS plat-

formon elérhetõ támogató eszközök, az

EndNote Basic és a ResearcherID hasz-

nálatáról. Bemutatták a szerzõi szintû

elemzéseket nyújtó WoS profiles oldalt,

illetve a teljes körû kutatás-nyilvántartá-

si, CRIS-jellegû rendszer, a Converis

mûködését.

Soós Sándor, az MTA KIK Tudo-

mánypolitikai és Tudományelemzési

Osztály (TTO) vezetõje az InCites tudo-

mányértékelésben betöltött szerepét

emelte ki. Beszélt az egyes tudo-

mánymetriai mérõszámok közötti kü-

lönbségekrõl, illetve ezen mutatók kap-

csolatáról és praktikus használatáról.

Egy TTO-elemzés példáján az InCites

„észszerû” alkalmazását mutatta be, és

hangsúlyozta, hogy az InCites a „végfel-

használó” szempontjából akkor hasznos

eszköz, ha szakember közvetítésével 

alkalmazzák: szakszerû használata haté-

kony támogatást biztosít a tudomány-

metria mûvelõinek széles körû elem-

zések, kutatásértékelési feladatok 

elvégzéséhez is.

EBSCO

Szeptember 17-én az EBSCO ünnepelte

magyarországi mûködésének tizenötö-

dik évfordulóját. Jan Luprich, az EBSCO

regionális képviselõje röviden ismertet-

te az EBSCO, a mára már több mint két-

százezer ügyféllel rendelkezõ cég tör-

ténetét, és bemutatta a konzorciumi

elõfizetések tartalmát. Késõbb rátért az

újdonságokra, az adatbázisok technoló-
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giájára, ismertette az EBSCO folyóirat-

és e-könyv licencelési irányelveit, és

felvázolta az EBSCO tervezett jövõké-

pét is.

Téglási Ágnes, az MTA KIK fõigazga-

tó-helyettese elõadásában bemutatta a

magyarországi elektronikus tartalom-

szolgáltatás történeti hátterét, és statisz-

tikákkal illusztrálva az EBSCO közremû-

ködését a könyvtárak és a kiadók

együttmûködésében, méltatva a cégnek

már a kezdetektõl jelenlévõ hatását az

országban.

Nagy Zsuzsanna, a Budapesti

Corvinus Egyetem Egyetemi Könyvtár

és Levéltár fõigazgatója a Corvinus

Egyetem, Barbora Katolická pedig a

csehországi könyvtári konzorcium pél-

dáján keresztül mutatta be az EBSCO-

tartalmak értékét.

A napot Tomas Bacik elõadása zárta

a további adatbázisokról, illetve az

EBSCO mint tartalomszolgáltató által

Magyarországon képviselt egyéb kon-

zorciumokról (MathSciNet, Nature,

Science, Project Muse, Wiley, IEEE).

JSTOR

Szeptember 24-én Colleen Campbell, a

JSTOR európai képviselõje prezentáció-

jában bemutatta a JSTOR küldetését, az

adatbázis magyar intézményi használati

statisztikáit, illetve a JSTOR platformjá-

nak új fejlesztéseit. Mint azt elmondta, a

JSTOR folyamatosan fejlõdõ digitális

könyvtár, amely könyvtárakkal és ki-

adókkal közremûködve biztosít hozzá-

férést fontos elektronikus tartalmakhoz,

világszerte közel tízezer intézmény szá-

mára.

Colleen Campbell a prezentációjában

különös figyelmet szentelt a JSTOR

Essential Collection bemutatására,

amely az Arts & Sciences sorozat elsõ öt

gyûjteményébõl tartalmazza negyvenöt

tudományterületet legfontosabb, közel

hétszáz folyóiratát.

ProQuest

Szintén szeptember 24-én, délután

Czeglédi Éva és Michael Leuschner, a

ProQuest képviselõi bemutatták a port-

fóliójukhoz tartozó legfontosabb adat-

bázisokat: a ProQuest Centralt, a Sci-

Tech Collectiont, a Dissertations and

Theses Abstractsot, a Periodicals Ar-

chive Online-t, a Literature Online-t, az

e-könyv gyûjteményüket, illetve a

Summont, a cég felfedezõ szolgáltatá-

sát.

Brill és De Gruyter

A Brill és a De Gruyter szolgáltatásai

eddig nem szerepeltek az EISZ-elõ-
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fizetõknek nyújtott kínálatban. Október

1-jén a kiadók képviseletében Jacek

Lewinson bemutatta a Brillnek a bölcsé-

szettudomány – elsõsorban a  történeti

és a kelet-kutatások – területén haszno-

sítható szolgáltatásait. A Brill több száz

tematikus csomagba rendezve kínálja

digitális gyûjteményeit, amelyek között

szerepel a magyar reformációt az Or-

szágos Széchényi Könyvtár anyagából

száz kötettel bemutató csomag is. Ezen

túl a kínálat bõségesen lefedi az iszlám,

a héber, a kínai, az amerikai és az euró-

pai kultúra történeti vonatkozásait is.

Alina Beller a De Gruyter folyóiratait

és e-könyveit ismertette, kiemelten kon-

centrálva a nyelvészeti szakirodalomra.

A kiadó huszonkétezer kötetes e-könyv

gyûjteményébõl minden megrendelõ

maga válogathatja a felhasználói számá-

ra legérdekesebb címeket. A De

Gruyter több nagy egyetem – többek

közt a Columbia és a Harvard – kiadó-

jával együttmûködve igyekszik az e-

könyek kínálatát magas szinten tartani.

Akadémiai Kiadó

Október 1-jén délután az Akadémia Ki-

adó digitális szolgáltatásait a kiadó ve-

zetõje, Réffy Balázs mutatta be. A kiadó

teljes tudományterületet lefedõ folyóira-

tai között huszonkét impaktfaktorral

rendelkezõ kiadvány található. Az EISZ-

en keresztül hozzáférhetõ folyóiratok

köre 2016-ban orvosi címekkel bõvül,

így az Orvosi Hetilap is elérhetõvé válik.

Az elõadó beszélt a kiadó Open Access

(OA) stratégiájáról is, amely valamennyi

folyóiratban lehetõséget biztosít a hib-

rid OA-közlésre, és ehhez az EISZ elõ-

fizetõi körének intézményei számára

OA-bónuszra is lehetõség nyílik. Újra-

gondolták az online felületet is, és az

Atypon tartalomkezelõ segítségével már

mobileszközök számára is felhasználó-

barát felületet biztosítanak. A folyóira-

tok mellett az EISZ-kör a huszonnégy

szótárat tartalmazó csomagra fizethetett

elõ 2015-ben, ebben szerepel A magyar

helyesírás szabályai tizenkettedik ki-
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adása. Az elõfizetõ intézmények számá-

ra Shibboleth segítségével a folyóiratok

és a szótárak esetében egyaránt beve-

zették a távoli hozzáférés lehetõségét.

Az EISZ-elõfizetõk számára új lehetõség

a Magyar Elektronikus Referencia-

mûvek Szolgáltatás (MERSZ), amely 

természet-, társadalom-, bölcsészet-,

gazdaságtudomány területén alapvetõ

kézikönyveket tartalmaz. Az EISZ elõfi-

zetõi 2015 végén ingyenesen tesztelhet-

ték a MERSZ-t.

Elsevier

Az október 7-ei szerkesztõi szemináriu-

mot követõen, október 8-án az Elsevier

munkatársai több elõadásban számoltak

be a kiadó szolgáltatásairól. Pavel Mi-

losevic az e-könyvekbõl összeállított

csomag kapcsán beszélt a könyvek sze-

repérõl a tudományos életben: a tanul-

mányokhoz és a folyóiratcikkekhez ké-

pest kifejezetten a bölcsészettudomány

területén elmélyültebb, átfogóbb ered-

mények közzétételére alkalmasak.

Emellett az oktatásban is a könyvek töl-

tenek be nagyobb szerepet a folyóirat-

cikkekkel szemben. Így a könyvtári tá-

jékoztató munka során is a megfelelõ

helyen kell kezelni az e-könyveket. 

A ScienceDirecten keresztül több mint

harmincezer – fõleg az élettudományok

területén megjelent – könyvhöz lehet

hozzáférni. Lengyelország, Románia,

Szerbia, Csehország és Magyarország

példáin keresztül a kiadó munkatársai

rámutattak arra, hogy a Scopus adatai

alapján jobb eredményeket érnek el a

tudományos kutatás területén azok az

országok, ahol a kutatók jelentõsebb 

e-könyvállományhoz férnek hozzá. Ma-

gyarországról 2014-ben mintegy száz-

húszezer hozzáférési kísérletet regiszt-

ráltak olyan e-könyvekhez, amelyekre a

felhasználónak nem volt elõfizetése. 

A kiadó lehetõséget biztosít arra is,

hogy az intézmények maguk válogas-

sák össze az e-könyvcsomagok egy ré-

szét, illetve egyéves alkalmazás után a

használati statisztikák ismeretében

döntsenek arról, hogy mely címeket

szeretnék véglegesen megvásárolni.

A Mendeley bemutatásánál Lucie

Boudova a kutatásszervezési és -támo-

gatási lehetõségekrõl beszélt. A megfe-

lelõen összehangolt kutatói tevékeny-

ség mindenki számára hatékonyabbá
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teszi a tanulás és a kutatás folyama-

tait. A Mendeley felhasználói között a

magyar kutatók egy százalékot képvi-

selnek. A szoftver alapváltozata magán-

személyek számára ingyenesen hasz-

nálható.

Az Elsevier bemutatóján a MTA KIK

Tudománypolitikai és Tudománye-

lemzési Osztály vezetõje, Soós Sándor

elõadást tartott a nagyobb hivatkozás-

gyûjtõ adatbázisok és a hozzájuk kap-

csolódó értékeléstámogató eszközök

összehasonlító elemzésérõl. A Scopus–

SciVal és a Web of Science–InCites egy-

aránt rendelkezik elõnyökkel és hát-

rányokkal. A két rendszer hasonló és 

korszerû mérõszámrendszert kínál, de

eltérõ adathalmazra vonatkozóan, ami

legfõbb különbségüket adja. A Scopus

több folyóiratot dolgoz fel, míg a WoS

inkább a „minõségi” folyóiratokat része-

síti elõnyben. Érdekes eredmény, hogy

a Scopus lényegesen nagyobb folyóirat-

kínálatából a hivatkozások elsõsorban

azokra a folyóiratokra irányulnak, ame-

lyek mindkét adatbázisban szerepelnek.

Tehát ebbõl a szempontból a „jelentõs”

folyóiratok adatait mindkét adatbázis

feldolgozza. Mindkét értékeléstámogató

rendszer számos hasznos lehetõséget

kínál a felhasználóknak, azonban kerül-

ni kell a felületes alkalmazást, ami

tudománymetriai szempontból félreve-

zetõ lehet. Elmélyültebb használathoz

mindenképpen érdemes tudomány-

metriával foglalkozó szakértõ segítségét

kérni. Ugyanígy a szakértõ segíthet ab-

ban a kérdésben is, hogy egy adott fel-

adat megoldásához melyik adatbázis a

jobb választás.

Oxford University Press

Október 8-án délután az Oxford

University Press munkatársai mutatták

be a kiadó szolgáltatásait. Az alapos 

felhasználói tréningen a legapróbb rész-

letekig megismerhette a hallgatóság az

adatbázisok kezelését, a keresési és al-

kalmazási lehetõségeket. A kéziköny-

vek és folyóiratok mellett elsõsorban a

bölcsészettudomány területén a Grove

Art Online és a Grove Music Online

használatával ismerkedhettek meg a je-

lenlevõk. A kiadó 2015 októberében és

novemberében ingyenes próbahozzáfé-

rést biztosított több EISZ-tagintézmény

számára az Oxford Reference, az 

Oxford Scholarship Online, az Ox-

ford Handbooks Online és az Oxford

Journals Online gyûjteményekhez. 

Gale

Október 13-án Chris Houghton, a Gale

Cengage képviselõje két, az irodalomtu-

domány területén hasznosítható gyûj-

teményre koncentrált. A Literature

Resource Center (LRC) százhúszezer tel-

jes szövegû kritikai tanulmányt és mint-

egy ötszáz teljes szövegû folyóirat mel-

lett több mint százötvenezer szócikket

tartalmaz a Contemporary Authors és a

Dictionary of Literary Biography címû

kiadványokból. Az LRC hamarosan új,

keresõbarát és mobiltelefonra optimali-

zált felülettel lesz elérhetõ. Az Artemis

Literary Sources az LRC mellett további

kiegészítõ lehetõségeket kínál, amelyek

a hallgatók, kutatók szakirodalomban

való eligazodását hivatottak segíteni.
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A Gale több mint kétszáz digitális

csomagot kínál elõfizetõinek. Ezek közt

olyan hatalmas gyûjtemények is szere-

pelnek, mint a British Library XVIII. szá-

zadi kiadványainak nagy része digitális

változatban, vagy a The Times kétszáz

éves archívuma. Olyan kéziratos és bi-

zalmas gyûjtemények digitális anyaga is

elérhetõ egy-egy csomagban, mint a

Chatham House politikatörténeti archí-

vuma vagy a British Library kéziratgyûj-

teményének jelentõs része.

Wolters Kluwer

2015. október 20-án a Wolters Kluwer

orvostudományi forrásait mutatták be a

kiadó munkatársai. Az OVID felülete

folyóiratok, könyvek, adatbázisok tar-

talmában biztosít lehetõséget a kere-

sésre, a Lippincott Williams & Wilkins

csomag pedig kétszáznyolcvan orvosi

folyóiratot tartalmaz. Grzegorz Prosz-

czuk beszámolt a kiadó Open Access

stratégiájáról is, amelynek köszönhetõ-

en háromszázötven folyóiratban eddig

több mint százezer tanulmány jelent

meg szabad hozzáféréssel. A kiadó

emellett e-könyvekhez és az orvosi és

oktatói gyakorlatban nélkülözhetetlen

multimédiás lehetõségekhez is biztosít

hozzáférést. Ez utóbbihoz sorolható az

Acland’s video atlas of human anatomy,

a Bates’ visual guide to physical exami-

nation és a Visible body 3D gyûjte-

mény, amelyek felhasználói felületét

egy élõ demonstráció keretében

Michael Fanning mutatta be a jelenlé-

võknek.

Taylor and Francis

Október 20-án délután a Taylor &

Francis képviselõi tartottak tájékoztatót

a tudományos publikálás alapvetõ kér-

déseirõl. A mûfaji jellemzõk és a publi-

kálás alapvetõ kérdései mellett az ér-

deklõdõk praktikus, könnyen követhe-

tõ, jó tanácsokat kaptak, és betekintést

nyerhettek a publikálási folyamatokba.

A megfelelõ folyóirat és téma kiválasz-

tása, az irodalomkutatás és a tudo-

mánymetriai mérõszámok, az etikai kér-

dések és a referátumkészítés mellett 

az Open Access kérdésköre is szóba ke-

rült a képzésen. Az elõadók nem álltak

meg a folyamatban a tanulmány megje-

lenésének idõpontjánál: kitértek a pub-

likáció hatásának és használatának 

optimalizálásához segítséget nyújtó öt-

letekre is.

A rendezvénysorozaton elhang-

zott elõadások vetítései hozzáférhe-

tõk az EISZ Titkárság honlapján, a

http://eisz.mtak.hu/oin-osszefog/ cí-

men. A visszajelzések alapján könyvtá-

rosok és kiadói munkatársak egyaránt

hasznosnak ítélték a rendezvénysoroza-

tott, amely jó rálátást nyújtott a nemzet-

közi szakirodalom trendjeire, a kiadói

kínálatok sokszínûségére és segítette a

könyvtárak munkatársait annak eldön-

tésében, hogy olvasói körük legjobb ki-

szolgálásához melyik lehetõségeket vá-

lasszák. ■
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✒✒  A Központi Statisztikai Hivatal

Könyvtár a Bibó István-terem kialakítá-

sa óta folyamatosan törekszik rá, hogy

látogatóinak kulturális igényeit ne csak

könyvekkel, hanem szabadidõs rendez-

vényekkel is kielégítse.

2014 õsze óta futó, a homoludens.hu

Egyesülettel közösen fenntartott ren-

dezvényünk a hétfõnként megrende-

zésre kerülõ családi társasjátékklub,

amely az elsõ alkalom óta egyre több és

több játékos kedvû embert vonz; sokan

már visszatérõ látogatók. Többükkel ta-

lálkozom a kölcsönzésben hétfõ délutá-

nonként, amikor bejönnek kicserélni

könyveiket. Jó látni az ismerõs arcokat.

Bemutatóink, író-olvasó találkozóink,

kiállításmegnyitóink Könyvtári esték so-

rozatunk keretein belül látogathatók.

Jelentõs helyet foglalnak el e rendez-

vények sorában a könyvbemutatók,

amelyek jó része a KSH Könyvtár és a

Syllabux Könyvkiadó együttmûködésé-

ben valósul meg, a többi pedig leg-

gyakrabban a könyvtár saját rendezé-

sében. Az õszi események közül volt

szerencsém részt venni a Syllabux

Könyvkiadó kiadásában megjelent, új

fordítású Bûn és bûnhõdés bemutatóján

2015. október 28-án. A klasszikus orosz

irodalom eme gyöngyszemét Soproni

András fordította le.

KLL • 2016/01

KÖZHÍRRÉ TÉTETIK

CCsseehh  GGaabbrriieellllaa

ÖÖNNFFEELLEEDDTT  
KKIIKKAAPPCCSSOOLLÓÓDDÁÁSS    

ÉÉSS  KKUULLTTUURRÁÁLLIISS  
PPRROOGGRRAAMMOOKK  

AA  KKSSHH  
KKÖÖNNYYVVTTÁÁRR  
22001155..  ÕÕSSZZII  

RREENNDDEEZZVVÉÉNNYYEEIINN
A képen: Györe Gabriella. Fotó: KSH Könyvtár

15



Nagyszerû másfél óra volt, nagyon

sajnáltam, hogy csak kevesen voltunk.

Soproni András remek elõadó: sokat

mesélt a fordítás menetérõl, a közben

felmerülõ problémákról és azok megol-

dásáról; arról, hogy voltak, akik szerint

meg kellett volna változtatni a címet…

Érdekes volt, hogyan támogatta egy

orosz alapítvány a könyv kiadását, és

hogy a fordító ezt a munkát fordítói 

pályája megkoronázásának érzi. Beszél-

gettünk a könyv történetérõl, lélektaná-

ról, a bûnrõl és a bûnhõdésrõl; mennyi-

re más az orosz cím jelentése, mint a

magyaré… Tudtam volna még másfél

órán át hallgatni. Néhány hónapja jutott

eszembe, hogy újra kellene olvasnom a

Bûn és bûnhõdést, ez a könyvbemutató

egyfajta jel volt, hogy igazam van, és fel

kellene frissítenem tudásomat. Mond-

tam is Soproni Andrásnak, hogy milyen

jókor jött számomra ez könyvbemutató.

2015. december 15-én Györe Gab-

riella elsõ önálló verseskötetének, a 

Nõgyakorlatoknak volt a bemutatója 

a Bibó-teremben. A szerzõ 1974-ben

született Budapesten. A Miskolci Egye-

tem bölcsészettudományi karán elõbb

filozófia szakon végzett, majd magyar

irodalmat tanult. Modern magyar iroda-

lom kutatói szakon folytatta tanulmá-

nyait; Szabó Lõrinc életmûvének feldol-

gozásában is részt vett. Dolgozott a 

litera.hu és az Irodalmi Centrifuga szer-

kesztõjeként is. Eleinte fõleg cikkeket,

kritikákat, tanulmányokat publikált; for-

dításai Morgenstern Bitódalaiból 2014-

ben jelentek meg – szintén a Syllabux

Könyvnál. A december 15-ei, Dus Polett

és a szerzõ között folytatott beszélgetés

roppant szimpatikus képet festett Györe

Gabrielláról. Egy érzékeny, empatikus,

gazdag fantáziájú ember képe bontako-

zott ki az együtt töltött egy óra alatt.

Az õsz folyamán több közös rende-

zésû könyvbemutató is színesítette a

rendezvények amúgy sem szürke palet-

táját, például Trembácz Éva Zsuzsanna

Túró Rudi pálcikával vagy Remisovszky

Mátyás Zsebkritikák címû könyve is.

A teljesség igénye nélkül említeném

még meg Kovács Gellért Alkonyat Bu-

dapest felett és Páll Szilárd Keszi Dá-

niel ajándék napja címû könyvének

bemutatóját, amelyek szintén izgalmas

eseményei voltak a KSH Könyvtár õszi

rendezvényfolyamának.

Az Alkonyat Budapest felett bemu-

tatja a tragikus 1944–1945-ös évet Buda-

pesten, új fénybe helyezve eddig is-

meretlen szereplõket, eseményeket 

– Raoul Wallenberg munkásságát is.

Ahogy Bernáth László, a Népszava

munkatársa írta: „Rendkívül érdekes

könyvet adott ki a Libri Alkonyat Buda-
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pest felett címmel. E könyv után való-

színûleg át kellene írni a magyar ellen-

állás történetét.”

Páll Szilárd könyvének nemcsak cí-

me, de az izgalmas, érdekes borítója is

felkelti a figyelmet. Az Ab Ovo Kiadó

gondozásában megjelent könyv bemu-

tatója 2015. november 25-én volt. 

A szerzõ beszélgetõtársa Tóth Judit 

Nikolett volt, míg részleteket Horváth

Lajos, a budapesti Szivárvány Színpad

tagja olvasott fel az egybegyûlteknek.

Havonta más és más kiállítás várta az

érdeklõdõket a könyvtár folyosóján

õsszel is, amelyek közül az októberi és

a decemberi kiállítást emelném ki.

Októberben Laluk György, Sándor

Eszter Anita és Sándor Gyöngyvér Orso-

lya közös kiállítása volt megtekinthetõ

Mester és tanítványai címmel. A kiállítás

összekötõ kapcsa a mindhármuk által

képviselt pozitív életfelfogás volt.

Az év utolsó kiállításának megnyitó-

jára december 1-jén került sor a könyv-

tárban, Trenka Csaba Gábor író részvé-

telével. Simon Erika tervezõgrafikus 

alkotásai vettek körül minket a falakon

egy hónapon át. Ahogy a fiatal mûvész

fogalmazott: „Ti, kedves látogatók, most

életemnek azon részébe nyertek bepil-

lantást, ahol a tinta megfolyik a papíron

és keveredik az érzelmeimmel, gondo-

lataimmal, hogy valami új szülessen.

Üdvözöllek tehát a kiállításomon; most

lehetõséged nyílik az én filteremen ke-

resztül látni a világot.”

Bakai Beáta és Balázs Katalin,

könyvkötészetünk két rendkívül tehet-

séges munkatársa alkotásaival telt meg

decemberben egyik vitrinünk. Az egy-

szerre szép és praktikus tárgyak között

volt jegyzetpapírtartó, jegyzetfüzet, 

határidõnapló, napló és mappa is. Az

Ünnep címû kiállítás karácsonyhoz kap-

csolódóan került megrendezésre, hi-

szen a kollégáim által készített munkák

igazi ékkövei lehetnek egy ajándéko-

zásnak.

A Szépírók Társaságával közösen két

beszélgetés zajlott 2015 õszén; novem-

ber 12-én Ferdinandy György, decem-

ber 10-én pedig Györe Balázs látogatott

el hozzánk. A beszélgetõtárs mindkét

alkalommal Bán Magda szerkesztõ volt.

Szerencsésnek érzem magam, hogy

novemberben én is jelen lehettem a

hallgatóság soraiban. Ferdinandy Györ-

gyöt hallgatni igazi élményt jelentett

számomra; életének eseményei fantasz-

tikus történetté álltak össze, ahogyan

haladt elõre a délután. Szóba került az

író gyermekkora, ifjúsága, 1956-os ki-

vándorlása; majd külföldön eltöltött

éveinek eseményei.
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Bán Magda alaposan felkészült be-

szélgetõtársa volt vendégünknek.

A Kölcsey Ferenc Olvasókör várta az

érdeklõdõket szeptember 24-én, amikor

Rácz András vendége Juhász Árpád

geológus, az Egzotikus Ázsia címû

könyv szerzõje volt, akivel írásairól,

ázsiai élményeirõl és könyveirõl beszél-

gettek. A nagysikerû rendezvényt de-

cember 17-én Édes Erdély címmel kö-

vette a második: Nemes Erzsébetnek, a

könyvtár nyugalmazott fõigazgatójának

vendége Baricz Zsolt nyugalmazott fõ-

iskolai adjunktus volt. A vetítéssel egy-

bekötött élménybeszámoló most is sok

érdeklõdõt vonzott a könyvtár Bibó-ter-

mébe.

A Magyar Statisztikai Társaság Statisz-

tikatörténeti Szakosztálya szervezésé-

ben zajlott a könyvtár Thirring Lajos-ter-

mében A demográfiai változások okai a

Vajdaságban 1941 és 2000 között címû

szakmai, de nem csak a szakmának

szóló elõadás 2015. december elején.

Kovács Csaba, a KSH Könyvtár Kutatás-

támogató és Statisztikatörténeti Fõosztá-

lyának munkatársa gördülékeny stílusú,

élvezetes, vitára sarkalló elõadása sok

embert vonzott a szakma berkeibõl; de

sokan érkeztek olyanok is, akik csupán

amatõr szinten érdeklõdnek a téma

iránt.

Színes rendezvényeink sora ezzel

közel sem teljes. Az õsz folyamán min-

den hétre jutott legalább egy érdekes,

igényes esemény, amelyen érdemes

volt részt venni. (Mint látható, a könyv-

táros ebbõl a szempontból elõnyben

van, hiszen munkaidõ után „helybe jön”

a program.) Javaslom mindenkinek, 

iratkozzon fel hírlevelünkre, amelyben

idõrõl idõre tájékoztatjuk olvasóinkat

közelgõ rendezvényeinkrõl, rendkívüli

nyitva tartásunkról és minden más,

önöket érintõ eseményrõl. Ezt megtehe-

tik személyesen (az olvasótermekben, a

kölcsönzésben, beiratkozáskor) vagy 

a ref@ksh.hu e-mail címre küldött levél-

ben is. ■
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✒✒  „Köszöntelek Téged, Bagoly Ludvig

vagyok. Kíváncsi vagy, miért jöttem?

Nagy szenvedélyem az olvasás. Olva-

sok éjjel és nappal, ébren és álmomban,

ha boldog vagyok, ha szomorú vagyok,

én csak olvasok és olvasok. Nem titkolt

vágyam, hogy Téged is olvasni hívja-

lak!”

Ezekkel a szavakkal hívta játszani

(olvasni) a gyerekeket Bagoly Ludvig.

Gondolt egy merészet és úgy döntött,

hogy Olvass velem! címmel olvasásnép-

szerûsítõ versenyt hirdet a gyerekek kö-

rében, a ceglédi Kossuth Mûvelõdési

Központ és Könyvtár gyermekkönyvtá-

rában. Úgy gondolta, hogy a nyári szü-

net eltöltésének egyik leghasznosabb

módja az olvasás, ami számtalan él-

ménnyel gazdagíthatja azt, aki könyvet

vesz a kezébe. Ezért az iskolaév végén,

a nyári szünet kezdetének elsõ napján –

június 15-én – nagy várakozással és

nem kis izgalommal indította útjára Ba-

goly Ludvig a gyermekkönyvtárosok 

segítségével az olvasásnépszerûsítõ ver-

seny elsõ kiírását. Várakozás és izga-

lom, ez a két szó mindent elmond arról,

hogy mit éreztek a szervezõk a játék

elején. Tudták jól, bizony sok igazság

van abban, hogy nehéz ma a gyereke-

ket rávenni az olvasásra. Várakozás és

izgalom, Bagoly Ludvig bizakodva te-

kintett a jövõbe. A gyermekkönyv-

tárosok pedig tudták jól, hogy nagy fá-

ba vágták a fejszéjüket. Mert ugye a

nyár egyenlõ: meleg, napsütés, fagyi,

nagyi, s ha épp nincs strand és utazás,

akkor jön az UNALOM. Igaz, hogy van

néhány kötelezõ és ajánlott olvasmány

a nyárra, de a gyerek inkább a számító-

gép elé ül, mintsem könyvet vegyen a

kezébe.

Mivel tudnánk rávenni egy kisembert

arra, hogy „kattanjon rá” egy könyvre,

és ne egy számítógépes játékra? Ezt a

kérdést tették fel a gyermekkönyv-

tárosok, amikor összedugták a fejüket,

és keresték a válaszokat a kérdésre. Cé-

lul tûzték ki, hogy a játék végére min-

den gyermek jó barátságban legyen a

könyvvel. Na, de ne siessünk ennyire

elõre! Döntés született arról, hogy há-

rom korcsoport számára kell könyveket

kiválasztani, és a hozzájuk tartozó fel-

adatlapokat elkészíteni. Az elsõ korcso-

portba az óvodás és az elsõ osztályt be-

fejezett gyermekek kerültek. A második

korcsoportot a második, harmadik osz-

tályt éppen elvégzett tanulók alkották.

A harmadik korcsoportban pedig a ne-
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gyedik, ötödik osztályos diákok verse-

nyezhettek. A felsõbb évfolyamosokat

(hatodik, hetedik, nyolcadik osztály)

sem szerettük volna kihagyni a játékból.

Számukra fotópályázatot hirdettünk, ar-

ra kérve õket, hogy osszanak meg egy

olvasással kapcsolatos képet az Insta-

gramon.

Minden korcsoportnak harminc

könyvet kínáltak fel a könyvtárosok el-

olvasásra. Milyen könyvek voltak ezek?

Könyvek, amelyeket szeretünk. Köny-

vek, amelyeket olvastunk valamikor.

Könyvek, amelyeket utáltunk és félbe-

hagytunk. Könyvek, amelyek megvál-

toztatták az életünket. A listát úgy állí-

tották össze a gyermekkönyvtárosok,

hogy mindenki találjon benne az érdek-

lõdésének megfelelõ olvasmányt: szere-

pelt benne klasszikus és kortárs szép-

irodalom, romantikus, szórakoztató,

történelmi és kalandregény, krimi, sci-

fi, fantasy. Hiszen, ami nekünk gagyi,

unalmas, érdektelen, az másnak lehet,

hogy a szíve csücske. Nem vagyunk

egyformák, más a korunk, az érdeklõ-

désünk, a világnézetünk, de egy dolog

– reméltük – összeköt majd minket, az

olvasás szeretete.

A könyvek gyorsan lekerültek a

polcról és elkezdõdött a feladatlapok

készítése. Minden könyvhöz tartozott
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egy több kérdésbõl álló ellenõrzõ teszt,

amelynek kitöltésével lehetett igazolni a

kiválasztott könyv elolvasását. Szigorú-

ak leszünk – mondták a könyvtárosok

–, csak a helyesen megoldott és olvas-

hatóan kitöltött feladatlapokért jár majd

jutalom. Úgy döntöttek, hogy egy he-

lyesen megoldott feladatlapért egy va-

rázscsillagot adnak. Ez adta az ötletet,

hogy készüljön egy album, amelyben a

gyerekek a csillagokat gyûjthetik. Gyár-

tották éjjel és nappal a feladatlapokat,

aki figyelt, az tudja, kilencven feladat-

lapnak kellett elkészülnie a játék kezde-

tére. Dolgoztak rendületlenül. Hm. 

Milyen jó lenne, ha saját magunk ter-

veznénk meg a csillaggyûjtõ albumot! –

vetette fel az egyik könyvtáros. Nosza,

a legfiatalabb neki is látott ennek a fel-

adatnak, és másnapra már a kész ter-

vekkel érkezett a könyvtárba. De a fel-

adatlapokat rendületlenül gyártotta

mindenki tovább, közben érkeztek 

a foglalkozásokra a csoportok, jöttek a

családok könyveket kölcsönözni. Két

folyamatábra elkészítése között pedig
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újabb feladatlapokat gyártottak. Mert ne

feledkezzünk el arról a tényrõl sem,

hogy elindult a minõségfejlesztés a

könyvtárban. Ott is helyt kellett és kell

a mai napig állni, de elkészültek a tesz-

tek. A polcon sorakoztak a játékban

részt vevõ könyvek, a feladatlapok iz-

gatottan várták, hogy a mappából kike-

rülve gyermekkézbe kerülhessenek. 

A csillaggyûjtõ album harminc üres rub-

rikája pedig arra várt, hogy minél több

varázscsillag kerüljön a helyére. 

A könyvtárosok eldöntötték, hogy a fel-

adatlapok nem kerülnek ki a világháló-

ra. Miért? Azért, hogy minden egyes 

alkalommal be kelljen jönni a könyv-

tárba. 

A számok tükrében. Százharminc-

nyolc pontgyûjtõ albumot kértek ki a

gyerekek a verseny ideje alatt. Ebbõl

száznyolc gyermek hozta vissza a játék

végén az albumát, hetvenkét lány és

harminchat fiú játszott velünk. Kilenc-

száznegyvenhat feladatlap érkezett be

és lett értékelve. Hatvankét rajz készült

a legkedvesebb könyves élményekrõl.

Az olvasásnépszerûsítõ játék egy ren-

dezvénysorozat részeként valósult meg,

amelyet a Nemzeti Kulturális Alap tá-

mogatott.

A feladatlapokban mindig elrejtet-

tünk egy kérdést, hogy mi tetszett a

könyvben, miért ajánlanád másnak is

elolvasásra. Gyerekek írták a könyvek-

rõl:

Cécile Aubry: Belle és Sébastien

„Mert érdekes, izgalmas, tele van várat-

lan fordulatokkal. Van olyan része, ahol

megható és aranyos, és van olyan, ahol

kissé szomorú és vidám is egyben. Mit

mondhatnék még nektek? Hogyha van

boldogság a világon, hát Belle és

Sébastien boldogok. Mindenkinek a sa-

ját könyvespolcán ott kell lennie ennek

a könyvnek.” (Ott is van, ez a kisfiú a

mai napig minden alkalommal megkö-

szöni, hogy elolvashatta ezt a könyvet.

A szüleit addig nem hagyta békén, míg

be nem szerezték a könyvet a gyermek

saját „könyvtárába”.)

Szabó Magda: Tündér Lala

„Imádom a történetet, a szereplõket,

Tündérország apró titkait, az egész me-

sét szõröstül-bõröstül. Igaz, hogy Lalát

nehezen szerettem meg, nem tetszett

eleinte, hogy olyan szófogadatlan típus,

de késõbb iránta is meglágyultam.”

Bagoly Ludvigot a könyvek segítet-

ték az álmai megvalósulásához, ahhoz,

hogy megtalálja önmagát és helyét a vi-

lágban. Mindenkinek van az életében

egy olyan pillanat, amikor úgy érzi,

hogy nem érti meg õt se a családja, se

az osztálytársak, a tanárok pedig vég-

képp nem, akkor csak a könyvek ma-

radnak, amelyek a leghûségesebb, nél-

külözhetetlen barátaink lesznek, gond-

viselõink, személyes mulattatóink. Ba-

goly Ludvig is idõnként elõveszi egyi-

ket-másikat, és ismét elolvasva szere-

lembe esik megint, lassan ízlelgeti a

mondatok zamatát, mintha forró csoko-

ládé olvadozna a nyelve alatt. Nagyon

bírja a csiklandozását. És… készül a kö-

vetkezõ nyári szünetre, a forróságra, a

kánikulára és a hûsítõ olvasásra. ■
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✒✒  Nosztalgiával és nagy örömmel fe-

deztem föl a szegedi Somogyi-könyvtár

földszinti aulájában jó néhány olyan, ré-

gi gyermekkönyvet 2015 augusztusá-

ban, amelyet magam is forgattam a

gyermek- és ifjúsági irodalom történeté-

rõl szóló elõadásaimon.

A tizenkét üveges tárló mindegyike

megállásra és elgondolkodásra készteti

az embert: mit kínáltak a tudós szerzõk,

az okos felnõttek a serdületlen és min-

den érdekességre nyitott gyermekek-

nek a századok során, illetve mi maradt

meg ezek közül a Somogyi-könyvtár

kincsei között.

A gazdag anyag Drescher Pál (l. Iro-

dalom 1.) tanulmányának felosztását

követi: az elsõ hat tárló az ábécés és ol-

vasókönyveket, valamint az erkölcsne-

mesítõ és vallásos történeteket tartal-

mazza. A könyvnyomtatás hajnalán a

legnépszerûbbek a káté jellegû, kérdé-

sek és feleletek formájában megírt

könyvek, ezekben találunk elõször ma-

gyar nyelven is nyomtatott szövegeket

(1527: Gyermeki beszélgetések). Ezek

mind az iskolai oktatást szolgálták, a

gyakorlást segítették, pedagógiai tuda-

tosságról még szó sem volt.

A XVII. század közepén „találta fel” a

lengyel Comenius (Jan Amos Ko-

mensky) a szemléltetõ oktatást, azaz a

kor technikai színvonalának megfelelõ

fametszetes képek és lengyel–magyar–

latin mondatok segítségével a látható

világot mutatta meg a gyerekeknek.

Comenius – aki Sárospatakon is tanított

az 1650-es években – , így ajánlja mun-

káját a gyermekeknek és együgyûek-

nek: „Adattassék a Gyermekek’ kezeik-

be, hadd gyönyörködtessék magokat a’

képeknek megnézésével kedvek sze-

rint, hogy azokat vólta-képpen meg-

ismerhessék, még otthon-is, minekelõt-

te az Oskolába elküldettetnének.” A hí-

res-nevezetes Orbis sensualium pictus

két évszázadon keresztül a gyerekek

alapvetõ olvasmánya volt, ez öt kiadás-

ban is megtalálható a Somogyi-könyvtár

gyûjteményében. 

A következõ tárlókban magyar ábé-

cés és olvasókönyvek különbözõ kiadá-

sai adnak példát a betûk megfelelõ, kal-

ligrafikus kanyarítására. A XVIII. és XIX.

században kiadott olvasókönyvek kö-

zött Edvi Illés Pál, Szabóky Adolf,

Meiners Kristóf, Erdélyi Indali Péter, Jé-

ger Ferenc és mások által összeállított
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kötetek szerepelnek, többnyire német-

rõl magyarra fordítva, esetleg a szerzõ

vagy a fordító személyét is szerényen

elhallgatva. Mindegyik jellemzõje a 

terjengõsen megfogalmazott, piros és

fekete betûkkel váltakozva nyomott

címlap, és bal oldalán egyetlen rézmet-

szetes illusztráció. Természetesen leg-

fõbb törekvésük a vallási és erkölcsne-

velõ tanítás a „pallérozottabb rendbeli

gyermekeknek hasznokra”, ezért fõként

ó- és újtestamentumi történeteket talá-

lunk, sokszor még a természettani isme-

retek közé is becsempészve a bibliai

szálat, például egy térkép a Szentföldrõl

Jézus idejében. 

A felvilágosodás korában már erõsö-

dött a pedagógiai célzat, amely néha a

lányszobákba is beszivárgott, így talál-

kozunk a francia nevelõnõ németre for-

dított munkájával, amely 1768-ban, Lip-

csében jelent meg Unterweisungen für

junges Frauenzimmer, welches in die

Welt tritt und sich verheurathet címmel

(Oktatások az ifjú lányszobáknak a vi-

lágba való belépésre és a férjhez-

menésre). Elõfordultak már szakmai jel-

legû tankönyvek is, amelyek a magyar

nyelvtan és irodalom, a természetrajz

vagy a testnevelés témakörével foglal-

koznak. 

Egy pedagógiai furcsaságra bukka-

nunk a következõ tárlóban, amely a

Rákkönyvecske címet viseli. Szerzõje

(Ch. Gotthilf Salzmann) a nevelésben

elkövetett hibákra akarja ráirányítani a

szülõk figyelmét, azaz torz tükröt mutat

a félénkké, hazuggá, dacossá vagy ren-

detlenné váló gyerekek nevelési módjá-

ról.
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Az ábécéskönyvek sorát a XX. szá-

zad igényes kiállítású könyvei zárják, itt

gyönyörködhetünk Pósa Lajos Arany

ABC-jében, amelyet egy állami díjjal ki-

tüntetett, de fiatalon elhunyt jeles il-

lusztrátor, Kõszegi Bella képecskéi dí-

szítenek. Ugyancsak itt találjuk Móra

Ferenc nevezetes ábécés és olvasó-

könyveit, a Betûország virágos kertjeit,

amelyekben a legszebb és legtanulsá-

gosabb történeteket, verseket gyûjtötték

össze az 1–5. osztályos elemisták szá-

mára. Az egyik kötet címlapján – Móra

Ferenc szálkás betûi /számai mellett –

Bartos Lipót könyv- és zenemû-keres-

kedésének pecsétjét látjuk. Ebben a

könyvesboltban tudvalevõleg Jani-

kovszky/Kispál Éva töltötte a gyermek-

éveit, mivel Bartos Lipót az õ nagyapja

volt.

Ma a gyerekek érdeklõdését felkeltõ,

sok képpel illusztrált, de az õ életkori

sajátosságaikat figyelembe vevõ, nép-

szerû tudományos munkákat tartjuk is-

meretterjesztõ könyveknek. Ez az igény

már a XVIII. században is jelentkezett, a

következõ két tárlóban ezek legjele-

sebbjei sorakoznak. 

A Nürnbergben 1790-ben kiadott

Kurze Natur-Geschichte des Thier-

Reich’s kötetében Somogyi Károly fia-

talkori kézírásos bejegyzéseit látjuk –

egy-egy állat nevének magyar megfele-

lõjét írta be –, õ tehát már ifjúkorában

fontosnak tartotta a környezõ világ

megismerését. Ebben az idõszakban je-

lent meg Georg Christian Raff göttin-

geni tanító Természethistóriája, amelyet

elõször Fábián József veszprémi esperes

fordított magyarra, késõbb pedig Tán-
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csics (Stancsics) Mihály is átdolgozta

kérdések és feleletek formájában, érde-

kes történetekkel megspékelve. Ebben

is színezett rézkarcok (szám szerint ti-

zennégy) szerepelnek, de ennél sokkal

terjedelmesebb a Bilderbuch für Kin-

der, amely Friedrich Justin Bertuch

német könyvkiadó és pedagógus mun-

kája. A több évtizeden keresztül megje-

lentetett, huzsonnégy kötetes munka

nevezetessége, hogy a növényeket, ál-

latokat, különbözõ népeket, technikai

érdekességeket és természeti csodákat

bemutató táblákkal szemben lévõ olda-

lon olvashatók a hozzájuk tartozó ma-

gyarázatok. A vaskos kötetek minden

második oldalán lévõ színes rézkarco-

kat pedig kézzel festette egy egész tu-

dományos munkaközösség (mai szóval:

team), az enciklopédikus tudással ren-

delkezõ Karl Philipp Funke pedig a ma-

gyarázó szöveget írta. Bertuch gondot

fordított arra is, hogy a legújabb felfede-

zésekrõl, például Ausztrália faunájáról

és flórájáról beszámoljon, de kihalt élõ-

lények csont- és kövületmaradványairól

sem feledkezik meg. Leírásokat olvas-

hatunk a távoli országok lakóiról, szo-

kásairól, sõt a technikai újdonságokat,

például a telegráfot is bemutatja. 

Szaporodnak a komolyabb földrajzi

és történelmi ismereteket nyújtó kiad-

ványok is – egyik éppen Táncsics Mi-

hály összeállításában –, de korai gyer-

meklexikonra is akadunk Nagy Márton

és Zimmermann Jakab szerkesztésében,

amely Bécsben jelent meg 1840–42-ben.

Ismét találkozunk G. Raff munkájával, a

magyarra fordított Geográfiával, amely

számos ország leírása mellett Magyaror-

szágot a következõképpen jellemzi:

„Magyarország nagyobb részint igen

termékeny és dicsõséges föld. Bõvsége

van benne az életnek, bornak és ba-

romnak; vagynak benne gazdag arany,

ezüst és réz bányák, dohány, komló,

sáfrány, savanyú víz, meleg fürdõ, só,

vad és hal is elég van... a Tiszának fele

víz, fele hal.”

Nemcsak könyvekkel találkozunk

azonban, hanem a letûnt gyermekvilág

tárgyaival is: két tárló között egy meg-

rendezett kerti idill fogad bennünket. 

A ringatható bölcsõ mellett kis asztal-

kán az éppen becsukott meséskönyv a

jóságos nagypapa szemüvegével és fo-

teljával, közelében egy babakocsi alvós

babával, a pici ágyban fodros ruhás, ka-

lapos babák, kissé távolabb a madárka-

litka ringatózik. És még egy csodára

akadunk a könyves tárlók között: egy

gyertyával megvilágított õs-diavetítõ, a

másik üveg mögött pedig a Zsolnay-

gyár mesefigurás bögréi kínálják a reg-

gelit.

Megérkezünk a gyermek- és ifjúsági

irodalom kincsesbányájához, ahol nagy

hiányosságot érzek: teljes egészében ki-

maradt a mese mûfaja, pedig Heltai

Gáspártól Perrault-n át a Grimm testvé-

rekig ível ez az, eredetileg nem gyere-

keknek szánt, klasszikus olvasmánytí-

pus. 

A szépirodalmi tárlók egyenest a ro-

binzonádok világába röpítenek ben-

nünket, de elõbb még megszemlélhet-

jük a XVIII. századi magyar gyerekek

kedvelt olvasmányát, Fénelon Te-

lemakus bujdosásának történeteit.

D. Defoe világsikerû regénye, a Robin-

KLL • 2016/01

KÖZHÍRRÉ TÉTETIK28



son (1719-ben jelent meg elõször) egész

sor átdolgozást, moralizáló, a cselek-

mény pedagógiai szempontú csontvázát

kínáló mûvet indukált. A „kicsontozás”

legnagyobb mestere a német filantro-

pista pedagógus, Joachim Heinrich

Campe, aki a bölcs apa szájába adja a

Robinsonnal kapcsolatos földrajzi, hajó-

zási, természetismereti tudnivalókat,

közben ellenõrzi, hogy megértették-e a

gyerekek a magyarázatokat. Magyarul is

számtalan változata született az átdolgo-

zott és élvezhetetlenné tett Robinson-

nak, például Róbert Péter született

anglusnak egy lakatlan szigeten tett

második utazása : mellyben magokat

sok tsudálatos állapotok elõadák : utól-

lyára mégis szerentséssen London váro-

sába érkezett. – Posonyban és Pesten,

Füskuti Landerer Mihály költségével és

betûivel, 1802. 

A sok-sok újraértelmezés, átdolgo-

zás, folytatás között talán a legfurcsább

Csiszér-Ugróczy Ida munkája, aki a lá-

nyok számára megalkotta Anikó, a kis

nõ-Robinson alakját. De megszületett az

eredeti magyar Robinson is a XVIII. szá-

zad végén, elõször Sándor István, ké-

sõbb Hevesi Lajos megfogalmazásában:

Jelky András bajai fiú rendkívüli ka-

landjai ötödfél világrészben.

A szepesi szász származású Glatz Ja-

kab a XIX. század legolvasottabb ifjúsá-

gi írójának számított, többnyire német

nyelvû munkáit a század közepén

kezdték magyarra fordítani, és könyveit

már színezett rézkarcok díszítették. 

A moralizáló, erkölcsnemesítõ versikék
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és történetek illusztrálásaként a fino-

man megrajzolt, szinte rokokó jelenetek

a gyermeki örömöket és bánatokat su-

gallják. Ezek egy érintõképernyõn is él-

vezhetõk a kiállításon.

A XIX. században fellendült népme-

se- és népköltészeti kutatás nagy hatás-

sal volt az anyanyelven írt mesék, versi-

kék és mondókák elterjedésére, ez az

igény teremtette meg a század közepén

Bezerédj Amália méltán népszerûvé vált

gyûjteményét, a Flóri könyvét. A gyer-

mekmondókákat, erkölcsnemesítõ ver-

sikéket és állatokról, növényekrõl szóló

ismereteket tartalmazó könyvecske

1840-ben jelent meg elõször, de 1927-ig

tizenhat kiadásban látott napvilágot,

még Benedek Elek is elsõ olvasmányél-

ményeként említi. 

A XIX. században továbbra is burján-

zottak a jó erkölcsre oktató, könnyezte-

tõ romantikus történetek a kis Laczi ol-

vasókönyvétõl a csudaszép bábuig, de

már megjelentek az olcsó könyvsoroza-

tok is, elsõsorban a Szt. István Társulat

kiadásában, például a 6 krajcáros

könyvtár. A további tárlókat ismét a ka-

landos regények uralják, így a Magyar-

országra nagy késéssel érkezett Báró

Manx, más néven Münchhausen báró,

a Don Quijote, a Gulliver utazásai (Ka-

rinthy Frigyes fordításában), majd a rö-

vid idõ alatt népszerûvé vált Tamás 

bátya kunyhója, J. F. Cooper indián tör-

ténetei és Mark Twain regényei az igazi

vásott kamaszokról. Közbe-közbe egy-

egy sor ólomkatona vonja el a figyel-

münket a könyvekrõl. 

A kiállítás utolsó tárlóiban nagya-

nyáink, nagyapáink kedvenc olvasmá-

nyai köszönnek vissza Andersentõl

Gaál Mózesig és Herczeg Ferenctõl

Tutsek Annáig. A XX. században, a

nagyüzemi könyvtermelés korában

megváltoztak az illusztrációk is, a réz-

metszeteket felváltották a színes, kõ-

nyomatos képek. Különösen szépek a

gyomai Kner nyomdában születettek,

Balázs Béla és Lesznai Anna hangula-

tos, a magyar szecesszió jegyében ké-

szült munkái. 

A kiállítás tárgyi emlékei Babik Bar-

na orvos gyûjteményébõl származnak,

a könyvek kimazsolázását pedig több

hónapos kutatómunkával Papp Andrea

és Horniczky Anikó, a Somogyi-könyv-

tár tudományos munkatársai végez-

ték. A gazdag anyag további folytatást

kíván, hiszen vannak még rejtett tartalé-

kok a Somogyi-könyvtár gyûjteményé-

ben, egyebek közt az ifjúsági folyóira-

tok. Reméljük, hamarosan sor kerül a

2015. július 13. és szeptember 23. kö-

zött megrendezett kiállítás folytatására,

hiszen erre ígéretet tettek a könyvtár

munkatársai. ■
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Aki szerette a kötelezõ 

olvasmányokat

✒✒  Fábián Janka írónõre, aki a tatai Mó-

ricz Zsigmond Városi Könyvtár vendége

volt 2015.december 9-én, igaz ez az ál-

lítás. Szenvedélyes olvasó kicsi korától

kezdve, és írással is próbálkozott több-

kevesebb sikerrel már kisiskolás korá-

ban. 

Mindez azonban nem tette egyértel-

mûvé majdani pályáját. Bölcsésznek in-

dult, történelem–angol szakra járt, majd

késõbb a francia nyelvet is megtanulta.

Sikeres volt ez a választás, mert a min-

dennapokban nyelvtanárként kereste

kenyerét, s a mai napig is ad nyelvórá-

kat. Közben azonban titkos ösztönnek

engedve gyûjtötte a gondolattöredéke-

ket, ötleteket, hogy majd egyszer, ha

sok ideje lesz, ezeket felhasználja, meg-

írja. Az élet úgy hozta, hogy az õt nyelv-

tanárként alkalmazó nagy cégek a gaz-

dasági válság idején sorra lemondták az

órákat, s egyik pillanatról a másikra ott

állt temérdek szabadidõvel és a meg-

íratlan ötletekkel. Nekifogott hát ezek

feldolgozásának. Történelmi mûveltsé-

ge miatt nem csupán a szereplõk sorsa,

egymáshoz való viszonya kap hangsúlyt

könyveiben, hanem az õket körülvevõ

történelmi kor jelentõsebb alakjai is

megjelennek. Ezzel hitelesebbé válnak

a kitalált történetek, s egyben regényes

történelemkönyvvé, olvasmányos kor-

rajzzá válnak a mûvek.

Könyveiben nemcsak magyar, más

országok történelme is megjelenik. 

A regények stílusa, szóhasználata is tük-

rözi a kort, amelyben játszódnak. Ez a

fajta, néha régies szóhasználat tette,

hogy a kezdeti megjelenésekkor sokan

azt gondolták, hogy a két világháború

között alkotó írónõ könyvei ezek, ame-

lyeket most újra megjelentet az Ulpius-

ház Könyvkiadó. Megtörtént, hogy egy

író-olvasó találkozó plakátját olvasva

egy néni felkiáltott: Hát ez még él? Az

olvasóknak hamar kedvenceivé váltak a

könyvei, és az Ulpius csõdje miatti

kényszerû kiadóváltás is hasznára vált

mûveinek: immár kemény kötésben je-
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lent meg legújabb könyve, a Búzavi-

rág. A közönség szívesen vásárolná a

régebbi könyveit is, de egyelõre jogi

huzavona miatt nem jelenhetnek meg

ezek a mûvek, ám a Libri kilátásba he-

lyezte újabb kiadásukat. Az írónõ úgy

tervezi, hogy a jövõben évente csak egy

mûvet ad ki, hiszen a színvonalas mun-

kához, az anyaggyûjtéshez kell ennyi

idõ, és szeretné megtisztelni az olvasó-

kat azzal, hogy kizárólag igényes mûvet

ad ki a kezébõl. Arra a kérdésre, hogy

kik a kedvenc szerzõi, Gárdonyit, Ken

Follettet és Robert Merle-t említette.

Szereti az e-könyveket is. Érzése szerint

nem fogják kiszorítani a papíron nyom-

tatott könyveket, de mellettük – prakti-

kusságuk miatt – el fognak terjedni, és

nagy teret kapnak majd a mindenna-

pokban. Szeret utazni, szereti a termé-

szetet és kikapcsolódásként szívesen

néz filmeket az univerzumról vagy más

tudományos témákról. 

Kedves, nyílt egyénisége, vidám me-

sélõ kedve kellemes estét szerzett a

könyvtár vendégeinek, akik hosszan kí-

gyózó sorban álltak dedikálásra várva a

találkozó végén.

Családi versdélután

✒✒  Advent idején fokozódik bennünk az

ünnep iránti vágy, szívünket, lelkünket

feldíszítjük a karácsony ünnepére. Jó

egy kicsit megállni, befelé, önmagunkra

figyelni. Ehhez a lelki készülõdéshez

nyújtott segítséget – már harmadik al-

kalommal – a Családban marad vers-

délután, ahol a család apraja-nagyja 

szavalatokkal teremtette meg az ünnepi 

várakozás varázslatos hangulatát.

2015. december 9-én összegyûltek a

családok Tatán, a Móricz Zsigmond Vá-

rosi Könyvtár programján, hogy átadják

verscsokrukat a zsûritagoknak, Sinkó 

Ildikó könyvtárigazgatónak, Solti Eme-

sének, a Ringató foglalkozás vezetõjé-

nek és Lezsovits Szilvia mûvelõdésszer-

vezõnek. A versdélutánt Mentovits Éva

A szeretet ünnepén címû költeményével

nyitottuk meg. Majd következett a csa-

ládok elõadásában Juhász Magda, Sza-

bó T. Anna, Dsida Jenõ, Károlyi Amy,

Fazekas Anna és Fésûs Éva egy-egy ver-

se, illetve a Nádasdi família a verseken
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kívül egész dalcsokorral is készült a té-

li ünnepkörhöz kapcsolódóan. 

Befejezésül a zsûri megköszönte a

családok szereplését, és azt, hogy 

verseikkel elhozták a karácsony szere-

tetteljes, szívmelengetõ szellemét a

könyvtárba. Oklevéllel, szaloncukorral,

angyalkával és mesekönyvvel hálálta

meg a könyvtár valamennyi résztvevõ-

nek a szavalást. Idézve az egyik elhang-

zott Szabó T. Anna verset: „Karácsonyos

esti mesét/összebújva olvasunk –/ ná-

lunk minden este ünnep –/ hurrá, eb-

ben jók vagyunk!”, reméljük, hogy

programunkkal mi is jók voltunk a csa-

ládokhoz, és jövõre is találkozunk ve-

lük. 

A versdélután résztvevõi Bodorné

Farkas Éva és Bodor Boglárka; Kele-

menné Goldschmidt Judit, Kelemen

Adél és Kelemen Enikõ; Kovács-Pataki

Csenge, Kovács-Pataki Bíbor és Kovács-

Pataki Borostyán; Nádasdi Barbara,

Nádasdi Angyalka, Nádasdi Kamilla,

Nádasdi Napsugár, Nádasdi Jázmin;

Pallagi Zsuzsanna és Tyukász Ibolya

Luca; Szabóné Szemler Melinda, Szabó

Fanni Melinda és Szabó Roland; Tóth

Emese és Guhn Flóra voltak.

Könyvtári majmocskák

✒✒  2015. november 9-étõl hirdette meg

a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár új

fejtörõ játékát, A kõmajmok háza cím-

mel. A rejtvény Tasnádi István azonos

címû, IBBY-díjas ifjúsági regényét dol-

gozta fel furfangos kérdésekkel, ügyes-

ségi feladatokkal. 

A kõmajmok háza címû könyvet

gyakran kölcsönözték olvasóink az el-

múlt idõszakban is. A mû népszerûsé-

gét tovább növelte, hogy Tasnádi István

nálunk járt októberben író-olvasó talál-

kozón. Ez adta az ötletet, hogy a két ti-

zenéves fiú, Gyuri és Kornél történetét

játékos formában is megosszuk a gyer-

kõcökkel. A kiskamaszoknak szóló ol-

vasmányhoz különbözõ szórakoztató

feladattípusokat eszeltünk ki, olyano-

kat, mint fogalompárosító, labirintus,

kakukktojás, tudáspróba és rajzoló,

ahol a gyerekek egy mágikót, azaz má-

gikus lényt örökítettek meg a képzele-

tük, fantáziájuk alapján. Próbára tettük

a gyerekek megfigyelõképességét is,

amikor a „majomparádé” nevû feladat-

ban öt különbséget kellett felfedezniük

két, majmos rajz között. A visszajelzé-

sek szerint ez és a labirintusos fejtörõ

tetszett a legjobban az olvasóknak, ahol

Kornél kedvenc focistáját, Andrés

Iniestát kellett kivezetni az útvesztõbõl. 

Szép számmal érkeztek a gyerek-

könyvtárba a helyesen kitöltött feladat-

lapocskák egészen december 4-éig, 

a leadási határidõig. Az indulók közül a

legtöbben már korábban olvasták a re-
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gényt, de olyanok is akadtak, akik a

rejtvény hatására vették kézbe A kõmaj-

mok házát. Az eredményhirdetésre iz-

gatottan jöttek a gyerekek, annál is in-

kább, mert a fõdíj – Dollmayer Bea

ügyes kezû könyvtárosnak köszönhe-

tõen – egy bûbájos horgolt majom volt

és egy márkás focilabda. Kozicz Júlia

Anna – a Színes Iskola hétéves diákja –

vehette birtokába a színes pulóveres,

tekervényes farkú majmocskát, a labdát

pedig Essõsy Ágota – a Naszályi An-

gyalffy Mátyás Általános Iskola tízéves

tanulója – passzolgathatja bátyjával. 

Minden játékos boldog mosollyal 

az arcán távozott a díjátadóról, mert az

emléklapon kívül egyedi horgolt ma-

jomfejes kulcstartóval, banános csoko-

ládéval és élményekkel gazdagodva tá-

voztak a derûs hangulatú programról. 

Rajzos karácsony

✒✒  Rajzos karácsony címmel hirdetett

rajzpályázatot a Móricz Zsigmond Váro-

si Könyvtár gyermekrészlege. A pályá-

zat nagy népszerûségnek örvendett, hi-

szen összesen százharmincegy munka

érkezett be különbözõ korosztályú

gyermekektõl. 

Óvodások éppúgy alkottak, mint a

felsõ tagozatos diákok. A gyermekek

választhattak, hogy Dsida Jenõ Itt van a

szép karácsony címû verséhez vagy

Borsai Mária A varázskorona címû tör-

ténetéhez készítenek-e rajzot. Volt, akit

mindkettõ megihletett, de a pályázók

többsége az egyik vagy a másik mellett

tette le a voksát. A munkák között a tör-

ténethez kapcsolódóan sokan örökítet-

ték meg azt a pillanatot, amikor az 

angyalok Magduska ágyán ülnek és el-

mesélik neki a szegény sorban élõ 

Klárika és özvegy édesanyja életét. 

A vers pedig több gyermeknek a csodá-

latos karácsonyfát juttatta eszébe, alatta

játékokkal, de olyan is akadt, aki a kis

Jézus születését vetette papírra. Egy biz-

tos: a gyermekeknek a pályázaton való

részvétele olyan jótett volt, amelyet

odafenn az angyalok biztosan felje-

gyeztek.

Az eredményhirdetést 2015. decem-

ber 14-én tartottuk, a kiállított rajzok

gyûrûjében. A gyermekek Petrozsényi 
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Eszter színmûvész elõadásában meg-

hallgathatták az Itt van a szép kará-

csony címû verset, a varázskorona 

történetét pedig közösen idéztük fel. 

A kicsik már izgatottan várták az aján-

dékozást, az ünnephez közeledvén ter-

mészetesen a könyvjutalom mellett 

szaloncukrot is kaptak nemcsak a díja-

zottak, hanem valamennyi jelenlévõ.

A rajzpályázat eredménye

Óvodás díjazottak:

Nagy Enikõ (Szent Margit Óvoda Ta-

tabánya)

Kovács-Pataki Borostyán (Baji Óvoda)

1–2. osztály:

I. Kelemen Adél (2. osztály, Jázmin

Utcai Általános Iskola)

II. Valla-Sarok Agathe (2. osztály,

Jázmin Utcai Általános Iskola)

III. Egri Sára (2. osztály, Jázmin Ut-

cai Általános Iskola)

Különdíj: Szalkai Csilla Bíbor (1.

osztály, Fazekas Utcai Általános Iskola)

3–5. osztály:

I. Kozicz Ábel (4. osztály, Színes Is-

kola)

II. Nagy-Tóth Lénárd (4. osztály, Szí-

nes Iskola)

III. Maszlavér Zsófia (3. osztály, Szí-

nes Iskola)

Különdíj: Dörnyei Zsolt (3. osztály,

Fazekas Utcai Általános Iskola)

Istennel a tûzvonalban

✒✒  A 2016. év elsõ Könyves Szerdája

sok szempontból érdekes volt a megje-

lenteknek. A tatai Móricz Zsigmond Vá-

rosi Könyvtár január 13-án délután

Selmeczi Istvánt látta vendégül.

A szerzõ nem elõször járt nálunk, két

éve a Becsülettel élünk és halunk címû

kötetét mutatta be, amely Lantai Vince

zászlós háborús történetét dolgozta fel.

Most ennek szinte folytatásaként jelent

meg Csánki Gábor tábori lelkész hábo-

rús naplója. Õ volt az, aki eltemette

Lantai zászlóst, és utána értesítette a

családot a tragédiáról. Az õ háborús

sorsát és az azt követõ itthoni nehéz

éveket ábrázolja a kötet, Istennel a tûz-

vonalban címmel, nagy hitelességgel,

sok dokumentummal alátámasztva,

fényképekkel illusztrálva. A háborút kö-

vetõ Rákosi-idõk különösen nehezek

voltak Baranyában, ahol a lelkész szol-

gált. A civil lakosság kegyetlen sorsa is

megjelenik a könyv lapjain.

A szerzõ elmesélte a mû keletkezésé-

nek történetét, nagy vonalakban össze-

foglalta a mû tartalmát, közérthetõen,

világosan beszélt a jelenlévõknek, akik

között – nagy örömünkre – meglepõen

sok fiatal diák foglalt helyet. Számukra

igen fontos, hogy a történelem tanulá-

sakor legyenek személyes élményeik

bizonyos eseményekrõl, idõszakokról.
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KITÜNTETÉS
Jávorka Brigitta, a Könyvtári Intézet

munkatársa, Az információs mûvelt-

ség fejlesztésének lehetõségei: tapasz-

talatok a könyvtárbuszon címû

OTDK-dolgozatával Pro Scientia

Aranyérmemet nyert, és megkapta a

Szellemi Tulajdon Nemzeti

Hivatalának különdíját is, amelyet a

dolgozatban feltárt innovációs

értékek alapján érdemelt ki.

Gratulálunk, és további sikereket

kívánunk! ■

A hallgatóság sorai között helyet fogla-

ló idõsebbek külön szóvá is tették: mi-

lyen szép, hogy a fiatalokat is érdekli a

múltunk. A szerzõ is értékelte ezt, és 

a diákokat kísérõ nevelõket megajándé-

kozta a könyv egy-egy példányával. Bár

ismét fogadkozott, hogy nem kezd több

történelmi tárgyú dokumentarista

könyvbe, azért elárulta, hogy mostaná-

ban keresi azokat a személyeket, akik a

második világháborút megjárt katonák

hozzátartozói és emlékeznek a katonák

által elmesélt anekdotákra, érdekes tör-

ténetekre.

Sok sikert kívánunk a további ered-

ményes kutatómunkához! Reméljük,

hamarosan újabb kötetet vehetünk kéz-

be Selmeczi István tollából. ■
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✒✒  A Legvégül a tópart címû könyv érté-

kes irodalmi, tudománytörténeti kötet,

de ezzel aligha mondok bármi figye-

lemfelkeltõt. Sokkal érdekesebb az a fo-

lyamat, ahogyan ez a könyv létrejött,

mert akármilyen képtelenségnek tûnik

is, mégiscsak itt kell keresnie minden

értelmiséginek a tanulságot, vagy még

inkább: egyfajta alkotói bölcsességet.

Jeles tudósokról ugyanis gyakorta

születik életrajzi kötet, de az ritkaság,

hogy egy olyan unoka emlékezzen meg

nagyapjáról, aki a legnagyobb alázattal

és munkabírással önszorgalomból hoz

létre egy könyv-terjedelmû szöveget.

Nem mondok életrajzot, sem önéletraj-

zot, mert a kötet formátuma speciális:

elsõ személyben írt regényes életrajz,

ahol az író éppen nem azonos a kötet

szubjektumával. Az író jelen esetben a

nagyszerû életpályát bejáró példakép

unokája.

A kötet Rózsa György életútját köve-

ti, aki a Magyar Tudományos Akadémia

Könyvtárának és az ENSZ genfi könyv-

tárának fõigazgatója volt. A közgazda-

ság-tudomány doktora, címzetes egye-

temi tanár. Diplomata. Szak- és szépíró.

Könyvtáros. A szó minden pozitív jelen-

tésében értelmiségi. És így tovább; ne-

héz mindezt kifejteni egy bekezdésben.
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Még a könyv bemutatója kapcsán

szervezett, nagyjából egyórás megemlé-

kezés is kevésnek tûnt, pedig a felszó-

lalók mindenképpen érettebb értelmi-

ségiek: Monok István, Csurgay Árpád,

Murányi Lajos. Õk persze csak a „hiva-

talos” felszólalók voltak. A közönségbõl

felállva újabb emlékezõk idéztek fel

egy-egy újabb anekdotát.

Rózsa Dávid az anyagot a nagyapjá-

val készített interjúk, jegyzetek alapján

állította össze. Több év munkája volt ez,

ami alatt õ maga is hasonló pályára lé-

pett: jelenleg a Központi Statisztikai Hi-

vatal Könyvtár fõigazgató-helyettese.

Látszik, hogy nagyapja életmûve itt

folytatódik, és hogy ez a szellemi ha-

gyaték a lehetõ legjobb kezekben van.

Egy ilyen alkotói gesztus, mint ez a

könyv, bizony sokatmondó.

A könyvbemutató során Rózsa Dávid

rátapintott az értelmes alkotói lét kul-

csára, amikor leszögezte: vannak a tör-

ténelemben megcáfolhatatlan, vitatha-

tatlan tények, ámde ezek értelmezései

szubjektívek, és így több történelmi

igazság létezhet egymás mellett. Nagy-

apa és unoka többször vitatkoztak bizo-

nyos történelmi kérdések megítélésén,

mégsem jelentett ez akadályt a könyv

létrejöttében. A megértés, a másik gon-

dolati világának elfogadása, a különbö-

zõ vélemények kategorikus elválasztása

és részrehajlás nélküli, teljes bemutatá-

sa egy olyan lépés itt, amelyet törvény-

ként kellene követnie minden tudós-

nak, könyvtárosnak vagy szépírónak.

Gyakorlatilag minden embernek.

Tanulságos, ahogy Rózsa Dávid felis-

meri, hogy bár nagyapja, Rózsa György

harminchat éven át töltötte be a fõigaz-

gatói posztot, mégsem lett belõle „sivár

lelkivilágú hatalomtechnikus”. Hogy

„kisebb-nagyobb szabadságmegvoná-

sok, egzisztenciális ellehetetlenítési kí-

sérletek ellenére volt képes értelmes és

alkotásokban gazdag életet élni – be

tudta lakni Európát, be tudta lakni a hu-

szadik századot”. És ez végül arra bíz-

tatta az unokát, hogy próbálja õ is a sa-

ját létezésének tartományait belakni.

Itt van a lényeg: nem az életrajzi

anyag életrajziságában, hanem abban a

tényben, hogy ez az életpálya hasonló

életpályákat inspirál, mások életére hat

(ahogy ezt a különbözõ felszólalók is

bizonyítják). Azért jó ez a könyv, mert

megmutatja, milyen egy gazdag, prog-
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resszív tudományos karrier, és hogy egy

ilyen élet még a huszadik század zivata-

raiban is képes volt virágozni. Ezzel

párhuzamosan megmutatja azt az aláza-

tot, amellyel az újabb generáció feldol-

gozhatja, folytathatja a korábbi generá-

ciók eredményeit.

Mit csinál egy jó könyvtáros? – tehet-

jük fel a kérdést. A kötet két szerzõje

kétféle választ ad, az alkotás és a meg-

õrzés keresztmetszetében ugyanis a

szakma egy kitûnõ panorámája tárul

elénk, ahol a kiválóság megmutatkozik

mind a történeti fõrészben, mind a bá-

mulatosan precíz függelékben.

Tanulságos, fontos könyv tehát ez a

szakmának, mégis, õszintén remélem,

hogy tartalmát és megírásának tanulsá-

gait szélesebb körökben is megismerik,

értékelik majd. Példaképekre ugyanis

minden tudományágban és mûvészet-

ben szükség van, itt pedig (egy áráért)

azonnal kapunk kettõt is.

A könyvet a MTA-KIK konferen-

ciatermében mutatták be 2015. március

4-én. ■

Rózsa György  – Rózsa Dávid (2015):

Legvégül a tópart. (Ön)életrajz két kéz-

re. Budapest, MTA KIK, KSH Könyvtár.

262 o.
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Helyesbítés

Pap Zsuzsanna „Egyedül nem megy” - Könyvtárak és integrált könyvtári

rendszerek együttmûködése a sikeres ODR-szolgáltatásért címû cikkében

(Könyvtári Levelezõ/lap 2015/12. 26–32. o.) a Szikla IKR képviselõjének

neve tévesen szerepelt. A helyes név: Szilágyi Loránd. Az érintett és 

olvasóink szíves elnézését kérjük!
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