
A József  Attila Megyei Könyvtár és az InfoKer Számí- TextLib rendszergazda tanfolyam,
tástechnika-alkalmazási Szövetkezet országos rendszer- Tatabánya, 2012. április – május
gazdai tanfolyamot hirdetett TextLib integrált könyvtári 
rendszert használó könyvtárak számára. A képzésre a A Móricz Zsigmond Városi Könyvtárban, Tatán, 
József  Attila Megyei Könyvtárban négy hétfőn, 2012. ápri- februárban tartott TextLib konferencián elhangzott, hogy 
lis 2-től május 7-ig került sor. Az ország számos pontjáról: milyen hasznos lenne több képzést is tartani azért, hogy a 
Zalaegerszegről, Bicskéről, Marcaliból, Tatáról, Paksról, rendszer által nyújtott lehetőségeket jobban meg lehessen 
Szombathelyről, Székesfehérvárról, Devecserből érkeztek ismerni.
rendszergazdák, akik érdeklődtek Thék György, az Hamarosan meg is jelent a felhívás a levelező listákon, 
InfoKer munkatársa, egy alkalommal pedig kollégánk, miszerint a tatabányai József  Attila Megyei Könyvtár 
Török Csaba, rendszergazda előadása iránt. tanfolyamot szervez. A regisztráció könnyen lezajlott, 
A képzés tematikájában szerepelt a TextLib telepítése, fel- Vitéz Veronika minden kérdésre készségesen válaszolt és 
újítása, üzemeltetése és a rendszergazda feladatai windows- mindenkire odafigyelt a tanfolyam során. A távolabbról 
os vagy linuxos környezetben, szervergépeken illetve a érkezőknek nagy könnyebbséget jelentett, hogy a városban 
munkaállomásokon. az állomások a könyvtár közelében helyezkednek el.
A tanfolyamon szerzett élményeiről Márky Balázs, a Az első alkalommal letöltöttünk és telepítettünk egy kis 
székesfehérvári Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár gyakorló TextLib adatbázist, már korábban feltöltött 
munkatársa és Molnár András, a Nyugat-magyarországi adatokkal, megismerkedtünk a rendszer múltjával, 
Egyetem, Savaria Egyetemi Központ mesterképzéses összetevőivel, mentésekkel, a naplózás menetével és 
hallgatója számolnak be az alább olvasható írásokban. jelentőségével. A résztvevők folyamatosan kérdezhettek, 
(Külön köszönet értük! – a szerk.) ha a szóban forgó témával kapcsolatban voltak saját 
Az ingyenes tanfolyamsorozat folytatódik a József  Attila tapasztalataik, módszereik. A tanfolyam oktatója, Thék 
Megyei Könyvtárban.  A következő kurzusra június 18., 25. György igyekezett minden felmerülő kérdésre válaszolni. 
és július 2., 9-én, mind a négy nap 10.00 órától kerül sor. A Dunántúl szinte minden szegletéből érkeztek kollégák 
Jelentkezésre és a további tanfolyamokra történő előzetes (Bicske, Devecser, Marcali, Paks, Székesfehérvár, Tata, 
regisztrációra ezen a címen van lehetőség: Zalaegerszeg), voltak, akik több órát utaztak oda-vissza 
http://www.jamk.hu/jelentkezes_textlib_2012_06/ azért, hogy részt vehessenek a tanfolyamon, és volt 
Főként TextLibet használó könyvtárakból várjuk az új főiskolai hallgató, aki azért jött, mert nagyon érdekelte a 
jelentkezőket! rendszer.
A rendszergazdai tanfolyam az általános programhaszná- A továbbiakban elmélyedtünk az adatbázis kezelésének 
lattal nem foglalkozik, hanem kiindulópontnak tekinti. rejtelmeiben, melynek során parancssoros kifejezéseket is 
Érdeklődni Vitéz Veronikánál a vitez.veronika@jamk.hu e- használtunk, megtudtuk, milyen adatbeviteli mezőkkel 
mail címen vagy a 34/513-674-es telefonszámon lehet. dolgozhatunk, a rekordoknak milyen típusai vannak. 

Vitéz Veronika (JAMK Tatabánya) Kiderült, hogyan is történik az indexelés, miképpen lehet 
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javítani, törölni a többször bekerült azonos helységneveket, TextLib rendszergazda tanfolyam
alkotókat a kapcsolódó mezőkből is, foglalkoztunk a 
jogosultságok megadásával. Kipróbáltuk, hogyan lehet A rendszergazda tanfolyam alapvetően a TextLib könyvtári 
nyomtatási formátumokat létrehozni. Szó volt a MOKKA- integrált rendszert alkalmazó könyvtárak munkatársai 
ODR rekordfeltöltések kapcsán a Hunmarc formátumú számára hivatott részletesebb információt szolgáltatni a 
fájlok mentéséről. A gyakorlás során megtudtuk, hogyan rendszergazdai feladatokról. A fenti kategóriából 
lehet előre megadott feltételekkel kereséseket lefolytatni, mindössze én jelentettem kivételt, hiszen egyelőre nem 
(például olvasók adataival) akár több lépcsőben. könyvtárban dolgozom, a Nyugat-magyarországi Egye-
A tanfolyamon mindig ott volt a könyvtár rendszergazdája, tem, Savaria Egyetemi Központ, Informatikus könyvtáros 
Török Csaba, aki egy alkalommal külön is tartott előadást szak mesterképzéses hallgatója vagyok. A képzésemhez 
a szerver kezelésének módjáról (már okostelefonról is tartozó gyakorlatok során már több integrált rendszert is 
képes elérni), és megmutatta az eszközöket, amik a TextLib sikerült megismerni, azonban a TextLibet még korábban 
működtetését biztosítják. A TIOP pályázat keretében nem használtam. Könyvtárszakos hallgatóként úgy 
vásárolt laptopok rugalmasan használhatóak, raktári gondolom, hogy a meglévő ismereteket folyamatosan 
munkákhoz is igénybe veszik, és hordozhatóságuk révén a bővíteni kell, hiszen a sokoldalúság és a széles látókör 
tanfolyamhoz is könnyen használni lehetett őket. napjainkban alapvető elvárás a szakmában, ezért döntöt-
A könyvtár hétfőnként zárva tart, ezeken a napokon volt tem a tanfolyamon való részvétel mellett. 
lehetőség tanfolyamot tartani. Közben egy alkalommal Az integrált rendszer mellett a tatabányai megyei könyvtár 
éppen árusítást tartottak az állományból törölt kiadványok- is újdonságot jelentett számomra, hiszen még nem volt 
ból, az olvasók részéről komoly érdeklődés mutatkozott rá szerencsém megismerkedni vele. Maga az intézmény talán 
az egész nap folyamán. Egy másik alkalommal a gyerek- a legjobb, a város legmegfelelőbb részén került kialakításra. 
könyvtár tartott rendezvényt kisgyermekes családoknak, jó Tömegközlekedéssel gyakorlatilag bárhonnan könnyen 
volt látni, ahogy folyamatosan érkeztek babakocsival az elérhető. A könyvtár mellett található park nyugalma pedig 
édesanyák és kisgyermekeik. Az intézményben arculatos külön hangulatot teremt a kultúra fellegvárának, a kissé 
tollakkal, naptárakkal vártak minket, kávé, meleg tea, zordon külseje azonban lenyűgöző belsőt takar. A kedves 
aprósütemény mindig elő volt készítve, a könyvtár olvasókat, érdeklődőket pedig már a bejáratnál egy 
logójával ellátott bögrékkel. A könyvtár berendezése egyre érintőképernyős információs felület fogadja. Számomra 
szebbé válik, nagyon tetszett az ökosarok, az odaillő rendkívül szimpatikus ez a modern megoldás. A könyvtár 
bútorokkal. A tanfolyamon kívül még kíváncsi voltam az jelmondata, „Nyitottak vagyunk” tehát mindenképpen 
időszaki kiadványok kezelésére is, amiről sikerült is minden találó, nyitottak a modern technológia és a felhasználók 
fontosat megtudnom a kollégáktól, akik nagyon segítő- irányába is! Ezt követően már nem is tűnt olyan 
készek voltak. meglepőnek a belső elrendezés. A hatalmas üvegfelületek-
A négy nap lehetővé tette, hogy a TextLib integrált könyv- nek köszönhetően a bejutó természetes fény élettel tölti 
tári rendszer által nyújtott lehetőségekkel megismerked- meg a belső teret. A folyóiratolvasó megyei könyvtárhoz 
jünk, és hasznot ötletekkel gyarapodjunk. Sokat segített méltó állománnyal rendelkezik, a szabadpolcos könyv-
abban, hogy a saját határainkat megismerjük, milyen beállí- állomány esetében pedig ötletes kiemeléseket alkalmaz az 
tásokat végezhetünk el mi magunk a rendszerben és mihez intézmény. Ráadásul a könyvtár számítástechnikai arzenálja 
kell a fejlesztők segítsége. is irigylésre méltó a magyarországi könyvtárak számára. 

Márky Balázs (VMMK, Székesfehérvár) A környezet tehát minden szempontból kiváló volt a 
tanfolyam megrendezésére. Az oktatás összesen 4 hétfői 
napot érintett, április 2-i kezdéssel. A hasznos ismereteket 
az InfoKer Szövetkezet képviseletében, Thék György 
adta át. Az első alkalom magától értetődően rövid 
bemutatkozással vette kezdetét. Ezt követően a TextLib 
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integrált rendszer lehetőségeivel és képességeivel Betekintést nyerhettünk a linuxos parancsokba és 
ismerkedtünk meg, először természetesen csak elméletben. könyvtárszerkezetbe, a legfontosabb config fájlokba. 
A rövid TextLib történeti áttekintő után pontos képet További adatbázis manipuláló paranccsal is találkoztunk és 
kaphattunk a rendszer készleteinek tartalmáról a külön- az adatbázis szerkezetét is sikerült teljesen kielemezni. 
böző összefüggésekről és a jogosultságokról. A hardware, Mivel többen is leltározás elé néznek, kiemelt témaként 
software és hálózati rendszerigények mellett a www, foglalkoztunk a felvetéssel. 
MOKKA, z39.50, tlmsg modulokról informálódhattunk. Az utolsó találkozás volt a legösszetettebb, hiszen a már 
Az elméleti alapok után a gyakorlat ösvényére léptünk. Első elsajátított ismeretek alkalmazása mellett rengeteg 
lépésként a telepítés és a felújítás következett. A délután feladatot terveztünk el a munkaállomáson. Kezdésként a 
folyamán az üzemeltetés témaköre került középpontba a különféle alapadatok - könyvtár adatai, dolgozók adatai, 
mentés, a naplózás és az adatbázis ellenőrzés aspektusából. állomány, olvasói kategóriák - beállításával töltöttük az időt. 
A szerver mellett természetesen a munkaállomásokról, Ezek után a rendszereszközök használata és létrehozása 
kliensekről is esett szó. következett, konkrétabban a nyomtatási- és rendezési 
A második alkalommal foglalkoztunk a hibaüzenetekkel, formátum, a statisztikai bontások, projekció. Különféle 
log-fájlokkal és a hibaelhárítással. Szó esett a parancssoros keresőkérdések létrehozásával kiemelten is foglalkoztunk. 
programokról, és közülük eggyel (w-drefch.exe) A TextLib rendszerben lehetőség van a keresőnyelv hasz-
részletesen is foglalkoztunk. Szembesültünk a bibliográfiai nálatára. Ennek segítségével lehet a bonyolult keresőkérdé-
rekordok importja során azzal, hogy az egyes besorolási seket megfogalmazni. A nyelv lehetőséget ad keresésre az 
rekordok sokszorozódnak, éppen ezért ennek a problé- indexeken, halmazok projektálására, szűkítésére, valamint 
mának a gyors és hatékony orvoslásával is megismerked- lehetővé teszi halmazműveletek elvégzését is. Folytattuk a 
tünk. A fent említett programmal töröltük a fölösleges már előző alkalommal megemlített leltározást is, így a 
besorolási rekordokat, és természetesen a rájuk irányuló gyakorlatba is sikerült átültetni a folyamat lépéseit.
hivatkozásokat is, és megtartottuk a legjobbnak válasz- Természetesen négy nap nem teljesen elég egy összetett 
tottakat. Az adatbázisról megszerzett alapvető ismereteink rendszer teljes megismerésére, de az egyes folyamatok 
elmélyítése végett elkezdtük részletesebben vizsgálni az megértéséhez, az integrált rendszer szerkezetének 
adatbázis szerkezetét, pontosabban az adatfájlokat, megismeréséhez kiváló. Minden egyes tanfolyami napra 
rekordtípusokat, kapcsolati típusokat, index típusokat. csak pozitívan tudok visszagondolni, egyrészt a tatabányai 
A harmadik hétfőn a Linux szerver környezetét ismerhet- megyei könyvtár kollégáinak szívélyes vendéglátása, 
tük meg Török Csaba, a tatabányai megyei könyvtár másrészt pedig a jó hangulat okán. Úgy érzem most is 
rendszergazdájának tolmácsolásában. Ennek oka, hogy a rengeteg hasznos információval tudtam gyarapítani a 
jelenlegi, linuxos TextLib szerver kihasználja az operációs meglévő tudásom.
rendszer adta lehetőségeket, mely számos előnnyel jár. Molnár András (NYmE - SEK mesterképzéses hallgató)
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A népdalgyűjtő szerzetes Öko-est: Apokalipszis: már 2012?!

2012. május 14-én Jáki Sándor Teodóz OSB szerzetes Egely György mérnök-feltaláló volt a Megyei Könyvtár és 
volt a vendége a József  Attila Megyei Könyvtárnak. A Nász János vendége május 21-én. Előadásának címét – 
rendezvényt a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége mint kiderült – tévesen jelentettük meg, mert időközben a 
Egyesület Tatabányai csoportjával közösen rendeztük. kérdőjel felkiáltójellé változott. De nem az egyetemes 
A 84 éves, mosolygós szerzetes a nézők között több tanít- világvégéről volt szó, hanem a teljes gazdasági összeom-
ványát is üdvözölte, ugyanis sokáig a győri Czuczor Ger- lásról, kimondottan Magyarország tekintetében. Nem volt 
gely Bencés Gimnáziumban tanította az ének-zene tantár- szívderítő hallgatni. Bizonyos részeivel, sajnos, egyet is 
gyat. Előadásában azonban, mint dalgyűjtőt ismerhettük értettem. Ezek a kiszolgáltatottságról, a kőolajipar szinte 
meg. Teodóz atya ugyanis hosszú évek óta foglalkozik a be- és átláthatatlan hatalmáról szóltak. 
magyar egyházi népénekek gyűjtésével, melyeket Egely György mint feltaláló – egyebek mellett – az ún. 
mindenütt eredeti lelőhelyükön, a teljes magyar nyelvterü- akusztikus oszcillátorban látja a megoldás kulcsát, mellyel 
leten keresett és talált meg. Több száz útján 5000-nél több olcsón, egyszerűen(?), s nem utolsó sorban, környezet-
népéneket gyűjtött, amelyek között számos pótolhatatlan kímélő módon lehet(ne) energiát előállítani.
kincs akad. Mindezidáig azonban nem talált támogatókra, legalábbis 
1978 óta foglalkozik népdalok felkutatásával és lejegyzésé- olyanokra nem, akik finanszíroznák a további kutatást-
vel is. 110 útja vezetett Moldvába, ahol közvetlenül tapasz- fejlesztést.
talhatta meg a csángók magyarságukért folytatott állandó Törekvései szimpatikusak, kutatásaihoz nem értek, 
küzdelmét. Előadásában ezekről a gyűjtésekről mesélt, módszereivel kicsit vitatkoznék.
térképén is megmutatta a lelkes közönségnek az utazásait. Aki bővebb információkra kíváncsi, ajánlom figyelmébe 
Elbeszéléseit csángó és magyar népdalok eléneklésével Egely György honlapját: www.egely.hu.
gazdagította, amibe a közönség is bekapcsolódott. Világi Orsolya (JAMK Tatabánya)

Schlosser Kata (JAMK Tatabánya)

A képre kattintva megnyitható a galéria
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* Az irodalomtörténész rámutatott, hogy bár a kötetbe A Pilinszkynek címzett levelek Tatabányára értek
gyűjtött küldemények elsősorban Pilinszkyhez, a költőhöz 
szólnak, a könyv olvastán egyszersmind Pilinszkyhez, az Az idei év egyik legnagyobb irodal-
emberhez is közelebb kerülhetünk. A Levelek Pilinszkynek mi szenzációja az Új Forrás Kiadó 
szerinte regényként is olvasható, amely egyszersmind egy jóvoltából juthat el az olvasóközön-
„baráti, szellemi közösség ujjlenyomatát” is kirajzolja.séghez: a Levelek Pilinszkynek című 
Jász Attila természetesen a könyv sajtó alá rendezőit is könyv a költőhöz írt legfontosabb 
megkérte, hogy beszéljenek a mű koncepciójáról. Hafner küldeményeket állítja időrendbe.
Zoltán, aki az 1997-es, Pilinszky által írt leveleket A kötetet a József  Attila Megyei 
tartalmazó kötetet is szerkesztette, megosztott néhány Könyvtárban mutatták be.
műhelytitkot a közönséggel:Bár az elmúlt évtizedekben számos 
– A teljes Pilinszky-levelezés kiadása körülbelül tíz vaskos kötetet irodalmi témájú kötet jelent meg az Új 
venne igénybe, ezért a most megjelent gyűjteménnyel szükségszerűen Forrás gondozásában, az utóbbi időkben lelassult a 
egy levélválogatást vehet kezébe az olvasó. A szelekció során fontos folyóirat könyvkiadói tevékenysége. Idén azonban  igazi 
szempontunk volt, hogy izgalmas, érdekfeszítő levélváltásokat irodalomtörténeti ritkaság, a Pilinszky Jánosnak írt levelek 
illesszünk kronológiai rendbe, és hogy lehetőleg ne keletkezzenek válogatott gyűjteménye jelent meg Levelek Pilinszkynek 
„zárványok”, vagyis ne maradjanak elvarratlan szálak a kötet címmel. A friss kötet bemutatásán a könyv szerkesztőin, 
végére. Munkánkat nehezítette, hogy például az 1950-es évekből Hafner Zoltánon és Bende Józsefen kívül Tóta Péter 
nagyon kevés küldemény maradt fenn, 1946 előttről pedig szinte Benedek irodalomtörténész, valamint Földes László 
semennyi, mivel a költő addigi levelezése a második világháborúban Hobo is hozzájárult Pilinszky megidézéséhez. Az est 
megsemmisült.házigazdája természetesen Jász Attila, az Új Forrás folyó- 
Bende József, a Vigilia című katolikus irodalmi folyóirat irat főszerkesztője (és a kiadó vezetője) volt.
szerkesztője a francia nyelvű levelek fordításáért felelt a A lassan a helyi irodalmi estek állandó résztvevőjévé avan-
kötetben. Tőle megtudhattuk, hogy a költő 1963-ban járt zsáló Hobo spontán laudációja nyitotta a műsort. A zenész-
először Párizsban, s a különösen nagy külföldi szakmai költő-előadóművész örömét fejezte ki a könyv megjele-
elismertség mellett erős magánéleti szálak is kötötték nésével kapcsolatban:
Franciaországhoz.- Ezekben az ínséges időkben igazán dicséretes vállalkozásnak 

tekinthető egy ilyen ritka kincs kiadása. Pilinszky a legkedvesebb A tartalmas bemutató estet Hobo zárta, aki utószóként 
költőim közé tartozik, művei mindig sokat jelentettek a számomra. további részleteket adott elő Pilinszky-műsorából. A 
Ezért különösen nagy örömöt jelent nekem, hogy a tavaly óta műsoron Levelek Pilinszkynek budapesti bemutatására május 24-én a 
lévő Pilinszky-estem, a Vidnyánszky Attila rendezte „Látja Isten, Fugában fog sor kerülni, ahol Jász Attila Törőcsik 
hogy állok a napon” máris több tucat előadást ért meg. Marival és Kocsis Zoltánnal beszélget Pilinszkyhez 
Hobo az említett Pilinszky-műsorából adott elő részleteket. fűződő viszonyukról.
A rövid, de annál kifejezőbb felvezetés után Monostori Reichert Gábor
Imre, az Új Forrás korábbi főszerkesztője beszélt Pilinszky 
és a lap kapcsolatáról, majd Tóta Péter Benedek, a Pázmány 
Péter Katolikus Egyetem tanára mondta el gondolatait, 
szakmai észrevételeit a levelezésgyűjteménnyel kapcsolat-
ban.

Megyei kö rképnyvtá
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Tata - Móricz Zsigmond Városi Könyvtár A következő állomásokon kellett játékos feladatokat 
megoldaniuk:

Tata apraja-nagyja · Magyary-szobor
· Öveges-szobor

Tata híres polgáraira emlékezett április 16-án és 17-én a · Mikoviny szobor
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár szervezésében fel- · Bláthy-szobor
nőtt és gyermek egyaránt. · Fischer-ház

A Kiállítóteremben e két napon a · Menner-ház
Csodák Palotája vándorkiállítása · Fellner-szobor
várta a látogatókat emlékeztetve 
minket arra, hogy a fizika is lehet A több mint 2 órás vetélkedő nagy kihívás volt, de közben 
érdekes, ahogyan azt már Öveges azért jutott idő éneklésre, fizikai kísérletre, sőt, még 
professzor is megmondta, aki szintén kacsatojás-mentésre is. A résztvevőket süteménnyel és 
tatai kötődésű volt. üdítővel vendégeltük meg, mindenki kapott az alkalomra 
Hétfő délután Farkasházy Tivadar egyedileg készíttetett pólót és természetesen az első három 
volt vendégünk, aki ükapjáról, helyezett díjazására is sor került a verseny végeztével.
Farkaházy Fischer Mórról, a híres Április 16-17-én a méltán népszerű Csodák Palotája 
porcelánygyárosról mesélt. látványos fizikai kísérlet-bemutatóval és játékos kiállítással 

Kedden a város iskolái számára rendeztünk helytörténeti érkezett hozzánk. Apropója, hogy az említett intézmény 
vetélkedőt, ahol a csapatok városi emlékhelyeket látogattak sok ötletet merített Öveges professzor ötleteiből, aki 
végig. sokáig tanított Tatán.
Április 16-án, hétfőn Farkasházy Tivadar, újságíró-humo- A két nap alatt több százan tekintették meg a helyszínt. 
rista volt vendégünk, aki az egykori herendi porcelángyár- Érkeztek szervezett csoportok a város általános- és 
tás megalapítójáról, a tatai születésű Farkasházy Fischer középiskoláiból, de a délutánok során sokan betértek 
Mórról mesélt. Az előadás során előkerültek régi fényké- szabadidejükben is.
pek, családi levelek és oklevelek. A nagyszámú közönség Paulovics Milán (MZSVK Tata)
másfél órán keresztül hallgatta a történeteket, utána pedig 
kérdésekkel bombázták az előadót.
Április 17-én a "Tata nagyjai - helytörténeti vándorvetél-
kedő" került megrendezésre, ahol a város három általános 
iskolájának 28 tanulója versenyzett 7 csapatba szerveződve, 
hogy bebizonyítsa: ők tudnak a legtöbbet Tata híres 
polgárairól.

Megyei kö rképnyvtá

8



Egyéb fejlesztések:· Mese-Egyetem – 15 alkalom

· Oroszlánkarom – 22 alkalom
· Elektronikus katalógus fejlesztése· Mindenki Mesekönyve – 6 alkalom
· Retrospektív konverzió – több, mint 60 000 · Olvasta? - Olvas Tata! – 9 alkalom

rekord· Könyves Szerda – 18 alkalom
· Könyvtárhasználati szoftver elkészítése· Ovis kölcsönzés – 26 alkalom
· Könyvtár on-line! Weboldal-fejlesztés· Könyvtárhasználati vetélkedő – 27 alkalom
· Szakdolgozat-kutatás – 2 alkalommal, a · A családunk könyvtára – 10 alkalom

továbbiakban folyamatosan· 50+NET – 53 alkalom
· Népfőiskolai bibliográfia – 113 db· Zengő Könyvtár – 5 alkalom
· Korrigenda – 41 szócikk· Emlékévek – 11 alkalom (Bláthy '150 Emlékév, 

Erkel '200 Emlékév, Liszt '200 Emlékév, Miénk a 
Kiadvány:

tér)

· Évfordulók – 6 alkalom (Tata Könyvtárai, Tata · Kreativitás és innováció: Bláthy Ottó 
Kincsei, Tata Nagyjai)

születésének 150. évfordulójára. (Tatai 
· Családi Olvasás Éve – 2 alkalom Patrióta/1.)
· Jogi Estek – 4 alkalom

00· Szkennertippek – 4 alkalom A projekt ünnepélyes lezárására 2012. április 27. 14  órakor 
· TextLib konferencia került sor.
· Továbbképzések – 17 alkalom

A tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár  TÁMOP-3.2.4/08/012009-0047
„Olvasáskultúra és informális képzés fejlesztése – könyvtárak az élethosszig tartó tanulásért Tata és környékén” 

ímű pályázatának megvalósult projektjei 2010. május 31. és 2012. április 30. között.

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu

06 40 638 638

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai
Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Megyei kö rképnyvtá
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2012. május 8-án az eszter- Ezen kívül hallhattunk tőle az első nagy kísérletezőről, 
gomi Helischer József  Városi Menes fáraóról (i.e. 3000), aki a legkülönbözőbb szerek és 
Könyvtárban Zacher Gábor dózisok emberi szervezetre gyakorolt hatását, rabszolgáin 
– a televízió képernyőjéről is végzett kísérletei nyomán írta le.
ismert – toxikológus „A va- Beszélt arról is, hogy a történelem és a hétköznapok „nagy 
rázsgombától a kémiai terroriz- méregkeverői” elsősorban a nők voltak (fizikai erő 
musig, a toxikológia 10.000 éves hiányában)… s arról is, hogy a felesége már csak egyedül 
kultúrtörténete” címmel tartott nézi az ún. kórházi sorozatokat, mert a hozzáértő (és főleg 
előadást. hozzászóló!) toxikológus társaságában élvezhetetlenné 
A „konkurencia” (csodaszép válnak. Ahogy számára is élvezhetetlenek a világirodalom 
tavaszi idő) ellenére is nagyon egyik legkiemelkedőbb szerzőjének, Shakespeare-nek a 
sokan voltak kíváncsiak az művei, mivel toxikológiai szempontból teljesen hiteltelenek 
előadásra. Zacher Gábor (de jó, hogy ez engem nem zavar, de teljesen átérzem mégis 
rögtön az elején leszögezte, a helyzetét!). Nem úgy a Harry Potter-kötetek, melyekben 
nem drogprevencióról lesz J.K. Rowling „bájitaltanból” (is) remekel, s még olyan 
szó, hanem „végre szakmázni fog”. S valóban: két órán finomságokkal is „jellemzi” a varázslókat és boszorká-
keresztül – amit észre sem lehetett venni – a „méregkeverés nyokat, mint a pálcájuk fája. Harry Potteré magyalból van, 
nemes tudományáról” beszélt, az őskorból indulva, napja- mely ugyan nagy dózisban lehet akár halálos is, de Őt, Akit 
ink hihetetlenül ravasz (és nagyon alattomos) bűnözőihez Nem Nevezünk Nevén, egy tiszafa pálca választotta, mely a 
érkezve. lehető legmérgezőbb.
Tette mindezt nagy szakértelemmel, s – nem túlzok – Végezetül pedig kórházi munkájáról beszélt – most sem 
szenvedéllyel, olyan kultúrtörténeti csemegéket tárva a túlzok – csillogó szemmel és méltán büszkén. Mi is legyünk 
hallgatóság elé, mint például Benvenuto Cellini vagy azok! Ez a kórházi osztály az első volt a világon, ami 

Vincent Van Gogh utólag is jól kifejezetten mérgezett betegekkel foglalkozott, s a mai 
diagnosztizálható betegségei és mér- napig ide járnak tanulni és tapasztalatot gyűjteni még a 
gezései, melyek hatással voltak művé- fejlettebb országok orvosai és orvostanhallgatói is.
szetükre, sőt konkrét műalkotá-saikra: Világi Orsolya
Cellinit a szifilisz okozta megalománia (JAMK, az esztergomi HJVK rendezvényeinek lelkes látogatója)
miatt környezete meg akarta mérgez-
ni. Tették ezt az akkor divatos méreg-
nek számító higannyal, ami egyben a 
szifilisz ellenszere is volt. Az adagot 
bizonyos értelemben elmérték, így 
Cellini meggyógyult. Firenzében lát-
ható a „Perseus” c. alkotása: maga a 
szobor a megalomán fázisban készült, 
míg a talapzat már „igazi” Cellini alko-
tás. Van Gogh némely (sárga-zöld túl-
súlyú) festményét pedig a digitalis nö-
vény alkoholos tinktúrájának köszön-
hetjük, mellyel epilepsziáját kezelték.

Amiben Rowling profi és Shakespeare amatőr, avagy
Miért nem élvezhetők a kórházi sorozatok egy toxikológus társaságában?

Megyei kö rképnyvtá
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