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Jubileumi közös ünnep 

Erősné Suller Ildikó 

Ismét eltelt egy év, újabb eredményhirdetésen 

van túl a József Attila Megyei és Városi 

Könyvtár gyermekrészlege. 2015. június 1-én 10. 

alkalommal jutalmaztuk a Lerreichné Dürgő 

Brigitta által indított Mese, mese, mátka, és 8. 

alkalommal az Olvasd velünk…! olvasópályázat 

nyerteseit.  

Tavaly még külön, ezúttal együtt ünnepeltünk. 

Természetesen, a tizedik évforduló nagy 

esemény egy program életében, így érthető, hogy 

hatalmas lelkesedéssel készült az esemény 

forgatókönyve, és jókora energia-befektetéssel a 

megvalósítása. (Nagyon jókor jött tehát az NKA 

támogatása.) A közös eseményre kb. 140 vendég 

érkezett, s a résztvevők nem csak könyveket, 

okleveleket, emléklapokat vihettek, hanem 

lélekben való megerősítést is.  

 

A díjazottak egyik csoportja. Fotó: Erősné Suller Ildikó 

Turayné John Katalin alpolgármester asszony 

saját gyermekkori, olvasással kapcsolatos 

történeteit, tapasztalatait, tanácsait osztotta meg 

a hallgatósággal, meghívott előadónk, Barcza 

Katalin pedig újabb fontos, a pozitív 

gondolkodás hasznosságának gondolatával is 

megtöltötte kis olvasóink képzeletbeli 

tarisznyáját. S miután jubileum, nemcsak a 

nyerteseket, hanem az olvasópályázatot is 

ünnepeltük: minden résztvevőnk kapott egy 

sütivel töltött „tortaszeletet”, mely maradandó 

emlék lesz arról, hogy 10 éves a Mese, mese, 

mátka! 

 

Bűvészvilág 

Goldschmidt Éva 

Rendhagyó műsorral készült a Móricz Zsigmond 

Városi Könyvtár gyermek részlege 2015. április 

23-án. A hűséges könyvtárlátogató csoportok 

jutalom előadást tekinthettek meg, amelynek 

vendége Rolando bűvész volt, és amelyre 

gyönyörű, napsütéses időben érkeztek a diákok.  

A Talentum Általános Iskola alsó tagozatos 

csoportjai évek óta havi rendszerességgel jönnek 

a gyermekkönyvtárba, és válogatnak nemcsak a 

polcokon sorakozó könyvekből, hanem a 

könyvújdonságokból is. A gyermekek nagy 

izgalommal várták a műsort, közülük még senki 

sem látott élőben bűvészt, csak a televízió 

képernyőjén.  

Rolando valamennyi mutatványába bevonta a 

kicsiket, mindig állt a színpadon gyermek, aki 

lelkes segítője volt vendégünknek a trükk 

végrehajtásában. A színpadon álló fiatalok és a 

közönség soraiban helyet foglaló diákok, 

pedagógusok is egyik ámulatból a másikba estek 

a bűvészi cselek láttán.  

A műsor keretét az a produkció adta, amikor az 

elején egy teljesen üres füzetbe előbb állatok 

fekete-fehér rajzai voltak, majd (egy csettintésre) 

ugyanezek az állatok már színesben pompáztak.  
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A produkcióba minden jelenlévőt sikerült bevonni. 

Fotó : Makuvek Nóra 

A végén szóban „kiradírozták” a füzetet a 

gyermekekkel közösen, és az üresen került 

vissza a bűvész táskájába. Természetesen a 

tojásos, kártyás feladványok sem hiányozhattak, 

egyszer a zsákba került a tojás, következő 

pillanatban pedig üres lett a zsák. Vajon hogy 

történt? Csodálkozva kérdezgették a gyermekek, 

de még a felnőttek is! A választ persze nem 

árulta el Rolando, hiszen akkor elveszne 

mindennek a varázsa.  

 

 

Rolando, a bűvész.  

A kép forrása:  

http://buvesz-rolando.hu/buvesz_bio.html 

 

A végén még a közönség a bűvészt színpadon 

tartotta vastapssal és a „Vissza, vissza!” 

skandálásával. Egy ráadás produkciót láthatott a 

nagyérdemű. Távozáskor beindult a kicsik 

fantáziája, és egymásnak mondogatták, mit 

hogyan csinálhatott a bűvész…  

Elmerültünk az újságok világában 

Goldschmidt Éva 

Négy fordulóból álló játékos feladatmegoldásra 

vártuk a gyermekeket 2015. január és május 

között.  

A Merülj el az újságok világában című folyóirat-

verseny havonta megjelenő feladatlapjait a 

Móricz Zsigmond Városi Könyvtár 

gyermekkönyvtárában kellett a gyermekeknek 

kitölteniük. Minden feladatsorhoz három 

ismeretterjesztő újság kapcsolódott, így 

közelebbről megismerhették többek között a 

Napsugár című gyermekirodalmi lapot, a 

National Geographic című természettel 

kapcsolatos újságot, vagy A Kutya című állatos 

folyóiratot. A kérdésekre nemcsak a megadott 

cikkekben szereplő konkrét válaszokat vártuk, 

hanem a gyermekek képzelőerejére is szükség 

volt akkor, amikor egy-egy képnek címet, vagy a 

képen látható állatnak nevet kellett adniuk. 

Mindeközben a könyvtár szabályaival is 

megismerkedhettek a diákok, hiszen minden 

feladatsorhoz tartozott egy kódtáblázat, 

amelynek megfejtése a könyvtárhasználattal volt 

kapcsolatos. 

A négy fordulót követően a döntőt 2015. május 

27-én rendeztük a gyermekkönyvtárban. A végső 

megmérettetésre az a hét gyermek jogosult, akik 

valamennyi alkalommal jól válaszoltak a 

fordulók kérdéseire.  

A részt vett korosztály vegyes, a legfiatalabb 

tanuló harmadik, míg a legidősebb hetedik 

osztályos. A döntő kezdetén a gyermekek 

izgalmát sikerült feloldani azzal, hogy 

ismertettük a játéknak azt a fontos szabályát, 

mely szerint nem időre játszunk! A lényeg, hogy 

mindenki tisztességgel, megfontoltan, 

eredményesen végigcsinálja a feladatokat. 

Miután megkapták a szekrénykulcsokat, 

összepárosították a cikkeket a hozzájuk tartozó 

képekkel, majd ügyesen emlékeztek arra, hogy 

mely újságok nem szerepeltek a négy forduló 

feladványai között. A különböző témájú cikkek 

sokaságából kiválasztott mindenki hármat, 
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borítékokba helyezte őket, majd ráírta, hogy 

kinek ajánlja elolvasásra. Volt, aki a receptet a 

nagymamájának szánta, mert szeret sütni, más a 

labdarúgással kapcsolatos hírt a barátjának, mert 

kedveli ezt a sportágat.  

A diákok a záró feladatban hasznát vették a 

nyakukba lógatott kulcsoknak. Ki-ki kinyitotta 

vele azt a szekrényajtót, amelybe a kulcs való. 

Nagy meglepetésükre könyveket találtak az ajtó 

mögött, amely alapján ajánlót kellett írniuk a 

könyv írójának, címének, témájának 

feltüntetésével. A részvételért valamennyien 

oklevelet vehettek át, és mindenki megkapta 

ajándékba a szekrényben talált könyvet. A 

gyermekek jól érezték magukat, hasznos volt 

számukra valamennyi feladat, amelyek 

segítségével az újságok világába is betekintést 

nyertek. Reméljük, továbbra is szívesen veszik 

kezükbe a különböző témájú lapokat a 

gyermekkönyvtárban! 

 

A verseny győztesei. Fotó: Dományi Zsuzsanna 

 

A döntő résztvevői, a verseny győztesei: 

Dományi Levente (Íriszkert Ált. Isk., Szomód – 

4. oszt.) 

Horváth Alexandra (Kőkúti Ált. Isk. – 7. oszt.) 

Király Tamás (Kőkúti Ált. Isk. – 7. oszt.) 

Kovács Nóra Ágnes (Vaszary Ált. Isk. Jázmin 

Utcai Tagint. – 3. oszt.) 

Nádasdi Jázmin Éva (Csokonai Ált. Isk., 

Dunaalmás – 4. oszt.) 

Szmodis Borbála (Kőkúti Ált. Isk. Fazekas Utcai 

Tagint. – 5. oszt.) 

Vécsey Gergő (Vaszary J. Ált. Isk. – 4. oszt.) 

 

Nyári olvasótáborok a Helischer 

József Városi könyvtárban a török 

kori Magyarországról 

Zimonyi Zsanett 

Idén nyáron két olvasótábort szerveztünk az 

esztergomi gyerekek részére, melyen összesen 

33 gyerek vett részt. Az első tábor június 15-19-

ig tartott, a másodikra a következő héten június 

22-26-ig került sor. A programok reggel 8 órától 

délután 4 óráig tartottak. A tábor témája idén a 

török kori Magyarország volt. 

A tábor első programját hétfőn Tölgyessy 

Zsuzsanna drámapedagógus vezette, aki 

ismerkedős csoportjátékokkal, és a tábor 

témájának a bevezetésével – egy vetítéssel 

egybekötött rendhagyó történelemórával – 

kezdte a török korral kapcsolatos tudnivalókat. A 

fiúk megtanultak turbánt kötni, a lányok pedig a 

muszlim nők illendő megjelenését sajátíthatták 

el. Sor került török körtáncra és a törökméz 

megízlelésére is. Hétfő délután török 

csempemintákat rajzoltunk és festettünk. 

 

”Alkalmi” muzulmán viselet. Fotó: Steindl Nóra 

Kedden délelőtt író-olvasó találkozóra is 

lehetőségünk adódott. A gyerekek Vig Balázzsal 

találkozhattak, aki az első héten a Három bajusz 

gazdát keres, a második héten pedig a 

Puszirablók című könyvét mutatta be nagyon 

mókás és élményszerű módon az 



egybegyűlteknek. Ez a programunk nyitott volt, 

bárki eljöhetett, akinek kedve tartotta.  

Kedden délután ellátogattunk az Özicseli Hadzsi 

Ibrahim-dzsámiba, ami az egykori Török 

Birodalom legtávolabbi helyreállított építménye 

észak-nyugati irányban. Itt Evlija Cselebi török 

világutazó várt ránk Borz Tamás 

múzeumpedagógus megszemélyesítésében. 

Nagyon sok érdekes dolgot tudtunk meg tőle, és 

egy török motívumokkal díszített mécsest is 

készíthettünk emlékül. 

Szerdán egész napos kirándulásra mentünk 

Drégelypalánkra. Megnéztük Drégely várát, 

meghallgattuk a vár történetét, és Szondy György 

hősies harcát a török túlerővel szemben. 

Hazafelé menet pedig betértünk a közelben lévő 

Csitári csodatevő forráshoz és kápolnához, 

amely egy csoda következtében zarándokhellyé 

vált. A Csitári források közelében már a 

középkorban két kápolna állt, s Drégely várából 

is idejártak imádkozni a titkos alagúton át. 

Csütörtökön délelőtt nemezeltünk Valasek 

Valéria pedagógussal. Csörgős labdát 

készítettünk és egy szép virágos kitűzőt. Délután 

városfelfedező vetélkedőt szerveztünk a 

gyerekeknek, melyet egy térképpel és egy 

feladatlappal felszerelkezve 3-4 fős 

csoportokban kellett a gyerekeknek 

megoldaniuk.  

Pénteken délelőtt a Vármúzeumban jártunk, 

Szakálos Éva múzeumpedagógus mutatta be 

nekünk a várat a Mindennapi élet a hódoltság 

területén c. foglalkozás keretében. A gyerekek 

többek között megismerhették az oszmán 

hadsereg különböző harcos egységeit: a 

szpáhikat, az akindzsiket, az aszabokat, és a 

topcsikat. Felpróbálhatták ruházatukat, kezükbe 

vehették fegyvereiket. Nagyon látványos, és 

emlékezetes élményben volt részünk. Délután 

fagyizni, és strandolni mentünk a Szent István 

fürdőbe. 

Már hagyomány nálunk, hogy a tábor végén egy 

könyvvel ajándékozzuk meg a gyerekeket. 

Magyar írók ifjúsági regényeit kapták tőlünk a 

gyerekek nyári olvasmánynak. 

 

Az esztergomi táborozók. Fotó: Steindl Nóra 

 

 

Drámapedagógia a könyvtárban 

Mikolasek Zsófia 

Több mint húsz éve dolgozom könyvárban; a 

zömét gyermekkönyvtárosként „húztam le”. 

Jelenleg a kistelepülési könyvtárakkal 

foglalkozom. Bár meg tudnám számolni egy 

kezemen, hogy mi a közös a kétfajta könyvtárosi 

tevékenység között, egyet mindenképpen és 

elsősorban említenék meg: az 

olvasásnépszerűsítés. 

Nincsenek illúzióim az ezen a téren végzett 

szélmalomharcot illetően, mégis 

összeférhetetlennek tűnik hivatásommal, hogy 

beletörődjek abba, hogy a gyerekek (és a 

felnőttek) nem olvasnak.  Egy generációnyi 

gyermekolvasó nőtt fel a kezeim alatt, és bizony 

a húsz évvel ezelőtti gyermekkönyvtárosi 

sápítozás, miszerint nem olvasnak a gyerekek, 

mára lemondó belenyugvássá csendesült. Sok 

mindent megpróbáltam az évek alatt, minden 

aktuális módszert és trendet bevetettem, nem 

fogom most felsorolni, mi mindent… 

És most van a drámapedagógia! Úgy tűnik, 

köszönőviszonyban sincs az 



olvasásnépszerűsítéssel, ám én huszonakárhány 

évnyi keserédes tapasztalattal a hátam mögött 

most azt mondom: beválhat… 

Mi az a drámapedagógia? 

A lényeg az, hogy a gyerekek a 

drámapedagógussal közösen kialakított fiktív 

világ drámai kontextusán belül szerzett 

tapasztalatokon keresztül foglalkoznak a 

különböző tanítási területekkel. A 

drámapedagógia gyakorlatokkal és játékokkal 

segíti a valóság átélését, az emlékek megőrzését, 

a figyelem fejlesztését, az alkotás szabadságával 

való megismerkedést, s ezen keresztül az egyén 

és a csoport fejlődését. Tiszta kommunikációt, 

empátiát, viselkedési és játékbátorságot fejleszt; 

az elfogulatlan, tabuk nélküli vizsgálódás 

gyakorlatát igényli. A mindig csoportban 

történő, de személyre szóló készségfejlesztő 

munka különös jelentőséggel bír kisgyermek- és 

kamaszkorban. 

 

Foglalkozás a komáromi gyermekkönyvtárban. 

A drámapedagógia módszere nem tűri az 

álproblémák felvetését. Csakis olyan 

problémákkal érdemes foglalkozni, ami valóban 

probléma lehet. Nézzük meg ezt konkrétabban: 

ha egy játék fókuszává azt tesszük, hogy szabad-

e hazudni, akkor nyilvánvalóan a második 

percben megszületik a válasz, hogy nem, és 

innentől okafogyottá, érdektelenné, unalmassá 

válik a játék. De ha úgy tesszük fel a kérdést, 

hogy szabad-e hazudni egy közösség érdekében, 

máris vitára, véleménynyilvánításra alkalmas 

helyzetet kapunk. 

A gyermekirodalom által felvetett etikai 

problémák 

Itt jön képbe az értékes gyermekirodalom. Mert 

mi mástól lenne értékes, ha nem attól, hogy a 

gyerekekben megjelenő valóságos aggódásokat, 

frusztrációkat fogalmazza meg, és ezeket 

feloldja, megoldást kínál, vagy továbbgondolásra 

készteti az olvasót. Gondoljunk csak arra a 

mindannyiunk számára ismerős helyzetre, 

amikor egy kisgyerek sokadszorra kéri ugyanazt 

a mesét esténként. Biztosak lehetünk benne, 

hogy analógiát fedezett fel az adott mese és a 

saját lelkét éppen foglalkoztató élethelyzet 

között.  

Milyen élethelyzetekre gondolok? A sor 

rendkívül hosszú, hogy megkönnyítsem az 

olvasóval közös helyzetünket, hadd bontsam két 

csoportra ezeket: 

1. Belülről fakadó frusztrációk: 

iskolakezdés, kamaszodás, harag, 

elmúlással való szembenézés, 

szabályokkal való egyet nem értés, 

szocializáció, kötelességtudat… 

2. Kívülről jövő frusztrációk: agresszió, 

másság, igazságtalanság, 

kiszolgáltatottság, tehetetlenség, 

csalódás, válás, halál. 

Az értékes gyermekirodalom felveti ezeket a 

problémákat, a drámapedagógiai munka során 

pedig megoldásokat kínálunk ezekre. 

Mi alapján választok egy irodalmi művet 

alapanyagnak? A drámapedagógia fókusza, mint 

szűrő az, ami segít. Magyarul: mivel akarok 

foglalkozni, mit szeretnék a gyerekeknek 

problémaként felvetni? Csak olyan művet 

érdemes a kezünkbe venni alapanyagul, melynek 

mondanivalója, világa érdekes lehet a 

célközönség számára. Az irodalmi alkotás itt 

tehát inkább eszköz, mint cél. Nézzünk most 

meg néhány lehetséges fókuszt, és keressünk 

hozzá egy-egy kortárs gyermekirodalmi alkotást 

(a válogatás természetesen rendkívül szubjektív). 

 



Fókusz Irodalmi mű 

Melyek azok a dolgok, 

amelyek bearanyozzák 

életünket? Mit prefe-

ráljunk: az esztétikumot 

vagy a hasznosságot? 

Békés Pál: 

Lomtalanítás a 

Fehérlófai utcában 

Mennyire vagyunk 

kiszolgáltatva mások 

előítéleteinek? 

Finy Petra: A Fehér 

Hercegnő és az 

Arany Sárkány 

Lehet-e érték számunkra 

a másság? Mit 

tanulhatunk belőle? 

Böszörményi Gyula: 

Emberke színe 

Hogyan reagáljunk, ha 

megbántanak bennünket? 

Parti Nagy Lajos: A 

kalifa és a tűz 

Mi a mienk? Elvehetjük-e 

azt, aminek nincs 

gazdája? 

Parti Nagy Lajos: 

Az aranyeső 

Mit tegyünk, ha úgy 

érezzük, kevesek vagyunk 

másokhoz képest? 

Bagossy László: A 

sötétben látó tündér 

Hogyan küzdhetünk az 

ellen, ha erőszakosak 

velünk szemben? 

Lackfi János: Vers 

Szembeszállhatunk-e a 

körülményeinkkel? 

Lackfi János: Busz 

 

Miért is jó ez a gyerekeknek? A gyakorló 

szülőknek nem kell bemutatnom azt a 

varázslatot, ami a gyerekekkel történik a 

szerepjáték során. Nos, a drámajáték során ez az 

alap. A gyerekek szerepbe lépnek, és a szerep 

védelmében, a szerep mögé bújva („ezt nem én 

mondom, hanem a figura, akit épp játszom”) 

válaszokat adhatnak a felmerülő kérdésekre, 

problémákra – veszély nélkül. Miért fontos ez a 

veszélytelenség? Mert egy felmerülő konfliktust 

a „való világban” csak egyszer, egyféleképpen 

oldhatunk meg, és minden döntésünknek 

következménye van. A játék során valóságos 

következmény nélkül egy adott konfliktust, 

problémát többféleképpen is megoldhatnak, több 

választ is adhatnak rá, visszamehetnek térben és 

időben, és a következményeket is a szerep mögé 

bújva élik meg. Ahhoz természetesen, hogy 

mégis mélyen átéljék a konfliktusokat, hogy 

valóban elgondolkozzanak az arra adott 

válaszlehetőségeken, a drámatanárnak olyan 

helyzetet kell teremtenie, hogy a gyerekek minél 

inkább beleélhessék magukat a szituációba. 

Nagy segítséget jelentenek ehhez (többek között) 

a színházi konvenciók, mely azokat a módokat 

jelzik, ahogy az idő, a tér, és az emberi jelenlét 

kapcsolódhatnak egymáshoz, s ezáltal sokrétűen 

alakíthatók a különböző jelentéstartalmak 

megteremtése érdekében, segítik a résztvevőket 

abban, hogy ráhangolódjanak és minél 

mélyebben együtt éljenek a játékkal, a 

történettel. 

 

A szegény ember szőlője - játék a tatabányai 

könyvtárban Mikolasek Zsófia vezetésével. Fotó: Erősné 

Suller Ildikó 

Térjünk vissza most egy kicsit a cikk elején 

megfogalmazott „elfogulatlan, tabuk nélküli 

vizsgálódás” gondolat értelmezéséhez. Nem kell 

hozzá sok töprengés, hogy rájöjjünk: az olvasás 

célja, eszköze és egyben fejlesztési területe 

szintén ugyanez. Bár a mondás úgy hangzik: 

ahány nyelvet beszélsz, annyi ember vagy, én 

egy kicsit megváltoztatnám: ahány könyvet 

olvasol, annyi ember vagy. Mert a sok olvasás 

nyitottságot, az elfogulatlan, tabuk nélküli 

vizsgálódás képességét fejleszti. (Nem véletlenül 

létezik a diktatúrákban cenzúra.)  

Szóval miért a drámapedagógia? Én olyan 

aktív fikciós erőt látok benne, ami 

visszavezetheti a gyerekeket a számítógép és a 

televízió által nyújtott passzív fikció felől az 

olvasás felé. 
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A magyar-török kulturális kapcsola-
tokról a tatai Patara kapcsán 
 

Bartók Gertud 

Az oszmán hódítás korszakát idéző hagyomány-

őrzés az 1990-es évek közepén kezdődött Ma-

gyarországon Egerben és más olyan várakban, 

amelyek a török hódítók elleni sikerek helyszínei 

voltak. Így a nemzeti büszkeség jegyében csak 

magyar viseletben parádéztak a lelkes fiatalok.  

Az idő múlásával azonban nemcsak a viseletek 

lettek egyre díszesebbek és korhűbbek, hanem a 

csatajelenetek is. Ágyúk, puskák dörögtek, és 

mind többen éreztük úgy, hogy nem elég, ha a 

magyar hajdú kicseréli a fejfedőjét török turbán-

ra vagy janicsár-kecsére. Az igazi török pasák 

mellé igazi török katonáknak kell állnia. Hiába 

hasonlítanak a viseletek egymásra, mégsem 

ugyanazok. Megkezdődött a kutatás, a csapatok 

történész tagjai, hivatásosok és műkedvelők egy-

aránt hatalmas energiával vetették bele magukat 

az oszmán viseletek, használati tárgyak, fegyve-

rek világába. Néhány éve pedig megjelentek 

azok a csapatok is, amelyek csak az oszmán vi-

lágot mutatják be. 

 

Harcosok. A képen Veres Gábor térdel, mögötte  
Mészáros Zsolt látható. Fotó: Báthori Tamás. 

Hogyan talált egymásra a Török Köztársaság és 

a magyarországi oszmán hagyományőrzők? 

Azért is érdekes kérdés ez, mert meglepő módon 

Törökországban nincs hagyományőrzés. Néptán-

cos csoportok vannak ugyan, de történelmi ha-

gyományőrzés − különösen az oszmán korral 

kapcsolatban − nincsen. Ezért akár török turistá-

val, akár török diplomatával, üzletemberrel talál-

kozol, hihetetlen lelkesedéssel fordul feléd, és 

rengeteg kapcsolat született már a véletlen útján 

is.  

A magyar egyetemek oszmanológus kutatói is 

felkarolták a török hagyományőrzés ügyét. 

Szakmai segítségük mellett törökországi és kö-

zel-keleti tudományos és művészeti kapcsolata-

ikból is profitálhattunk.  

Magyarországgal, a magyarországi törökök és 

Törökország kapcsolataival foglalkozik a Köprü 

- Híd című folyóirat. Főszerkesztője, Mehmet 

Başaran a média részéről karolta fel a hagyo-

mányőrzők ügyét. 

 

A magazin online verziójának magyar oldala 

http://www.kopru-hid.eu/index/hu/hírek.html  

A kifejezetten katonai csapatok, mint például a 

Tata Várának Seymenjei mellett a kulturális ké-

pet bemutató csapatok is megjelentek, például a 

Hungari Dzsebedzsi Egyesület. Ez az egyesület 

Egerben alakult, feladatának elsősorban a min-

dennapi élet bemutatását tekinti, illetve ez az 

egyesület kezdte el a magyarországi oszmán hó-

doltság korszakának apropóján egy olyan tudo-

mányos konferenciasorozat megszervezését, 

amely már harmadik alkalommal kerül megren-

dezésre ebben az évben. A konferenciákon a 

mailto:dr.horvath.geza@jamk.hu
http://www.kopru-hid.eu/index/hu/hírek.html


hadászattól a politikáig, a viselettörténettől a 

gyógyászatig számos témában hallgathatott elő-

adásokat a közönség. A konferenciákat a magyar 

és a török iszlám közösség is támogatta, felis-

merve annak a jelentőségét, hogy ezeken az elő-

adásokon közelebb lehet hozni azt a világot a 

magyarokhoz, ami valaha a történelmük részét 

képezte. Ma még sajnos sok a félreértés, a féle-

lem ezzel kapcsolatban.  

A Magyar-Török Baráti Társaság is támogatja a 

hagyományőrzés ügyét. Egri tagozatának elnöke, 

M. Soós Tamás orientalista tudós a konferenciák 

egyik előadója, akinek szakmai tanácsai felbe-

csülhetetlenek számunkra. Muzulmán hitű em-

berként a vallási élet és a moszlim mindennapok 

jó ismerőjeként tud tanácsot adni a programok, 

bemutatók megszervezéséhez.  

A hagyományőrző csapatok munkájának össze-

hangolására, a viseletek, tábori felszerelések, 

fegyverek korhűségének biztosítására alapította 

meg a Hungari Dzsebedzsi Egyesület az Oszmán 

Szemináriumot, amelyben neves turkológusok 

segítik a csapatok munkáját. A szeminárium 

évente kétszer ül össze, a helyszínt a budapesti 

Yunus Emre Enstitüsü, a török kulturális intézet 

biztosítja, ahol kiváló könyvtár is a rendelkezé-

sünkre áll. A szeminárium célja, hogy a csapatok 

számára a csobánci magyar viseleti mustrához 

hasonlóan az oszmán csapatok számára is éven-

kénti bemutatkozási és megmérettetési lehetősé-

get biztosítson. 

 

 

Ülésezik az Oszmán Szeminárium. A képen Magyarország 
turkológus közössége: Igaz Levente, Sudár Balázs, 
Szöllősy Gábor, Bartók Gertrud és Papp Gergely látható.  

Fotó: Báthori Tamás 

A hagyományőrző csapatok nemcsak a nagy 

végvári rendezvényeken, hanem kisebb esemé-

nyeken is szívesen részt vesznek, sőt iskolákban 

felkérésre rendhagyó történelemórákat is tarta-

nak. Ott voltak például az Egri Török Pasa sátrá-

ban a ciprusi Török Napon, Evlia Cselebi szob-

rának felavatásán és különféle múzeumi progra-

mokon. 

 

Evlia Cselebi török világutazó szobrának avatásán  
Egerben, a Török-Magyar Testvériség terén.  

Fotó: Báthori Tamás 

Cselebi utazásairól 10 kötetet jelentetett meg az 1680-as 
években. A 6. könyv magyarországi élményeiről, tapasz-
talatairól számol be.  

 
 

Élménybeszámoló a szekszárdi 43. 
Honismereti Akadémiáról  
 
Óvári Zsuzsanna 

Káprázatos Makovecz Imre Kakasdi tájháza, 

amely az itt élő nemzetiségieket jelképezi. A 

fehér falú és magasan az égbe nyúló bádogtetős 

torony a svábokat, a fazsindelyes 5 kapus a bu-

kovinai székelyeket. A kirándulásunk végén itt 

vacsoráztunk székely húsos galuskát (töltött ká-

poszta), és német tésztát (túrós, mazsolás kalá-

csot). Tapsoltunk az népdalénekeseknek, nevet-

tünk Sebestyén István tréfás meséin. Felettünk a 

nyitott fedélszéket megannyi fagerenda és ágasfa 

tartja, református színes kazetták boltozata színe-

síti. A héten az előadásokon a hazánkban élő 

kisebbségek, nemzetiségek sorsáról hallhattuk a 

kutatók legjobbjait a szekszárdi 43. Honismereti 

Akadémián. Sorsok, élethelyzetek elevenedtek 

meg a történelem viharában hazánkban letelepe-



dett németek, szlovének, románok, lengyelek, 

szerbek életéből.  

Kánikula volt, még az árnyékban levő hőmérő is 

hirdeti, hogy 41 fok van, miközben egyik múze-

umból a másikba sietek. (A végén 27-et számlá-

lok össze a jegyzetfüzetemben, és számtalan 

szobrot fotóztam.) A zsinagógával kezdtem, 

amely ma már a művészetek háza, de látom az 

olasz származású Mattioni Eszter hímeskő képe-

it, és Babits hangját hallhatom a régi felvételen. 

A mézeskalácsosnál titkokat tudok meg a cukor-

kakészítésről, a Wosinsky múzeumban a világ-

háborús leveleket silabizáltam. A szekszárdi bort 

megkóstoltuk a Garay élménypincében és estén-

ként Papa borozójában. Hazánk egyetlen német 

nyelvű színházának előadását egy Beatles dallal 

kezdték, hamburgi koncertjükre emlékezve. Ha a 

bálról le is maradtam (egy másik konferenciáról 

vasárnap érkeztem haza), de a fogadáson már 

együtt daloltunk 120-an egy szlovák népdalt lel-

kesen, és mulattunk a cigányzenére. A csütörtöki 

kiránduláson Őcsény – Decs – Báta – Bátaszék –  

Grábóc – Kakasd meglátogatása volt a mi vá-

lasztásunk. Az élményeket őrzi jegyzet, rajz, és 

több száz fotó. Mesélhettem, hogy képes voltam 

eltévedni egy zsákfaluban! Hogy a bátai hajtoga-

tott kenyértésztás lepény isteni eledel, hogy szo-

batársam testvére Krisztina nővér, aki a meglá-

togatott szerb kolostor apácája, és hogy milyen 

mézízű az öklömnyi barack egy bátaszéki módos 

gazda portáján. Megtudtam, hogy Andrásfalva, 

Hadikfalva, Istensegíts, Fogadjisten, Józseffalva 

az öt székely falú, ahonnan Kakasdra jöttek a 

bukovinai székelyek. Mielőtt elindulok (másnap 

a komáromi nemzetközi táborban textilmaratás 

készítünk 26 gimnazistával), még bemehetek 

soron kívül a megyei népművészeti tárlatra, és 

fotóztam Varga Imre Prométheuszát. Aztán fog-

tam a bőröndöm, és a fasor árnyas fái alatt kisé-

táltam a buszmegállóig.  

Szívmelengető és elgondolkodtató hét volt, kö-

szönet a szervezőknek, a vendéglátóknak. Egyet-

len hibája azonban mégis akadt: jövő nyárig kell 

várni, hogy kiderüljön, lehet-e felülmúlni ezeket 

a káprázatos napokat? 2 

 

Fotók: Óvári Zsuzsanna. Montázs: Szilassi Andrea 

 



Értékmentés, értékőrzés, hagyo-
mányápolás −A Lábatlani Helytörté-
neti Kerekasztal 10 évéről - 
 
Dr. Horváth Géza 

Június 12-én ünnepi alkalomból gyűltünk össze 

Lábatlanon Nádasiné Balatoni Anna szép házá-

nak hűvös kertjében.  

A megyében is egyedülálló közösség tagjai rövid 

összegzés, számvetés, némi nosztalgiázás okán 

fehér asztal mellett idézték fel találkozásaik, 

elhunyt tagjaik emlékét. De szó került a legújabb 

kutatási eredményekről, készülő munkákról is. 

E napon volt a szervezet 10 éves és 6 napos, de 

az előzmények az 1985-ös Komárom Megyei 

Honismereti Füzetig nyúlnak vissza,- idézte a 

kezdeteket Nádasiné Balatoni Anna elnök asszo-

nyunk. Ebben, az akkor még a Hazafias Népfront 

támogatta kiadványban jelentkeztek a honisme-

reti kutatók pályamunkáikkal. Köztük az azóta 

elhunyt Balogh László Lábatlan község történe-

tével, de díjazott volt a már szintén elment dr. 

Wagenhoffer Vilmos Máriahalom 18. századi 

történetével is. Mai oszlopos tagtársunk, Izsó 

Károly a bajnai, fiatalok számára is szervezett 

honismereti szakkör munkáját ismertette benne -

több más írás mellett.  A kiadvány 1992-93-as 

kötete volt az utolsó, melynek bevezetőjében id. 

Gyüszi László megfogalmazta, hogy „szeretnék 

átadni helyüket a fiatalabbaknak” E kiadványok 

publikációs lehetőséget teremtettek, integrációs 

alkalmat jelentettek a mai „örök fiatal” kutatók, 

helytörténészek számára is. A füzetek megszűné-

sével az e területen keletkezett űrt a József Atti-

la Megyei és Városi Könyvtár évkönyveinek 

helytörténeti rovata próbálta meg valamelyest 

betölteni - a Lábatlani Helytörténeti Kerekasztal 

szakmai műhelye mellett. 

A Lábatlani Helytörténeti Kerekasztal 2005. évi 

megalapítását az első jelenléti ívvel és akkori 

fotókkal idézte fel vendéglátónk. Elmondta, 

hogy 2-3 éves programban gondolkodtak. Ők is a 

fiatalok bevonását tervezték, ami úgy látszik, 

nem járt eredménnyel. Annál inkább siker koro-

názta a műhelybeszélgetéseket, az alkalmanként 

más-más helyszínen történt látogatások során 

megismert értékek közkinccsé tételét. 

 

Az alapító tagok egy része 10 évvel később.  
Fotó: Nádasiné Balatoni Anna 

Tíz év alatt 29 településre látogattak el a kör 

tagjai. Bajnán több alkalommal fordulhattak meg 

a volt iskola igazgatóhelyettes - Izsó Károly ak-

tivitásának köszönhetően. 

Horváth István táti tanárember szavait idézve 

Kátai Ferenc volt polgármester ajánlására „keve-

redett bele” a társaságba, ahol kiváló beszélgeté-

seket folytathattak Máriahalom, Tát, Sárisáp 

történetéről is. Mindig új témák merültek fel, új 

inspirációkat jelentettek ezek a találkozások. 

Mindenki hozott valami újat, jó volt, hogy a csa-

pat össze tudott tartani. 

Izsó Károly nagyon örült az első meghívónak. 

Mint mondta, ő sem gondolta, hogy ilyen hosszú 

és tartalmas programsorozat elébe néznek majd, 

de a találkozások meggyőzték a hosszabb szak-

mai együttműködés fontosságáról. 

Érzelmektől sem mentesen utalt elhunyt tagtár-

sunk Wagenhoffer Vili bácsi és Padányi Lajos 

húzóerejére a társaságban. Megemlítette, hogy 

előbbivel egyidős pedagógusokként jól tudtak 

együtt dolgozni, többek között a mára már or-

szágos rendezvénnyé vált „Viselet napja” szel-

lemi megalapozásában. Ma is őrzi egy levelét, 

szellemi kapcsolatuk fontos dokumentumát. 

E sorok írója kiemelte, hogy a Lábatlani Helytör-

téneti Kerekasztal pótolhatatlan és egyedi-, más-

sal nem helyettesíthető szerepet tölt be az egész 



megye honismereti mozgalmában. Ezért megerő-

sítette a társaságot abban, hogy a lassítás, az al-

kalmak ritkítása ellenére folytassák, folytassuk a 

közös gondolkodást, szellemi kapcsolatok építé-

sét, az értékmentő és értékteremtő hagyomány-

ápoló munkát. 

Beszélgetésünk során előkerültek az aktuális 

témák is. Primusz Sándor a Lábatlani Papírgyár 

történetének nagy tudója, „élő lexikona”. Gazdag 

és rendezett archívummal rendelkezik MTI-s és 

más fotókból a gyár építésétől a megszűnéséig. 

Kár, hogy nem tudja legalább egy részét publi-

kálni. 

 

A júniusi program résztvevői 

Fotó: Nádasiné Balatoni Anna 

Barakka Gábor (Süttő), a temető kutatásának 

legfrissebb eredményeiről számolt be. A temető 

védetté nyilvánításának, egy részének műemléki 

védettség alá helyezését célzó feltárásainak 

egyik legfontosabb dokumentuma az 1756-ból 

származó, ez ideig a legrégebbi sírkő napvilágra 

kerülése. Érdekessége, hogy fehér mészkőből 

készült, a környéken található „vörös márvány” 

hazájában. Szeptember végére meghívta a társa-

ságot egy süttői találkozóra, ahol részletesebben 

megismerkedhetünk a feltárási munkákkal. 

Gerecsei Zsolt lábatlani származású ácsi tisztele-

tes két érdekes és ellentétes hangulatú dokumen-

tummal ismertette meg a társaságot. Az egyik a 

Tatai Református Egyházmegye 1920. május 26-

i gyűlésén, 8 nappal Trianon előtt, az elnöklő 

lábatlani lelkész megrázó imádsága, melyben az 

ország megóvását kérte verses formában. A má-

sik 100 éves adatokat tartalmaz Lábatlan és Ba-

jót közös történelméről. Lábatlani cigányzené-

szek bajóti mulatságokon történő részvételét 

részletezi humortól sem mentesen.  

Ezzel oldottabb hangulatú beszélgetésbe, sztori-

zásba ment át a találkozó. Sokáig idézgették kö-

zös munkáikat, emlékeiket, szellemi összetarto-

zásuk momentumait. Legközelebb ősszel talál-

kozunk! 


