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Költészet napja egykor és ma 

Feketsné Kisvarga Anita 

111 éve, 1905. április 11-én 

született József Attila, a 

magyar irodalom egyik 

legnagyobb alakja, 

könyvtárunk névadója. Azt 

talán mindenki tudja, hogy 

ezen a napon ünnepeljük a 

költészet napját. De vajon arra 

a kérdésre is tudjuk a választ, hogy miként indult 

útjára a versünnep? 

1964. április 11-én ünnepelte először az ország a 

kortárs költészetet a Magyar Írók Szövetsége és a 

költők kezdeményezésére, melyről az Élet és 

Irodalom 1964. február 22-i számában jelent meg 

egy közlemény: 

„Az Írószövetség elnöksége február 18-án 

megvitatta és jóváhagyta a Költészet Napja 

előkészítő bizottságának program-javaslatát. A 

javaslat szerint április 11-ét – József Attila 

születése napját – A Költészet Napjává avatják. E 

nap minden évben az élő magyar költők 

alkotásainak ünnepi népszerűsítését szolgálja. Az 

idei ünnepségek programja a következő: A 

megnyitó est április 10-én lesz az Egyetemi 

Színpadon. Műsorát a televízió is közvetíti. Április 

11-ére költő-olvasó találkozókat terveznek. A 

bizottság – a könyvhetek tapasztalati alapján – azt 

javasolja, hogy a találkozók helyi kezdeményezői 

maguk keressék a személyes kapcsolatot a 

költőkkel. A könyvtárak kiállításokat és 

klubesteket, a műkedvelő irodalmi színpadok 

pedig – a Népművelési Intézet műsorterve alapján 

– költői esteket rendeznek. Az általános iskolák 

VII-VIII. osztályaiban és a középiskolákban a 

tavaszi szünet utáni első irodalomórákat szentelik 

A Költészet Napjának, s a szavalóversenyek 

döntőit is ebben az időben rendezik meg. A 

középiskolákban pályázatot hirdetnek élő magyar 

költők munkásságát értékelő dolgozatokra. A 

könyvkiadás az 1963-as év legszebb verseiből 

összeállított antológiával készül a Költészet 

Napjára; ez lesz a Versbarátok Köre tagjainak 

első ajándék-kötete. A könyvterjesztés minden 

költő-olvasó találkozóra könyvárusokat küld, a 

boltok kirakatait verskötetekkel és a költők 

arcképével díszíti, s felhasználja az alkalmat a 

verses hanglemezek népszerűsítésére is. Az A 

Könyv című folyóirat márciusi száma és a 

Tájékoztató különszáma is a költészet 

népszerűsítését szolgálja majd. A Költészet Napja 

záró ünnepségét április 12-én rendezik meg 

Szolnokon.”[1] 

 

Ferenczy Noémi Múzsa című, a cikkben említett gobelin 

alkotása. A kép forrása: http://www.bav.hu/aukcio-tetel/888000099_715 

Az 1964. április 11-én megjelenő Élet és Irodalom 

címoldalán Somlyó György költő, író, műfordító 

„A líra nem hal meg” című írásában olvashatjuk, 

hogy az utcákat, tereket Ferenczy Noémi gobelin-

mailto:szilassi.andrea@jamk.hu
https://onenote.officeapps.live.com/o/onenoteframe.aspx?Fi=SDC7C3FF93D18C5BC6!26836&H=emul&C=5_810_BN1-SKY-WAC-WSHI&ui=hu-HU&rs=hu-HU&wdo=1&wde=+%c3%a1prilis&wdp=0&su=-4052114229362402362&ad=hu-HU&sc=host%3d&cy=w0tuwdB4cg8YVV5a5eg48BIXnpMVzYaEeL5ru2vbDKk%3d1#_ftn1
http://www.bav.hu/aukcio-tetel/888000099_715


tervéről készült plakátok lepték el, felkeltvén a 

figyelmet e jeles napra. Somlyó György a 

költészet szerepéről és a költő személyének 

időtálló biztosságáról értekező cikke mellett az 

ÉS négy oldalas, 1964 tavaszának verseskönyv-

újdonságaiból válogatott melléklettel járult hozzá 

a költészet napjának első megünnepléséhez.[2] 

Nem sok civil kezdeményezésről mondható el, 

hogy több évtized alatt mit sem veszít súlyából. 

Sőt, nemhogy megkopottá nem válik, de 

köztudottá nemesül. A költészet napja ilyen. Igaz, 

- az eredeti céllal szakítva, - ma már nem pusztán 

a kortárs magyar költők népszerűsítése valósul 

meg ezen a napon.  

Idén is közös versmondások, szavalóversenyek, 

író-olvasó találkozók zajlottak országszerte 

április 11-én. A Komárom-Esztergom megyei 

programokról a KeMLIB e havi számában 

részletes tudósításokat olvashat az érdeklődő. 

 

Lackfi János: Számítógépes játékok című versét 

könyvtárosok mondják el. A szerkesztett videófelvétel 

megtekinthető itt: https://www.youtube.com/watch?v=f9tW9sh75Xw 

A József Attila Megyei és Városi Könyvtár 

többféleképpen ünnepelt. Először is csatlakozott 

a kaposvári Takáts Gyula Megyei és Városi 

Könyvtár kezdeményezéséhez. Az Országos 

Széchényi Könyvtár valamint a megyei 

könyvtárak kollektívája Lackfi János: 

Számítógépes játékok című versét mondta el, és 

készített a szavalatról filmfelvételt. A kaposvári 

könyvtár pedig begyűjtötte ezeket a felvételeket, 

és verssoronként összemontírozta a könyvtárak 

előadását. A végeredményről videofelvétel 

készült, mellyel nem valószínű, hogy 

szavalóversenyt lehetne nyerni, de nem is ez a 

lényeg, hanem a mindannyiunkat összekötő közös 

verselés. 

Lényegesen átütőbb erejű volt a költeményeket 

Téri Sándor előadóművész közvetítésével 

hallgatni a JAMK Fő téri fiókjában. A Semmiség 

és a Világ című műsorban Ady Endre, Csokonai 

Vitéz Mihály, Heinrich Heine, József Attila, 

Karinthy Frigyes, Szabó Lőrinc, Weöres Sándor, 

Zelk Zoltán klasszikus és kevésbé ismert verseit 

hallgathatta meg a közönség. A férfi és a nő 

egymásnak feszüléséről, örök harcáról, 

ragaszkodásáról, és elválásáról szóltak a 

költemények Téri Sándor erőteljes 

közvetítésében. 

 

A Semmiség és a Világ – Téri Sándor műsora Tatabányán, 

a JAMK közönsége előtt. Fotó: Nagy Ádám 

Végezetül könyvtárunk egy versírói pályázat 

kihirdetésével is ünnepelt. Téri Sándor 

előadóestjének felkonferálásakor Kissné Anda 

Klára, a JAMK Tájékoztatási és bibliográfiai 

osztályának vezetője elsőként itt, a versbarát 

közönség számára tette nyilvánossá a József 

Attila Megyei és Városi Könyvtár versíró 

pályázatával kapcsolatos információkat. A 

pályázatra beküldött költeményeket szakmai zsűri 

bírálja el. Az eredményhirdetésre pedig június 6-

án, az ünnepi könyvhéten kerül majd sor. 

Befejezésül egy érdekesség: József Attila 

nemcsak az égi kávéházban figyeli a költészet 

napját ünneplőket, hanem ténylegesen is ott 

található valahol a messzi égbolton. A költőről 

nevezték el ugyanis a 39971-es sorszámú 

kisbolygót, melyet 1998-ban fedezett fel 

Sárneczky Krisztián és Kiss László – akkor még 

egyetemista – csillagászok. 

[1] Élet és Irodalom VIII. évf. 8. sz. 1964. február 22. p. 1. 

[2] Élet és Irodalom VIII. évf. 15. sz. 1964. április 11. p. 1. 

https://onenote.officeapps.live.com/o/onenoteframe.aspx?Fi=SDC7C3FF93D18C5BC6!26836&H=emul&C=5_810_BN1-SKY-WAC-WSHI&ui=hu-HU&rs=hu-HU&wdo=1&wde=+%c3%a1prilis&wdp=0&su=-4052114229362402362&ad=hu-HU&sc=host%3d&cy=w0tuwdB4cg8YVV5a5eg48BIXnpMVzYaEeL5ru2vbDKk%3d1#_ftn2
https://www.youtube.com/watch?v=f9tW9sh75Xw
https://onenote.officeapps.live.com/o/onenoteframe.aspx?Fi=SDC7C3FF93D18C5BC6!26836&H=emul&C=5_810_BN1-SKY-WAC-WSHI&ui=hu-HU&rs=hu-HU&wdo=1&wde=+%c3%a1prilis&wdp=0&su=-4052114229362402362&ad=hu-HU&sc=host%3d&cy=w0tuwdB4cg8YVV5a5eg48BIXnpMVzYaEeL5ru2vbDKk%3d1#_ftnref1
https://onenote.officeapps.live.com/o/onenoteframe.aspx?Fi=SDC7C3FF93D18C5BC6!26836&H=emul&C=5_810_BN1-SKY-WAC-WSHI&ui=hu-HU&rs=hu-HU&wdo=1&wde=+%c3%a1prilis&wdp=0&su=-4052114229362402362&ad=hu-HU&sc=host%3d&cy=w0tuwdB4cg8YVV5a5eg48BIXnpMVzYaEeL5ru2vbDKk%3d1#_ftnref2
https://www.youtube.com/watch?v=f9tW9sh75Xw


Kulturális program a könyvtárosok 
világnapján 

Feketsné Kisvarga Anita 

A József Attila Megyei és Városi Könyvtár idén 

először ünnepelhette a könyvtárosok világnapját 

szakmai-, közösségi- és kulturális programokkal. 

Sajnos, kollégáink közül többen kényszerültek 

munkavégzésre ezen a napon is, de akik szabaddá 

tudták tenni magukat, és nem utaztak el az 

érsekújvári testvérkönyvtárba, azok számára 

érdekes, ugyanakkor kellemes programokkal telt 

a nap. 

Összesen húszan voltunk abban a szerencsés 

helyzetben, hogy a kulturális feltöltődést 

választhattuk, és élvezhettük egymás társaságát, 

beszélgethettünk másról is, mint a munka. Reggel 

kilenckor vártak ránk a Tatabányai Múzeum 

munkatársai, egészen pontosan Kovács Éva 

múzeumpedagógus, aki a rá jellemző 

kedvességgel mutatta be az intézmény könyvtárát 

nekünk. Még egy kis zenei élménnyel is 

megajándékozott bennünket: csengettyűjátékkal 

igyekezett elkergetni a szürke hétköznapok – és 

az időjárás – szürke felhőit a fejünk fölül. 

 

Kisné Cseh Julianna tárlatvezetése a Vértes Agorájában, 

a Tatabányai Múzeumban. Fotó: Sári Aliz Imola 

A kiállítótérben Kisné Cseh Julianna régész, 

történész, főmuzeológus kísért minket, és 

élvezetes előadással mutatta be a múzeum 

Metamorfózis – Ember és természet kapcsolata az 

Által-ér völgyében című kiállítását. A tárlat 

nemcsak a kiállított értékes leletek miatt jelentett 

élményt a számunkra, hanem az ismeretek 

befogadását segítő, kreatív, hangeffektekkel 

kísért kialakítása miatt is. A nagyközönség előtt 

még nem ismert kiállításon érdekes volt olyan 

helyeken is megfordulnunk, melyek még 

készülnek, alakulnak.  

A vaskor elhagyása után történelmi utazásunk 

idegenvezetője Altdorferné Pál Gabriella 

néprajzkutató, régész, a múzeum igazgatója lett.  

Humorral fűszerezett, lelkes tárlatvezetésével 

egészen Tatabánya közelmúltjáig kísért 

bennünket. Az interaktív kiállítóterekben 

gyermeki buzgalommal irányítgattuk a kisvonatot 

a város egykori képét mutató terepasztalon, 

lépkedtünk a fotóbemutató padlón, végezetül egy 

farmotoros buszt imitáló térben találtuk 

magunkat, ahol nosztalgiázhattunk a régi 

Tatabányát bemutató fotóvetítésen. 

 

Időutazás Altdorferné Pál Gabriella vezetésével 

gyermekkorunk lakásába. Fotó: Sári Aliz Imola 

Miután a gyermekkorunkat idéző szobabelsőt és 

csemegeboltot is megtekintettük, egy egészen 

más világba csöppentünk. Az emeleti 

kiállítótérben a habán kerámiákban 

gyönyörködhettünk. A hutteriták (habánok) 

Magyarországon letelepedett családjai a 16. 

században kezdtek el foglalkozni a fehér alapon 

kék, sárga és zöld mintával díszített, ónmázas 

edények készítésével. A századok során 

technikájukat tökélyre fejlesztették, termékeik 

még a kínai porcelán szépségét is 

megközelítették. Nem csoda, ha ma is élnek olyan 

meseterek, akik a habán kerámia hagyományos 

motívumait és technikáit alkalmazzák 

edényeiken. 

Nagyon jól éreztük magunkat a múzeumban. 

Kellemesen elfáradva, a sok információtól zsongó 



fejjel köszöntük meg vendéglátóinknak a kedves 

fogadtatást. 

 

A könyvtárosok csapata Kovács Éva muzeológussal a 

jobb szélen. Fotó: Sári Aliz Imola 

A tartalmas délelőttöt közös ebédeléssel zártuk a 

Stúdium Étteremben. Rövid kávészünetre még 

összejöttünk a JAMK Fő téri fiókjában, aztán 

voltak, akik felvették a munka fonalát, más 

kollégák viszont hazatértek. Délutánra hét főre 

olvadt társaságunk. Ennyien voltunk kíváncsiak a 

Vértes Agorájában a Budapest Ragtime Band 

ifjúsági bérletes előadására. Az 1930-as évek 

Amerikájába repített vissza minket a zene, és a 

humoros szöveg. A zenekar mindent megtett 

annak érdekében, hogy a nézőtéren összegyűlt 

nem kevés számú kisiskolást és az idősebb 

korosztályt közelebb vigye a ragtime, a dixiland 

és a jazz sőt, még az opera műfajához is.  

A délután végére élményekkel, jó 

beszélgetésekkel és sok nevetéssel gazdagodtunk. 

Sokunkban megfogalmazódott az igény, hogy 

máskor is keressük az alkalmat a munkahelyen 

kívüli találkozásokra. 

A tavaszi égbolt és csillagai a JAMK-
ban 

Sári Aliz Imola 

2016. április 4-én, hétfőn 17 órakor ismételten 

kezdetét vette Öko-est programsorozatunk a 

József Attila Megyei és Városi Könyvtárban. 

Ezúttal „Az áprilisi égbolt és a tavasz csillagai” 

című előadáson vehettek részt a kedves látogatók, 

vendégünk pedig az MCE Felsőgallai 

Amatőrcsillagász klub egyik alapító tagja, Moczik 

Csaba kápráztatott el bennünket az égbolt 

csillagaival.  

Maga a klub nem is olyan régen – 2011. 

szeptember 22-én – alakult, jóllehet történetük 

messzebbre nyúlik vissza, amikor még csak a 

városi Úttörőházban és a TIT csillagvizsgálójában 

tevékenykedtek. Jelenleg távcsöveik, a felsőgallai 

Péch Antal Műszaki Szakközépiskola tetején 

foglalnak helyet; ezzel szemben az egyesület 

előadásait, szakköreit a felsőgallai Széchenyi 

István Művelődési Házban tartja, ahova 

igyekeznek egy-egy híresebb csillagászt is 

meghívni. A társulat „MCE” neve, ötletesen a 

három alapító tagnak a kezdőbetűiből tevődik 

össze. Nevezetesen az „M”, Moczik Csabáét, a 

„C”, Czinder Gáborét, az „E”, pedig Eredics 

Máriáét – volt fizikatanárnőmét – takarja. 

Az előadás élvezhető, olykor humoros mivolta 

ellenére is magas színvonalú információkat 

tartalmazott, és rengeteg új ismeretekkel 

lehettünk gazdagabbak Földünk égboltjáról és a 

körülötte levő univerzumról. Kétféle egyenlítőről 

is hallhattunk a bemutatón, a földi egyenlítőről és 

az égi egyenlítőről. Az égi és a földi egyenlítő 

ugyanaz, csak az égi egyenlítő a földinek az 

égboltra való kivetítése. Egy másik ellipszis alakú 

pálya pedig, az ekliptika, a Nap éves égi útja. Ez 

a két kör, két pontban metszik egymást a 

tavaszpontnál és az őszpontnál, továbbá azt is 

megtudhattuk, hogy a Föld geoid (Föld) alakja 

miatt billeg, mozog. 

 

Moczik Csaba egy óriási teleszkóppal. Fotó: Nagy Ádám 

Ebben az időszakban, egy jobb távcsővel többek 

közt az elköszönő téli égbolton a Siriust (Nagy 



Kutya csillagkép része), a mostani tavaszi 

égbolton az Arcturust (Ökörhajcsár csillagkép 

része) és a Spica (Szűz csillagkép része) 

csillagokat láthatjuk, de már az eljövendő nyári 

égbolt is fel-felbukkan a Vegaval (Lant csillagkép 

része), és nem utolsó sorban az Altairral (Sas 

csillagkép része). Ugyancsak a tavaszi égbolton 

lehet jól látni a Nagy Göncölt is (Nagy Medve 

csillagkép része). 

 

Moczik Csaba több távcsövet is hozott magával  

a programra. Fotó: Nagy Ádám 

Szó volt még naprendszerünk bolygóiról is, mint 

például a Jupiterről, a Szaturnuszról és a Marsról. 

A Jupitert és a Szaturnuszt már a középkorban 

Galileo Galilei is megfigyelte. A Jupiteren 

felfedezett egy nagy vörös foltot, amiről ma már 

tudjuk, hogy egy igen nagy kiterjedésű és 

energiájú forgószél; a Szaturnuszról pedig Galilei 

azt hitte, hogy egy hármas bolygó, mert abban az 

időben nem tudta, hogy a bolygó körül gyűrűk 

helyezkednek el. Sőt, sokáig azt hitték, csak egy 

gyűrűje van a bolygónak, de hála a mai modern 

távcsöveinknek és az űrszondáinknak, 

észrevették, hogy több rétegből áll a Szaturnusz 

gyűrűje. A Marson pedig tényleg található víz, 

ami olykor hó formájában is megjelenik a déli és 

északi félteken egyaránt; magát a bolygót 

ráadásul egy kékes színű szén-dioxid légkör is 

burkolja, ez viszonylag új felfedezésnek számít, 

mert az első űrszondáig, eddig mindig csak egy 

nagy vörös bolygónak gondoltuk légköri burok 

nélkül. 

Bámulatos látni, hogy mennyit fejlődött a 

csillagászat, hiszen nem is olyan régen még azt 

gondolták, hogy a Föld a világ közepe, majd azt, 

hogy a Nap áll a mindenség középpontjában, 

mostanra már nincs olyan, hogy egy középpont 

lenne, mivel minden kering minden körül. 

Továbbá már nemcsak a közvetlen galaktikus 

környezetünkről van tudomásunk, hanem a több 

millió – milliárd – fényévnyire lévő távoli 

galaxisokról is. Tény, hogy ezekről csak 

nemrégiben kezdtünk el ismereteket szerezni. 

Összességében tehát csak „egy halványkék pötty 

vagyunk a végtelen világűrben”. (Carl Sagan) 

Igaz, a program magában foglalt volna egy 

csillagnézést is, de a túl világos égbolt miatt ezt 

jobbnak láttuk elhalasztani, ezzel szemben ősszel 

bizonyára sikerül megtartanunk a csillaglesést. A 

program létrejöttét köszönjük házigazdánknak, 

Nász Jánosnak, és az előadónak, Moczik 

Csabának. 

Az olvasóklub tavaszi „csokra” 

Nagy Edit 

Márciusi összejövetelünk hangulata olyan 

változatosra sikeredett, mint amilyen választott 

témánk, a tavasz. Előre nem is beszéltünk meg 

részleteket, mert úgy gondoltuk, hogy mindenki 

ismer e gyönyörű évszakhoz kötődő verseket, 

prózai írásokat. Nem tévedtünk. Ismét sokan 

voltunk, a létszám meghaladta a 20 főt, és 

versajánlót is többen hoztak magukkal. A 

klubfoglalkozás elején a szokásnak megfelelően 

dióhéjban bemutatkoztak az első alkalommal 

érkezők, majd Prander Éva közelmúltban 

lezajlott könyvbemutatójáról beszélgettünk. 

Megköszönte, hogy tagjaink közül többen részt 

vettek a Puskin Művelődési Házban 

megrendezésre került programján. Ebből is 

kiderült, milyen összetartó a társaság, jó, hogy 

tudunk örülni egymás sikerének. 

 

Fotó: Nagy Ádám 



Annak ellenére, hogy a tavaszhoz általában az 

újrakezdést, az újjáéledést társítjuk, sajnos sokan 

veszítik el hozzátartozójukat ebben a szeszélyes 

évszakban. Egyik klubtársunk, Englerth Miklósné 

Magdika is ezt a szomorú időszakát éli. Ez 

alkalomból, együttérzésünk jeléül Csordás 

Tiborné Helga olvasta fel Áprily Lajos: Tavasz a 

házsongárdi temetőben című megható 

költeményét. A gyászos pillanatok után 

Henczinger Béláné Anci néni és Hodossy Ildikó 

előadóművész örvendeztette meg a klubtagokat 

tavaszi verscsokrával, majd Szabó Julianna és 

Horváth Szabolcs szavalt saját verseiből. 

Az irodalmi találkozó harmadik félórája a 

közelmúltban elhunyt írónő, Harper Lee: Ne 

bántsátok a feketerigót! című regényének 

megbeszélésével telt. A könyvet Sisa Mária, 

Hodossy Ildikó és Murányi Ferencné Margitka 

ajánlotta a többiek figyelmébe. A másfél óra ismét 

rendkívül gyorsan elszállt, így az időnkből már 

csak pár gondolatra futotta, hogy a júniusra 

tervezett irodalmi vetélkedőnk tervezetét 

felvázoljuk. 

A JAMK tavaszi tárlata 

Nagy Edit 

A József Attila Megyei és Városi Könyvtár Fő téri 

Könyvtár-Képtárában 2016. március 1-től április 

2-ig Papp Cecília festőművész és illusztrátor 

mutatkozott be. Az Ózdon élő és alkotó 

képzőművész 12 db realista stílusú festményből 

álló kiállítása erőteljes hangulatot árasztva lakta 

be a helyszínt. Cecília 10 db olajfestményt és 2 

akvarell képet állított ki, fele-fele arányban 

csendéletet és tájképet. Az említett két technikán 

kívül még akrillal és vegyes technikával készíti 

műveit. 

Kiállítónk elárulta, hogy munkásságát eddig 8 

alkalommal díjazták, festményeit 250 alkalmat 

meghaladó hazai és 10 nemzetközi kiállításon 

láthatta az érdeklődő közönség. Több mint 60 

egyéni kiállítása volt. Munkái galériák állandó 

anyagában és közgyűjteményekben is 

megtalálhatóak, alkotásai nemzetközileg 

elismertek. Magyarországon kívül amerikai, 

angol, német, osztrák és brazil otthonok és 

intézmények falait díszítik. Illusztrációt készített 

az Új Képes Gyermeklexikonhoz. Festményeivel 

könyvtárunk látogatói közt is osztatlan sikert 

aratott. 

 

Ízelítő Papp Cecília kiállításából 

Fotó: Nagy Edit 

Népház Úti Fiókkönyvtárunkban 2016. március 

11-31-ig Szárnybontogatók címmel Horváthné 

Csapucha Klára és tanítványainak kiállítását 

rendeztük meg. A tárlatot az óvodástól a 

középiskolásig 55 gyermek valamint tanáruk, 

Csapucha Klára rajzaiból állítottuk össze. A 

megnyitó ünnepséget könyvtárunk igazgatója, dr. 

Voit Pál bevezetője után Mikonya Hajnalka 

logopédus nyitotta meg. A programot a fellépők 

hangulatos közreműködése tette színesebbé: 

Püspök Miklósné Murvai Erzsébet 

Szárnybontogatók című versét Agócs Attila, a 

Bárdos László Gimnázium tanulója olvasta fel, a 

tatabányai Arany János Óvoda óvónői kórusa 

pedig két dalcsokorral készült. 

A kiállítás felnőtt alkotója, Csapucha Klára 

óvónő, fejlesztőpedagógus, vizuális szakoktató. 

Eddig 5 szakkönyve jelent meg. Gyermekkora óta 

szívesen rajzol, fest. Az évek során számos 

eszközt, anyagot, technikai megoldást kipróbált, 

és közel 40 éve, hogy kitalálta az ún. ábrázolva 

fejlesztést, amit azóta is folyamatosan alkalmaz, 

sok örömet okozva önmagának és a gyerekeknek 

egyaránt.  

Célja, hogy tanítványai megtapasztalják saját 

kreativitásukat, és az alkotás adta sikerélményt. 

Klári megfogalmazását felidézve: ez a kiállítás 

közös próbálkozásaikat mutatja be, a megtett utat 

és elért eredményeiket.  
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Könyves Szerda Kamarás Istvánnal 

Makuvek Nóra 

Április első szerdáján Dr. Kamarás István 

olvasás- és valláskutató, egyetemi tanár volt a 

Könyves Szerda vendége a tatai Móricz 

Zsigmond Városi Könyvtárban. Az olvasással, 

irodalommal, könyvekkel dolgozók számára 

megkerülhetetlen szakirodalmi szerző művei szép 

számmal fellelhetőek Tatán is. Kamarás István az 

olvasáson kívül foglalkozik etikával, vallásokkal, 

valamint mesekönyvírással. 

 

Kamarás Istvánnal Makuvek Nóra beszélgetett. 

Fotó: Dollmayer Bea 

Az 1960-as években szerezte könyvtárosi 

diplomáját, ezek után a Magyar Tudományos 

Akadémiánál dolgozott. 1968 és 1985 között az 

Országos Széchényi Könyvtár olvasáskutatási 

osztályának munkatársa volt. Ez idő alatt 

munkatársaival olvasótábor néven nagyrészt 

hátrányos helyzetű fiataloknak szerveztek nyári 

programot Bakonyoszlopon. 

Kamarás István nem csak az 

olvasásszociológiában, de a valláskutatásban is 

úttörőnek számít Magyarországon. A keresztény 

felekezetek mellett a nem-keresztény hitű 

közösségek és a vallásosság különböző formái is 

érdeklik. Minderről Kis magyar religiográfia 

című kötetében írt, de jelent meg könyve a 

somogyvámosi Krisna-völgyről is (Krisnások 

Magyarországon). 

Mesekönyveit többször díjazták, köztük a 

Csigamese 2000-ben az Év Gyermekkönyve 

címet nyerte el. Témáit az életből merítette, fontos 

ihletforrások voltak gyermekei és unokái. A 

Csigamese mellett más gyermekkönyvei is 

megtalálhatóak a tatai könyvtárban.  

A szakkönyvek és a nézők kötetei mellett ezeket 

is dedikálta a beszélgetés végén. 
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Vers- és prózaíró pályázat 2016. 

Makuvek Nóra 

A Móricz Zsigmond Városi Könyvtár idén 

második alkalommal rendezte meg vers- és 

prózaíró pályázatát, melynek 

eredményhirdetésére április 6-án került sor az 

olvasóteremben. Ez alkalommal „család és 

barátok” témában várt alkotásokat a könyvtár.  

A rendezvény elején a zsűri egyik tagja, dr. 

Kamarás István olvasásszociológus örömét 

fejezte ki amiatt, hogy sok lelkes diák vett részt a 

versenyen. A tavalyihoz képest valóban 

növekedett a létszám, a pályázókkal megtelt az 

olvasóterem. Többen közülük kimagasló 

tehetségről számot téve, első helyezést értek el, 

vagy különdíjat kaptak. 

 

Szép számú közönség jelent meg az 

eredményhirdetésen. Fotó: Dollmayer Bea 

Első helyezést ért el a versírók között Szabó Lilla 

Adrienn, a Vaszary János Általános Iskola 13 éves 

tanulója és Kovács Dorottya, a Tatai Református 

Gimnázium 16 éves diákja. Első helyezést ért el a 

prózaírók között a 15 éves Kovács Kíra és Antal 

Lili, a Tatai Református Gimnázium 16 éves 

diákjai. 

Különdíjat kapott a versírók között Horváth 

Norbert, a Kőkúti Általános Iskola 13 éves 

tanulója és Németh Bálint, a neszmélyi Launai 

Miklós Református Iskola 16 éves tanulója. 

Különdíjat kapott a prózaírók között Balogh 

Petra, a Kőkúti Általános Iskola 14 éves diákja és 

a 18 éves Urbán Máté Dávid. 

Idén a jutalmak átadása mellett a könyvtár 

megjelenteti a legjobb írásokat honlapján és 

Facebook oldalán. A pályaműveket az érdeklődők 

folyamatosan olvashatják az interneten. 

 

Sinkó Ildikó igazgató átadja a díjazottaknak a jutalmat. 
Fotó: Dollmayer Bea 

A 2016-os vers- és prózaíró pályázat legjobb 

prózai művét 16-19 éves kategóriában Antal Lili, 

a Tatai Református Gimnázium 16 éves diákja 

írta. Részlet a nyertes műből: 

Antal Lili: Lány a népből 

Újra rám tört az érzés. Az a furcsa, 

megfogalmazhatatlan. Néha úgy érzem, magával 

ránt és nem ereszt, mintha a szívem tépné ki a 

gondolat. Hatalmas nyomot hagyott bennem. De 

főleg egyetlen arc, az a meredt, sóvárgó, 

fájdalommal telt, fiatal arc. Soha nem nézett senki 

úgy rám, mint ő. 

− Rose! Hol vagy már? Igyekezz, lekéssük a 

gépet! 

− Jól van, itt vagyok! Bocs, egy kicsit 

elkalandoztam. 

− Épp a reptér női mosdójában jön rád a 

gondolkodás? Nem vagy normális, szaladjunk, 

mert komolyan oda az egész!  Fogd ezt, eddig 

cipeltem, a kezem majd leszakad. Téglákat 

pakoltál ebbe a kézipoggyászba? 

− Nyugi már, fogom, ez csak pár hasznos könyv 

az útra. … A teljes mű elolvasható itt:  

http://mzsvktata.hu/cikk/antal_lili_lany_a_nepbol/  

http://mzsvktata.hu/cikk/antal_lili_lany_a_nepbol/
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Beer Miklós váci püspök 
könyvbemutatója  

Csombor Erzsébet  

Dr. Beer Miklós váci püspök hat éve már járt a 

Helischer József Városi Könyvtárban első interjú 

kötete kapcsán. 2016. április 25-én ismét őt 

köszöntötte Várady Eszter igazgatónő, a 

moderátor Bánhidy Vajk és a mintegy 200 főnyi 

hallgatóság. A könyvtári beszélgetés apropója az 

új interjúkötet volt, amelynek címe: Szeressetek 

ott, ahol gyűlölnek. A cím Assisi Szent Ferenc 

imáját idézi. 

 

Az interjúkötet beszélgetőtársait, Réti Józsefet és 

Beer Miklós atyát szomorú esemény, a 

mindkettejük által tisztelt Major Sándor 

kismarosi plébános halála hozta össze. A szintén 

kismarosi Réti József Sándor atya helyett a 

püspök úrnak tette fel kérdéseit életről, halálról, 

világról, egyházról.  Beszélgetéseikből született 

meg a könyv, ami aktuális látlelet arról a korról, 

amelyben élünk; azokról a kérdésekről, amelyek 

foglalkoztatják az embereket. A püspök számára 

nincs tabutéma. Azt vallja, hogy Isten elvárja az 

őszinte beszédet.  Ferenc pápa iránymutatását 

idézte, amely szerint a katolikus egyháznak úgy 

kell előre haladnia, mint vonatnak a síneken. A 

két sínpár ebben az esetben az őszinte és világos 

beszéd. Kétségtelen, van ennek kockázata, 

mindent félre lehet magyarázni, és az internetes 

kommentek bizony gyakran bántóak.  

Arra a legbüszkébb, hogy egy újságíró azt írta 

róla, hogy ő Ferenc pápa magyar hangja. Valóban 

nagy csodálója a dél-amerikai, jezsuita pápának 

(csakúgy, mint elődeinek), aki nem ijed meg 

egyetlen kérdéstől sem, őszinte ember és új 

oldalról mutatja meg Isten szeretetét. A pápa a 

krisztusi tanításokat nem kérdőjelezi meg, de van 

bátorsága a hagyományok felülvizsgálatára. 

Miklós püspök úr egyetért vele, és ő is vallja: 

olyan egyháztól óvjon az Úristen, amelyik 

bezárkózik. Ki kell lépni a kapun, nyitni kell 

ahhoz, hogy teljesítse a küldetését, még akkor is, 

ha van arra esély, hogy elutasításban lesz része. 

Biztató, hogy az egyházban története során 

mindig volt erő a megújulásra, igaz a legtöbbször 

hosszabb idő szükségeltetett hozzá.  

Világunkban jelenleg három nagy problémakör 

mutatkozik: 

1. A teremtett világért felelősek vagyunk. 

Környezetvédőknek kell lenni abban az 

értelemben, hogy a javakat testvérként 

osszuk el. 

mailto:szilassi.andrea@jamk.hu


2. Ma Európa és a világ legégetőbb kérdése 

a társadalom erkölcsi alapjainak a 

szétesése. A szabadelvű, relativizáló 

gondolkodás vezetett a homoszexuális 

házasság megjelenéséhez, a gender 

programhoz stb., ami jól mutatja korunk 

értékválságát. Nagyon fontos a 

hagyományos értelemben vett család 

helyreállítása, de e mellett nem szabad 

elfordulni azoktól sem, akiknek bajban 

van a házassága. 

3. A gazdasági válsággal összekapcsolódó 

menekültügy hátterében az óriási anyagi 

ellentét húzódik. Nem tartható ez a 

szédületes nagy különbség a szegények és 

a gazdagok között. A háborúk 

mozgatórugója is a kíméletlen 

haszonszerzés, a mammon szeretete. 

 

Bánhidy Vajk és Beer Miklós.  

Fotó: Nyári Andrea 

Az egyház vezetői néha eltérő módon 

nyilatkoznak ezekről a problémakörökről, ami 

megzavarja a hívőket. Elvárható-e az egységes 

álláspont?– tette fel a kérdést a moderátor. 

A pápa körlevelei világos iránymutatást adnak – 

hangzott a válasz. A püspököknek e mögött kell 

egységesen felsorakozniuk. Nem lehet egyéni 

vélemény. Ugyanakkor fontos a párbeszéd, és 

időt kell szánni arra, hogy az új problémákat az 

evangélium fényénél, a Szent Lélek segítségével 

vizsgálják, és így megtalálják a válaszokat. 

Beer Miklóst plébánosként körülvették a fiatalok. 

Ma, az informatika és a sok csábítás korában nem 

könnyű elérni őket. Beer Miklós, a püspök 

azonban vallja, ha időt szánnak rájuk, szót lehet 

érteni velük. Közéjük kell menni, őszintén kell 

velük beszélni. A személyes közös élmény, mint 

régen a cserkésztáborokban, a közös programok 

bizonyára ma is vonzóak lehetnek.  Ilyen pl. a 

gödi Becsal program, aminek a feloldása Belépés 

Családostól. A program keretében havi 

rendszerességgel kulturális, túrázási és sport 

programokat szerveznek. 

A könyv harmadik nagy egysége „A hitünk” 

címet viseli. Ebben a fejezetben olvashatunk az 

imádságról, amiből a püspök atya erőt merít. 

Rendkívül fontosnak tartja a szoros kapcsolatot a 

Szent Lélekkel. Jön a Pünkösd, amivel sokan nem 

tudnak mit kezdeni, pedig nagy szükségünk van a 

Lélek erejére. Talán a pünkösdi hitünk szorul 

leginkább megújulásra – mondta. 

Életének örömét a hívek száma, a szolgálatot 

vállaló férfiak növekvő száma, a gyerekek, a 

templomból mise után kiáramló vidám emberek 

jelentik. A könyv a Helischer József Városi 

Könyvtárból kölcsönözhető. Érdekes olvasmány. 

 

Beer Miklós az esztergomi könyvtárban.  

Fotó: Nyári Andrea 



A fáradhatatlan lelkesítő: Prof. dr. 

Prokopp Mária művészettörténész 

Csombor Erzsébet  

A Helischer József Városi Könyvtár „Köztünk 

élnek” sorozatának legutóbbi rendezvénye 

egyúttal tisztelgés volt a magyar költészet, a 

magyar kultúra előtt. A magyar költészet napját 

1964 óta József Attila születésnapján, április 11-

én rendezik meg Magyarországon. A könyvtár 

rendezvénye április 11-én versekkel kezdődött. A 

Temesvári Pelbárt 10. osztályos diákja Krohn 

István előadásában Arany János: V. László és 

Babits Mihály: Jónás imája című versét hallgatta 

meg a nagy számú közönség. 

A vendég ezen az estén 

a 2016. március 15-én 

díszpolgári címmel 

kitüntetett professzor 

asszony, Prokopp 

Mária művészet-

történész volt. Máriát 

mindenki ismeri 

Esztergomban. A városát lángolva szerető és 

szenvedélyesen népszerűsítő tudós több 

generációs értelmiségi családban született 

Esztergomban. Édesanyja, dr. Steingl Marianna 

szintén művészettörténész és tanár, az édesapa 

jogász, járásbíró, majd levéltáros volt. Négyen 

voltak testvérek. A szerető családi légkör 

klasszikus értékekre, felelősség vállalásra nevelte 

a gyerekeket. A háborús évek, és még inkább a 

háború utáni viszonyok sok nehézséget hoztak a 

család életébe, az apa az ötvenes évek elején 

elveszítette a munkáját, Mária az általános iskola 

után csak körülményesen, bátor tanárok 

segítségével jutott be a gimnáziumba, majd az 

érettségi után felvették az ELTE történelem-

művészettörténet szakára.  Az egyetemi 

szakdolgozatát az esztergomi Várkápolna XIV. 

századi falképeiről írta, bebizonyította, hogy a 

képek 1340 körül keletkeztek. Az első 

munkahelyén, a Vármúzeumban 7 évet töltött. 

Munkája során sok érdekes emberrel találkozott. 

Járt Esztergomban Gagarin, akitől jelvényt 

kapott, és az iráni sahnak is ő mutatta be a várat. 

A vendég egy míves dobozkával köszönte meg a 

munkáját. 1969-ben volt tanára, dr. Vayer Lajos 

visszahívta a művészettörténet tanszékre. 

Tudományos titkárként egy nemzetközi 

konferencia megszervezésébe csöppent. Azóta 

eltelt több mint  negyven év, amely alatt töretlen 

lelkesedéssel végezte oktató és kutató munkáját. 

Az óráit általában múzeumokban tartja, de régóta 

szervezi a külföldi tanár-diák cserekapcsolatokat 

is.  Az Erasmus program keretében 19 európai 

egyetemmel kötött szerződést. Nagyon fontosnak 

tartja a tanárok munkáját a helytörténet 

megismertetésében is. 

Kutatási területe a XIII.-XV. századi európai 

művészet, ezen belül is az itáliai és magyar 

kapcsolatok. Nagy feltűnést keltett Prokopp 

Mária 2007 júniusában Wierdl Zsuzsanna 

restaurátorral, amikor bejelentette: az esztergomi 

királyi vár első emeletén, Vitéz János 

dolgozószobájában látható négy sarkalatos erény 

freskójának egyikét, a Mértékletességet 

valószínűleg Sandro Mariano, azaz Botticelli 

festette. Ma már a kutatások azt valószínűsítik, 

hogy a Studiolo minden freskója az ő keze 

munkája. 

 

Sinkó Gyula és Prokopp Mária. Fotók: Nyári Andrea 

A Sinkó Gyula kérdéseire válaszoló vendég újra-

meg újra Esztergomhoz tért vissza. Lelkesített, 

igyekezett felrázni a város lakóit, hitet sugárzott. 

Vegyük észre, hogy az évszázadokon át kulturális 

főváros szerepet betöltő Esztergomnak van, lehet 

ilyen szerepe a jövőben is - mondta. Köszönjük 

Mária! Bízunk benne, hogy utat tör magának az a 

fény, amelyet ez a megnyerő személyiség minden 

szereplésével a hallgatóságára sugároz.  


