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Szakmai elismerések a JAMK-ban 

Fábián Ildikó 

A József Attila Megyei és Városi Könyvtár 

igazgatója idén a következő munkatársakat 

részesítette elismerésben:  

Az új feladatok megoldásában, a könyvtár és az 

olvasók érdekében végzett szakmai és társadalmi 

tevékenységéért „A megyei könyvtárért” díjat 

KISSNÉ ANDA KLÁRA kapja.  

Az új kihívások befogadásával, a megyére 

kiterjedő csoportos gyermekfoglalkozásokkal, az 

olvasóvá nevelés terén végzett magas színvonalú 

szakmai munkájáért  SZERENCSI EDINA 

részére Igazgatói elismerő oklevelet 

adományoz.  

 Az időszaki kiadványok gépi kezelése és az 

újdonságok bevezetése terén tanúsított 

nyitottságáért, valamint az olvasószolgálatban 

végzett sok éves, pontos szakmai munkájáért 

MÉSZÁROS LÁSZLÓNÉ részére Igazgatói 

elismerő oklevelet adományoz.  

 

Amatőr versírók – profi versek 

Kissné Anda Klára 

Új kezdeményezésbe fogott a József Attila 

Megyei és Városi Könyvtár. Az 

elégedetlenkedők hangját meghallva többen úgy 

gondolták a könyvtárban, hogy lehetőséget kell 

kínálni azoknak a verselőknek, akik szeretnék 

magukat a nyilvánosság előtt megmérettetni. A 

lehető legszélesebb korosztályban gondolkodva 

amatőr költőknek kiírt pályázatot Komárom-

Esztergom megyében hirdették meg – stílusosan 

a Magyar költészet napján, 2016. április 11-én. 

Fővédnökséget Turainé John Katalin 

alpolgármester vállalt.  

 

Turainé John Katalinról Nagy Ádám készítette a fotót. 

Nem volt tematikai megkötés. Leginkább a 

természet, a szerelem, az életérzések, a szépség 

és az elmúlás ihlette költemények mellett akadt 

néhány istenes és bányászvers is. Nyomtatásban 

még meg nem jelent alkotást lehetett beküldeni. 

Így azok, akiknek például magánkiadásban volt 

már lehetőségük kötetet kiadni, vagy abból 
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kimaradt, vagy erre az alkalomra írt verssel 

jelentkezhettek.   

Rendkívül változatos formában áradtak a friss 

vagy néhány éve már fiókban lapuló művek. E-

mailbe írt szöveg, Word és PDF dokumentumok, 

amelyek terjedelme 4–5 sortól háromoldalasig 

terjedt. Páros rímtől az időmértékesig formázva, 

és a legkülönfélébb jeligékkel ellátva. Majdnem 

mindenki kihasználta a maximálisan beküldhető 

3 darabszámot.  

A 14–19 év közöttiek arányaiban kevesebb 

verset küldtek be, a legfiatalabb, egy 15 éves 

pályázó a díjazottak közé is bekerült. A 19 év 

feletti kategória legidősebb pályázója 86 éves 

volt.  

A hetven pályázó 183 verséből 179-et tudott 

értékelni a szakmai zsűri, melynek tagjai között 

Szilvási Csaba költő, Bárdos Virág pedagógus, 

Mikolasek Zsófia osztályvezető könyvtáros tett 

eleget a felkérésnek, a zsűri elnökeként Téri 

Sándor színművészt megválasztva.  

 

Voit Pál igazgató köszönti a megjelenteket.  

Fotó: Nagy Ádám 

A zsűri felé jeligével és a díjkategóriák miatt 

életkorral továbbított alkotások elbírálásánál fő 

szempontként az eredetiség és a „szellem” esett 

latba.   

A döntési folyamatot hosszas vita kísérte. 

Minden zsűritag kategóriánként a számára 

legszebb, legértékesebbnek tartott versek 

címeivel érkezett az utolsó egyeztetésre. Nem 

minden hév nélkül, pro és kontra érvek csaptak 

össze. Voltak versek, amelyek több zsűritag 

listáján is szerepeltek, aztán kerültek be újak a 

helyükre. Értelmező felolvasás, tagolt 

szavalatokban keresték a költői képek mögött 

rejlő tartalmat, a nem ritkán megindító és a 

kereteket szétfeszítő érzelmek indíttatását, 

okozatát – ahogy abból ízelítőt adott Téri Sándor 

az eredményhirdetés alatt, kiragadva azt a 

néhány momentumot a végül díjazott versekből, 

ami az adott helyezést indokolta.   

 

Téri Sándor színművész, a zsűri elnöke. Fotó: Nagy Ádám 

A díjkiosztó ünnepség, amely részét képezte a 

József Attila Megyei és Városi Könyvtár 87. 

ünnepi könyvheti programjainak, teltház előtt 

zajlott. Az izgatott pályázók, a kísérő szülők és 

hozzátartozók tömött sorokban várták az 

eredményeket.  

Június 6-án dr. Voit Pál, a megyei könyvtár 

igazgatója nyitotta meg a rendezvényt, majd 

Turainé John Katalin alpolgármester köszöntötte 

a pályázókat és a résztvevőket. Kissné Anda 

Klára osztályvezető a pályázat szervezőjeként 

moderálta az eredményhirdetést. A legszebb tíz 

vers saját, illetve Földesi Zsófia és Szekeres 

Ádám, az Árpád Gimnázium diákjainak 

szavalatában hangzott el. Minden verset a 

zsűrielnök rövid értékelése, és az adott költő 

megszólalása követett a benyomások 

helytállóságáról. A program végén a zsűri 

részéről Szilvási Csabától hallhattak zárszót a 

jelenlévők.  

A 19 év alattiak között első helyezést ért el 

Horváth Szonja a „Viasz”, másodikat Gerlei 

Dávid „Isten”, harmadikat Kovács-Makai Réka 

Elfrida „Így múlunk el csendesen” címmel 



beküldött költeménye.  A 19 év feletti 

kategóriában első helyezést Taizs Gergő 

„Emlék-ez-és-fásli”, második helyezést Kiss 

Ágnes „Csaló”, harmadikat pedig Tankó-Köllő 

Krisztina „Hit nélkül” című verse nyerte el.   

 

Hajba Tamás különdíjas. Fotó: Nagy Ádám 

Kategóriánként az első három helyezett 20–25–

30 ezer forint értékű könyvjutalomban részesült 

a tatabányai Alexandra Könyváruház, a Libri 

könyvesbolt, az Új Forrás Kiadó Nonprofit Kft. 

és a József Attila Megyei és Városi Könyvtár 

felajánlásának köszönhetően.  Különdíjat Hajba 

Tamás kapott a „Csak egy pont” című versével. 

Díját Turainé John Katalin ajánlotta fel.   

Az eredményhirdetés műsorához összeállított 

legszebb tíz vers között hangzott még el Horváth 

Szonja saját előadásában az „Egyszer”, Földesi 

Zsófia előadásában pedig Kiss Ágnes „Szakítás” 

és M. Tóth Sándor a „Hajléktalan dala” címmel 

beküldött versei. Utóbbi a legjobb tízbe kerülés 

okán szintén könyvjutalomban részesült.  

Ahogy Téri Sándor az eredményhirdetés során 

elmondta, a nehezen egyeztetett és szubjektív 

döntések akár más eredményekre is vezethettek 

volna. Ám még a csalódottan távozóknak is el 

kellett ismerniük, hogy színvonalas, 

megérdemelten jutalmazott versek kerültek idén 

előtérbe. Azt azonban már most látjuk, hogy a 

kétéves periodicitással tervezett megyei amatőr 

vers kiírások több, legalább egy 50 év feletti 

külön díjkategóriát is igényelnek majd.  

Taizs Gergő:  

Emlék-ez-és-fásli  
 

   

A köztünk lévő hágcsót megmászó pásztoróra 

mutatóján matatva tekergek  

Visszafele, hogy el ne feledjem rejtekhelyem. Testet ölt e 

rest, testet ölő   

Magány, vágányzárt fial s elinal összecsukló hajnalán 

az egyszeregy talány.  

Talán - gondolom kelletlen - a vérlázító terpeszben, amit 

bemutattál,  

Mikor vitorlád olyan szelet fogott, hogy incselkedőn 

tornyosodott  

Fölénk a kéjfödém, talán ott bomlott meg az akkor épp 

ép épület, veled   

S nem nélküled. Ó, hogy az a bizonyos bizony most mért 

nem ver rád   

Egy jó izmost! Hiszen kesergő áldomást színlelve még 

egy színt  

Leltem tebenned. Nos, ami sok az sok, bár nem kamatos 

a komótos lépcsőfok,  

De lejt e delej út, ordításom visszhang a kövezett kút 

peremén, én, én. És közben,   

Harmatos mélytenger-börtönben, annak is a fenekén 

feketén fekszik,   

Mert a szarvait ugye visszametszik, a feledésbe merült 

faltörő kos, kit korábban   

Karban és kordában tartott sok önjelölt önjelt ölt 

kisokos. Fekszik furán,   

Méricskéli az elfolyó időt, s ha néha léha horgára akad, 

visszadobja, mert   

Nagy falat, a halat.  



Versek képekben - fotópályázat 

Tarjánné Tihanyi Tímea 

A József Attila Megyei és Városi Könyvtár 

Bánhidai Fiókkönyvtára a fenti címmel hirdetett 

fotópályázatot 7 hónapra szólóan 2015. október 

1-én. Két kategóriában pályázhattak 7-19 éves 

fiatalok. A hónapokon át tartó megmérettetés 

során minden hó elején egy-egy vers jelent meg 

a könyvtárunk honlapján, melyhez kapcsolódóan 

vártuk a fiatal alkotók vers ihlette képeit. A 

pályázat 2016. április 30-án zárult le, melyre 133 

alkotás érkezett hazai és határon túli alkotóktól. 

A beérkezett fotók felkerültek könyvtárunk 

honlapjára, melyek közül szavazással döntöttük 

el, hogy ki nyerje el a közönség különdíját. A 

beérkezett műveket szakmai zsűri értékelte, 

kategóriánként 3-3 színvonalas fotót díjazva. A 

legjobb 40 alkotásból a Kép - Szín - Tér 

Fotóművészeti Műhely Közhasznú Egyesület 

közreműködésével kiállítást rendeztünk, melyet 

2016. június 13-tól július 1-ig tekinthettek meg 

az érdeklődők a bánhidai Puskin Művelődési 

Házban.  

 

Miután Ablonczy Dánielné megnyitotta az eseményt,  

Dallos István értékelte a pályamunkákat.  

Fotó: Nagy Ádám 

Kiállításunkat, 2016. június 13-án dr. Voit Pál 

könyvtárigazgató köszöntő szavait követően 

Ablonczy Dánielné önkormányzati képviselő 

nyitotta meg, elismerően szólva a művelődési 

ház és a könyvtár családias programjairól. A 

beérkezett pályamunkák értékelésének 

szempontjairól, a versek és fotók metaforikus 

jelentéséről, kapcsolatáról Dallos István 

fotóművész tartott előadást. A díjak átadása előtt 

a Bánhidai Jókai Mór Általános Iskola diákjai 

tolmácsolásában elhangzottak az alkotásokat 

ihlető versek. Kategóriánként 3-3 helyezés, egy 

közönségdíj, valamint két kollekció díj került 

átadásra, mely utóbbit a legtöbb színvonalas 

alkotást beküldő pályázó számára ítélte oda a 

zsűri.  

 

Dubiel Mercedes Anna: Jégbe zárva 

A pályázat versei és fotói megtekinthetők itt: 

http://www.jamk.hu/fotopalyazat/view.php  

A gyönyörű fotók, a versek színes világa 

szemmel láthatólag egyaránt kellemes időtöltést 

biztosított látogatóink számára. Reméljük, hogy 

kezdeményezésünk a jövőben még több fiatalt és 

felnőttet késztet arra, hogy a természet fotózása 

mellett a versek bensőséges világába is 

kiránduljanak, megtalálva bennük a szépséget, 

kreatív ötletet és harmóniát.  

Díjazottak és alkotásaik: 

http://www.jamk.hu/?q=hu/2016fotopalyazat  

7-14 éves kategória:  

I. helyezett: Dubiel Mercedes Anna  

II. helyezett: Gábos Orsolya  

III. helyezett: Török Ignác Bálint  

14-19 éves kategória:  

I. helyezett: Szita Júlia  

II. helyezett: Baráth Hanna  

III. helyezett: Mertl Martin  

Kollekció díj:  

7-14 éves kategória: Dubiel Mercedes Anna  

14-19 éves kategória: Szita Júlia  

Közönségdíj: Barsi József Kristóf  

http://www.jamk.hu/fotopalyazat/view.php
http://www.jamk.hu/?q=hu/2016fotopalyazat
http://www.jamk.hu/sites/default/files/pictures/jegbe_zarva.jpg


Vendégünk volt Benkő Péter 

színművész 

Kissné Anda Klára 

2016. június 4-én már az idei, 87. ünnepi 

könyvhét jegyében láttuk vendégül Benkő Pétert, 

aki az egyik legszexibbnek tartott hazai 

férfiszínész. Beszélgetőtársa a könyvbemutatón 

Mikolasek Zsófia osztályvezető volt. Többek 

között az „Egri csillagok”, „A koppányi aga 

testamentuma” filmhőse, a színpadon 

Shakespeare Lőrinc barátja, vagy éppen Lázár 

Ervin Mikkamakkája most új arcát mutatta meg 

a jelenlévőknek. A Színház, lovak, szerelmek 

címmel most megjelent könyve az első, amellyel  

közönség elé lépett a Jászai Mari-díjjal 

kétszeresen, a Turay Ida Színtársulat „Az utolsó 

hősszerelmes” díjával és a Turay Ida 

Vándordíjjal kitüntetett, ma is sármos férfiú.  

 

A végtelenül közvetlen, meghitt beszélgetés 

során bevallotta, hogy az íráshoz terápiaként 

fogott hozzá. A betegség ellen, etapokban írja ki 

magából gondolatait és emlékeit – mégpedig 

hagyományos módon, kockásfüzetet ragadva. A 

számítástechnika és a modern kütyük világával 

nem tud azonosulni, a foglalkozásából adódó 

állandó kitárulkozás mellett pedig a közösségi 

felületek pillanatnyi benyomásainak, 

megítélésének nem hajlandó kitenni magát.  

Bár elsősorban a könyv adott apropót a 

találkozóra, nem maradhatott el, hogy eddigi 

pályafutásáról, a versmondáshoz való 

viszonyáról, kapcsolatairól, a színészbarátokról 

faggassuk. Mint mondta, gyerekkora óta 

vonzódik az emberekhez, az emberi 

kapcsolatokhoz. A beleérzés képessége számára 

valami erőteljesebb, ösztönszerű, csak Petőfi 

soraival kifejezhető: „Sors, nyiss nekem tért, 

hadd tehessek, Az emberiségért valamit!”. 

Emiatt, ha nem színész, hát talán orvos lett 

volna.   

A versmondáshoz is ez a képesség kell, s bár 

gyönyörűen szaval, mégis az emberiség elleni 

bűntettnek tartja azt. Miért? Mert szerinte a 

versek valóságalapja veszítheti el így az 

értelmét. Minden vers – ahogy a szerepek is – 

egy-egy szituáció, amelyben a színész csak 

közvetítő lehet az élet színpadán Isten – szerző – 

színész – néző négyszögében. Egy színésznek 

nem a szereplésvággyal kell azonosulnia, hanem 

azzal, hogy mit akar megmutatni, és azt 

megtudja-e mutatni. A „Vers mindenkinek” 

állandó szereplője versmondóként Koltay 

Gergellyel dolgozott együtt, aki a megfelelő 

zenei aláfestésről gondoskodott. Hogy nem 

hallhatjuk CD-n, annak a műfaj iránti kereslet 

megszűnése az oka.  

Színész édesapja, Benkő Gyula soha nem látta el 

tanácsokkal, inkább csak a személyiségére 

hatott. A főiskolai felvételire Rimbaud-verssel 

jelentkezett, és rögtön felvették. Visszatekintve 

elégedett, nyugodt. Régi szerepeit ma is úgy 

játszaná el, mint akkor. Ma tanfolyamot, 

tréninget vezet a lámpaláz leküzdésére szituációs 

gyakorlatokkal. Színpadra csak ritkán áll, 

Magyarok a Kárpát-medencében címmel 

játszik. Az önálló esteket magamutogatásnak 

tartja. Fia már más pályát választott. 

Szerencsésnek tartja magát, hogy soha senkivel 

nem volt rossz viszonya. A színészpálya 

sajátossága, hogy a család és az öltöző közt 

megosztva élte életét, a színház beszippantja, 

kihasználja az embert. A barátok is a 

színésztársak közül kerültek ki. Ezek a 

bartáságok megmaradtak akkor is, ha másik 



társulathoz kerülve évtizedekig nem volt 

személyes kapcsolat és kommunikáció. Mint 

mondta, nyugdíjasként 10–15 év után is ott 

folytatják a beszélgetést, ahol abbahagyták.   

 

Benkő Péterrel Mikolasek Zsófia beszélgetett.  

Fotó: Kissné Anda Klára 

A hallgatóság kérdéseire válaszolva megosztotta 

véleményét az alternatív színházról, a mai 

színházi előadások szabadosságáról. 

Egyöntetűen érzékeljük, hogy megváltozott a 

színház. Nem volt idegen a színházi előadások 

megújítása a Shakespeare-i hagyományokat 

követő Angliában sem, a rendező „lefaraghat” és 

egyszerűsíthet, hogy közelebb hozzon egy 

darabot a közönséghez, egy-egy csúnya szó 

pedig lehet a nyomatékosítás eszköze. A túlzó 

közönségesség azonban a fantáziátlanság és a 

tehetségtelenség jelei lehetnek.  

A médiáról szólva a közönséggel egybevágó 

véleményként hangzott el, hogy láthatóan 

kivesztek a nagy egyéniségek. Óriási 

személyiség- és emberformáló hatása miatt még 

háttérzajként sem ajánlatos hallgatni a rádiót 

vagy a TV-t.  

A ló! Nem maradhatott ki a beszélgetésből a 

lovakhoz való viszonya. Számára ez az állat 

megtestesíti a tapasztalatot, a sérülékenységet, a 

szellemet. Sebezhető és érzékeny, mint egy 

pillangó. Ösztönszerű imádattal közelít felé, a 

napi életben a lovakhoz való vonzódása az egyik 

legnagyobb öröme. Itt árulta el, hogy a könyv 

címét harmincegy évvel fiatalabb felesége adta. 

Hangoskönyvként is várható a megjelenése saját 

felolvasásában.  

Költőink, többnyire Petőfi idézett soraitól szinte 

állandó emelkedett hangulatban nem mellőzte 

felhívni a figyelmet arra a mentőszolgálatra, amit 

a színészet, a költészet – és a könyvtárosság 

jelent. Mint minden, ami a szellemmel, 

gondolkodással, olvasással foglalkozik, 

ellenállóvá tesz a manipulációval szemben és 

érzékenyít. Vigyázni kell szép és árnyalt 

nyelvünkre! Ha valamit másképp csinálna, éppen 

ebből a bölcsességből fakad: jobban figyelne az 

élet dolgaira, az emberekre, a szellemre, s ezt 

mindenkitől kérte, – én pedig most megteszem, 

hogy továbbadom.  

Környezetvédelmi világnapon a 

JAMK 

Nász János 

44 éve már annak, hogy az Egyesült Nemzetek 

Szövetsége Stockholmban az első globális 

környezetvédelmi tanácskozásán július 5-ét 

környezetvédelmi világnappá nyilvánította. 

Ennek jegyében találkoztak a Jubileum parkban 

a tatabányai önkormányzat és a Tatabánya 

Városi Szabadidősport Szövetség által szervezett 

rendezvényen a város szolgáltatói, közhasznú- és 

civil szervezetei.  

 

A Jubileum park adott otthont a tatabányai 

környezetvédelmi világnapnak. Fotó: Kissné Anda Klára 

Napjaink talán egyik legfontosabb kérdésköre a 

környezettudatosság. A környezetvédelem 

érdekében végzett helyi szintű feladatvállalás 

komoly kihívást jelent, és folyamatos megoldást 

igényel. Az idén 10. alkalommal megrendezett 

eseményen a lakosság, de elsősorban a 

felnövekvő generáció érzékenyítése volt a cél 



környezetünk megóvása, a tudatos 

energiafelhasználás, az ökológiai gondolkodás 

iránt. Történt ez játékos formákban, elmét, testet 

megmozgatva, bizony néhol nem kis ügyességet 

követelve.  

 

Könyvtárunk standja. Fotó: Nász János 

A város szolgáltatói (T-SZOL, Vízmű stb.), a 

Vértesi Erdő Zrt., a Klímabarát Települések 

Szövetsége, a Zöld Sziget Kör 

Természetvizsgáló Közhasznú Egyesület, a Száz 

Völgy Természetvédelmi Egyesület, a Regélő 

Gerecse Hagyományőrző Egyesület stb. mellett a 

József Attila Megyei és Városi Könyvtár is 

standot állított tevékenysége bemutatására és 

természettudatosító munkája megismertetésére. 

A könyvtár képviseletében Nász János, a 

könyvtár ökológiai referense és Kissné Anda 

Klára osztályvezető az életkori sajátosságokhoz 

igazodó, különböző nehézségi fokozatú 

feladványokkal várta az ide látogatókat. A főleg 

8–12 éves kisiskolások többek között 

környezetvédelmi totókat töltöttek ki, és 

szókereső játékkal szerezhettek zsetonokat. A 

szülővel, nagyszülővel érkező kisebbek számára 

a legizgalmasabb és nagy koncentrációt igénylő 

feladat az volt, amikor egy játszótér grafikai 

ábrázolásában kellett megkeresni az „eldobott” 

hulladékokat. Természetesen az érdeklődők 

tájékozódhattak a könyvtár öko-tevékenységéről, 

szolgáltatásairól és a gyermekkönyvtár 

foglalkozásairól is. A helyes válaszokért, 

megoldásokért kapott jutalom zsetonokat a 

szolgáltatók által felajánlott ajándékokra lehetett 

beváltani. A rendezvény végén mindenki nyert a 

tombolasorsoláson, itt kerültek kiosztásra az 

értékesebb tárgyak. A könyvtár dekoratív és 

színvonalas, a természet és az emberiség 

kapcsolatáról szóló könyveket, színes 

könyvtámaszokat, könyvjelzőket és kirakókat 

ajánlott fel – melyek közül mindegyik gazdára 

lelt.  

Elfogultság nélkül mondhatjuk, hogy a könyvtári 

stand az egyik leglátogatottabb volt: közel 

százan próbálták ki, hogy mennyire is vannak 

tisztában a környezetünk jelenlegi, nem éppen 

derűs állapotával, és hogy mit tehetnek akár 

személyes, akár családi szinten annak javítása 

érdekében.  

Osho szívcsakra meditáció a 

könyvtárban 

Sári Aliz Imola 

2016. május 30-án, hétfőn 17 órakor, a József 

Attila Megyei és Városi Könyvtárban a nyári 

szünet előtti utolsó Öko-estére került sor. Be 

kell, hogy valljam, mindnyájunkat meglepett ez a 

program, mert nem Oshoról és az ő meditációs 

technikájáról hallottunk egy hosszabb előadást, 

hanem valóban csináltunk egy Osho-féle 

szívcsakra meditációt. Mivel sokan nem igazán 

tudják, hogy ki volt Osho, csak a nevét ismerik – 

egy kis bemutatással kezdeném a cikket. 

 

Osho.  

A kép forrása: www.osho.com  

Osho eredeti neve Rajneesh Chandra Mohan 

Jain. 1931. december 11-én született Kutchwada 

városában, Madhya Pradesh tartományában, 

India középső részén. Szüleit már 

kisgyermekkorukban összeadták, majd hamar 

http://www.osho.com/


rájuk maradtak a háztartás és a kistestvérek 

nevelésének terhei.[1] Mikor Osho, mint az első 

gyermek megszületett, az anyai nagyszülőkre 

bízták neveltetését. Nagyszülei nem engedték, 

hogy a többi falubeli gyerekkel játsszon, ezért a 

házuk előtt lévő tó partján üldögélt, és élvezte a 

messze elnyúló víztükröt, a nyugalmat. Ezt az 

egyedüllétet a nagyszülei is észrevették, emiatt 

ritkán szóltak hozzá: tisztelték szabadságát, így 

hát különösebb neveltetést nem kapott.[2]  

Apai nagyapja halála után, Osho és nagyanyja 

Gadarwarába költöztek, ahol többek közt szülei 

is éltek. Itt kezdte el Osho az iskolai éveit. 1945-

ben, mikor már 14 éves volt, hét napig várta saját 

halálát, ugyanis a horoszkópjában meg volt 

jósolva ez a tragikus eset, de végül nem 

következett be.[3]  

Egyetemi évei alatt 1953. március 21-én történt 

Osho megvilágosodása, [4] amiről így 

nyilatkozik: „A megvilágosodás után semmi nem 

történik. Minden történés megáll, eltűnik. Az 

ember már csak léteik. Ez nem azt jelenti, hogy 

az élet megáll: a Nap továbbra is felkel, az éjjeli 

ég továbbra is tele van csillagokkal, a virágok is 

tovább illatoznak… minden megy tovább a maga 

útján. De belül nem történik semmi. Minden 

nyugodt és csöndes marad. A megvilágosodás 

pillanatában véget ér az ember 

élettörténete.”[5]  

1970-ben kezdte el kidolgozni az úgynevezett 

„Dinamikus-meditációt”. Felfedezte, hogy a mai 

„modern ember” tele van elfojtásokkal, és ahhoz, 

hogy el tudjon lazulni, egy katartikus állapot 

elérése kell. Erre azért van szükség, mert 

egyszerűen annyira felpörgeti magát az agy és a 

test, hogy kénytelen lesz kikapcsolni és teljes 

mértékben kizárni a külvilágot, csak önmagára 

koncentrál. Osho, a 70-es évektől kezdve 

haláláig – 1990. január 19. – művelte a 

dinamikus-meditációt, és előadásokat tartott 

egész Indiában, továbbá Amerikában is. A 

botrányokkal teli amerikai élet után végül 

visszatért az indiai Púnába, ahol egy meditációs 

központot hozott létre a külvilágtól elszakadni 

vágyóknak. Ez a meditációs központ ma is 

töretlen sikerrel működik, és öregbíti Osho 

szellemét.[6]  

Az Öko-esten történt meditációt Lutring Beatrix 

mutatta be a megszeppent közönségnek, hiszen – 

mint fentebb említettem – ez nem az a fajta 

meditáció volt, ahogy azt elképzeltük; nem 

ültünk le és nem is kellett koncentrálni a 

légzésünkre. Mikor ez kiderült, hogy nem lesz 

semmiféle nagy monológ, hanem rögtön 

belevetettük magunkat a sűrűjébe, nagyon 

megijedtem, hogy kevesen fognak nekiállni a 

gyakorlatoknak. Szerencsére tévedtem.  

 

Fotó: Sári Aliz Imola 

A dinamikus-meditáción különböző egyszerű 

mozdulatokkal próbáltuk kikapcsolni az 

agyunkat úgy, hogy a mozdulatsorokra 

koncentráltunk. Háromféle mozgástechnikát 

gyakoroltunk, egyenként 15-15 percig, majd az 

utolsó 15 percben a háromféle mozdulatot végül 

egy nagy egésszé állítottuk össze. Az előadás 

végén élménybeszámolót tartottunk: voltak olyan 

személyek, akik ezt az egészet nem értették; 

voltak, akiket öröm árasztott el; és voltak 

olyanok is, akik teljesen magukévá tudták tenni a 

technikát. Nyílván, ez most sokunknak nem 

sikerült, mivel túlságosan a mozdulatokra 

koncentráltunk és arra, hogy nagyjából 

egyszerre, továbbá ugyanúgy formáljuk a 

mozdulatsorokat. Természetesen azzal sincs 

semmi baj, ha a meditáció végén valaki kicsit 

ingerültebb, hiszen az agy mindig mindenre 

magyarázatot próbál keresni, de ha sokat 

gyakoroljuk, előbb-utóbb „ráérzünk az 

ízére”.  Összességében ez a lényege a 

meditációnak, – függetlenül attól, hogy 
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dinamikus, vagy „hagyományos” – hogy lelkünk 

és testünk eggyé váljon, és egybeolvadjon az 

univerzummal.  

Az Öko-estet köszönjük házigazdánknak, Nász 

Jánosnak; a dinamikus-meditáció 

bemutatójának, Lutring Beatrixnek; továbbá 

lelki-segítőjének, egyben párjának, Lengyel-Mór 

Gézának.  

 

Fotó: Sári Aliz Imola 
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Könyvtári beszélgetés Stoffán 
Györggyel Zadravecz Istvánról 

Csombor Erzsébet  

A Könyvtári beszélgetések 2016. június 6-i 

vendége Stoffán György író, újságíró, 

egyháztörténet-kutató volt. Meghívását a 

Helischer József Városi Könyvtárba sokan 

szorgalmazták, hivatkozva arra, hogy idén jelent 

meg Zadravecz-passió című könyvének 

második kiadása. A beszélgetést Bánhidy Vajk 

moderálta. 

 

A szerző Budapesten született. Középiskoláit a 

Szentendrei Ferences Gimnáziumban kezdte. 

Sok szállal kötődött ehhez a rendhez, hiszen 

elmondása szerint 4 éves korától járt a budai 

ferencesekhez ministrálni. Egyszer a kolostorhoz 

közeli területen fociztak, amikor egy szürke 

ruhás bácsi ballagott fel a rendházba. Visszafelé 

jövet odament a focizó fiúkhoz, és azt mondta 

nekik, hogy legyenek jó magyarok és jó 

keresztények. Tizenkét év után derült ki, hogy a 

bácsi Zadravecz István püspök volt. A szerző 

életében ez a találkozás meghatározó élménynek 

bizonyult. Stoffán György a rendszerváltás után 

több bizottság létrehozásán bábáskodott. A 

Mindszenty Bizottságot már mások viszik 

tovább, de a Zadravecz Bizottság működtetése rá 

maradt, és fontosnak tartotta, hogy tisztázza a 

püspök életútját, meghurcolásának vélt, vagy 

valós okait. 

Mi volt Zadravecz Istvánnal a probléma? Az 

1907-ben Rómában pappá szentelt ferences 

szerzetes az I. világháború és a proletárdiktatúra 

idején a Szeged-alsóvárosi plébánián szolgált. A 

szegedi menetszázadok és a kórház 

lelkigondozását végezte, és 1919-ben nyíltan 

fellépett a proletárdiktatúra ellen. Kapcsolatba 

került az ellenforradalom vezérkarával, és itt 

kötött barátságot Horthy Miklóssal, a későbbi 

kormányzóval is. Horthy szorgalmazta tábori 

püspöki kinevezését, amire 1920. augusztus 24-

én került sor. A püspök a két háború közötti 

Magyarország számos kényes kérdésében, – 

például a kormányzatban előforduló katolikus-

református rivalizáció ügyeiben –  igyekezett 

tompítani az ellentéteket. Legitimista 

állásfoglalása miatt azonban megromlott a 

viszonya a kormányzóval. 

 

Bánhidy Vajk és Stoffán György.  

Fotó: Nyári Andrea 
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Stoffán György szerint a püspök a hírhedt 

frankhamisítási ügybe úgy keveredett bele, hogy 

jött hozzá három barátja, akik arra kérték, hogy 

az általuk hozott ládát tegye el az ágy alá. A 

püspök a budai kolostorban lakott ekkor. A 

nyomozás során ott találták meg a ládát, ami tele 

volt hamis frankkal. A MOVE volt a hamisítás 

eszmei szerzője – a résztvevők Trianonért 

akartak bosszút állni a francia pénzügyi rendszer 

ellehetetlenítésével, – de a püspök nem tudott 

róla, nem volt benne. Lemondásának valódi oka 

is más volt – irredenta tartalmú beszédeit a 

hadügyminisztérium cenzúrázni akarta, amit 

Zadravecz István nem volt hajlandó elfogadni. 

Tisztességes, megalkuvást nem ismerő ember 

volt – mondta Stoffán György. 

 

Stoffán György. Fotó: Nyári Andrea 

A II. világháború után, 1945-ben letartóztatták. 

Két évet ült börtönben. Háborús, népellenes 

bűnökkel, antiszemitizmussal vádolták, pedig 

rendtársaival sok száz zsidót bújtattak. Később 

Zsámbékon, a plébánián lakott, ahonnan este, 

titokban, az ablakon keresztül kiszökve Pestre 

ment – a kitiltás ellenére, – ahol olyan 

teológusokat szentelt pappá, akiknek ezt a 

kommunista hatalom nem engedélyezte. Nem kis 

kockázatot vállalt ezzel, mert megfigyelés alatt 

tartották. Zadravecz István naplót vezetett. A 

naplót, a kéziratait, iratait egy házkutatás 

alkalmával vitte el a rendőrség. Egy részük 

visszakerült, ma a budai kolostor könyvtárában 

találhatók. 

1965-ben halt meg. Kívánsága szerint 

Esztergomban, a ferences templom 

altemplomában temették el. Halálának 50. 

évfordulója alkalmából, 2015-ben egy 

színvonalas konferencián neves történészek 

emlékeztek Zadravecz Istvánra Esztergomban.  

Zárszóként Stoffán György elmondta, hogy 

könyve tisztelgés Zadravecz előtt. Ő az egész 

Kárpát-medencében gondolkodott. Álma az 

ország felemelkedéséről sikerülhet, de 

véleménye szerint előbb bűnbánatot kellene 

tartania az országnak, és visszafordulni Isten 

felé.  

Ablakok a múltra - Spóner Hajnalka 

fotográfus kiállítása 

Csombor Erzsébet – Kovátsné 

Várady Eszter  

A Városi Könyvtár 2016-ban új 

rendezvénytípussal bővítette kínálatát. 

Változatos témájú kiállításai megszólították az 

óvodásokat, a fiatalokat és az idősebbeket is. 

Ugyanakkor lehetőséget kínált az intézmény a 

kezdő, amatőr, kevésbé ismert művészeknek a 

bemutatkozásra. Történelmi tárgyú kiállításai 

pedig emlékeztek, tisztelegtek a különböző 

köztörténeti, vagy városi események előtt egy-

egy évforduló alkalmából.  

2016. június 14-től Spóner Hajnalka fotós 

„Ablakok a múltra” című kiállítása látható a 

könyvtárban. A fotográfusról keveset lehet tudni. 

Esztergomi, az kétségtelen. „Ki a fotós? Nem 

számít…. Utazásra hívlak egy különleges 

világba… az én világomba!  Aki velem tart, 

annak olyan univerzumot mutatok, ami egyszerre 

lesz ismerős és ismeretlen, igaz és álságos, jelen 

idejű és régen elmúlt!” – olvashatjuk a 

honlapján.  

A kiállítás igazolja ezeket a mondatokat. A 

fotómontázsok a régi Esztergomot idézik, 

kisebb-nagyobb mai városkép részletekkel 

helyettesítve a tér egyes részeit, amelyekben 

valószínűleg régi családi (?) fényképekből 

kivágott alakokat is elhelyezett a fotográfus. 

Valóság és fikció keveredik. A fogékony néző 

álmodhat, történeteket kerekíthet a képek 

alapján. Érdekes, hogy a fekete-fehér, olykor 



elmosódó régi fényképek szomorúsága 

feloldódik, és a változás sokszínűsége ragadja 

meg a szemlélőt. Különösen a fejjel lefelé 

elhelyezett képek látványa ejti zavarba a nézőt. 

A kiállítás megvalósítása nem szokványos. A 

képek változatos elhelyezése mozgalmassá teszi 

a kiállítást, a tárlókat és a képeket spárga fogja 

egybe. Minden mindennel összefügg, hálózatba 

rendeződik, a nagy egész része.  

 

A fotót a kiállított művekről a könyvtár munkatársa 

készítette. 

Spóner Hajnalka világa valóban különleges. 

Érdemes vele tartani. Kiállítása újszerű, és,

– őszintén szólva – zavarbaejtő. A képek maguk 

hagyományos és kitűnő esztergomi fotók, 

melyekbe a művész beleszőtte a múlt montázsait, 

mindig emberi figurákat, mélyebb tartalommal 

töltve fel egy-egy műemlék, táj, épületrészlet 

ábrázolásait. Pókhálószerű installációban, 

különféle pozíciókban helyezkednek el a képek, 

mint az emberi emlékezet kiszámíthatatlan, 

sokszor zavaros világában. Néhol 

szürrealisztikus az ábrázolás mind magán a 

fotón, mind fizikai elhelyezésében. Hiszen 

gyakran maga az emlékezés is szürrealisztikus; 

sokszor összefüggéstelen képek 

megmagyarázhatatlan egymásutánisága bukkan 

fel bennünk. Ilyen Spóner Hajnalka kiállítása: 

első pillantásra zavaros és érthetetlen, de 

alaposabban megszemlélve érdekes és komoly 

tartalmak rejtőzködő értelmeit tárja a figyelmes 

és gondolkodó néző elé. Thomas Mann a múlt 

mélységes mély kútjáról beszél felülmúlhatatlan 

prózájában. Spóner Hajnalka különös képeiben 

pedig ablakokról, amelyek a múltat idézik a jelen 

realitásában fel-felvillanó múltbéli képekkel.  

 

A képek megtekinthetők az alkotó honlapján is: 

http://www.sponerhajnalka.hu/projektek/ablakok-a-multra-esztergom-montazsokban 

http://www.sponerhajnalka.hu/projektek/ablakok-a-multra-esztergom-montazsokban
http://www.sponerhajnalka.hu/projektek/ablakok-a-multra-esztergom-montazsokban

