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Találkozás Manon Moreauval Tatán  

Kristófné Szabó Szerafina 

Ha mostanában valaki a tóparton kószál, sétál 

vagy biciklizik, gyakran találkozhat egy törékeny 

fiatalasszonnyal, és nem is sejti, hogy 

személyében a mai francia irodalom egyik jeles 

képviselője rója a métereket egyedül, vagy 

kisgyermekével. Ő Manon Moreau, (vagy 

ahogyan becézve szólítják: Manou) akivel 

beszélgetek, elbújva a forró napsütés elől, a 

tópart fái alatt.  

Párizsban született, irodalmi tanulmányait a 

Sorbonne-on végezte, majd elhatározta, hogy 

újságíró lesz. A diplomák megszerzése után ma 

is szerkesztőként, újságíróként dolgozik. 

Mellette regényeket, drámát ír, s felváltva három 

ország vonzásában él.  

Miért éppen ez a három, Francia- Spanyol- és 

Magyarország? – kérdezem.  

Francia vagyok, ez egyértelműen meghatározó 

számomra, Párizsban születtem, élek és 

dolgozom. A harminchoz közeledve úgy éreztem, 

szükségem van rá, hogy megtaláljam a helyem a 

világban, és elhatároztam, hogy megteszem az 

utat Saint Jacques de Compostelle-ig, bár nem 

hittem akkor még Istenben. 3 évet készültem rá, 

míg véghezvittem, kilométerről kilométerre 

gyűrve le a távolságot, végigmentem az úton 

mely minden kövében könyörgések, imák és 

remények ezreit őrzi. Egy este, 

Spanyolországban, egy teraszon ülve éreztem, 

hogy mintha egy madár szállna rám, béke tölti el 

a szívemet. Hihetetlen erőt kaptam, ami a mai 

napig sem hagyott el. Végigmentem az úton, 

megbarátkoztam a spanyol emberekkel, mai 

napig tartó barátságokat kötöttem, szeretem a 

spanyol történelmet, irodalmat, az országot. 

Évente több hetet töltök a barátaimnál.  

 

Manon Moreau a piacon gyermekével.  

Három év múlva ismét visszamentem, újra 

akartam érezni ezt a békét a lelkemben. Egy 

hónapja voltam az úton, amikor találkoztam egy 

emberrel, akinek ez volt az első útja. Együtt 

mentünk tovább, lépésről-lépésre és nem is 

hagytuk el egymást azóta sem. Ő a férjem, a 

gyermekem apja, aki magyar. Ezért ez a hármas 

kötődés.  

Most milyen alkalomból élnek Tatán?  

Szerettük volna, ha a kisfiunk megtanul 

magyarul is, ezért, mivel férjemet a munkája is 

ide kötötte – egy fél évre Magyarországra 
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költöztünk, amely időszak lassan a végéhez 

közeledik, sajnos, mert nagyon szeretem Tatát, 

szeretünk itt élni, sétálni, barátkozni, játszani a 

tóparton, hajókázni. Nagyon szeretett bölcsődébe 

járni, szépen beszél magyarul is. S persze itt van 

a nagymama, aki nagyon sokat segít nekünk, így 

több időt tudtam a munkának szentelni. Sokat 

dolgoztam, több cikket, és egy tanulmányt is 

küldtem a lapomnak, s egy új könyvet is írok, de 

az utómunkálatok, a kiadás végett nemsokára 

vissza kell mennünk Párizsba. 

 

Manon Moreau kisfiával.  

A képeket a családja bocsátotta rendelkezésünkre. 

Ismeri a magyar irodalmat? Vannak kedvencei?  

Már Franciaországban nagyon sokat elolvastam 

abból a kínálatból, ami franciául hozzáférhető. 

Kedvelem Márai Sándort, Krúdy Gyulát, de a 

kedvenc az Radnóti Miklós. Most hogy kicsit 

több időm volt, elkezdtem olvasni – magyarul! – 

Gyarmati Fanni naplóját. Nem könnyű 

olvasmány, még nagyon küzdök a magyar 

nyelvvel, de egyre jobban megy. Terveim között 

szerepel, hogy szeretném lefordítani, hacsak meg 

nem előznek ebben.  

Magyarországi élményei talán egy újabb regényt 

ihletnek?  

A tapasztalásoknak, történéseknek, 

beszélgetéseknek még le kell ülepednie bennem. 

Érdeklődéssel fordulok az emberi sorsok, a 

társadalmi események, a politika felé is, izgatnak 

a fejlődés, a változás elemei, történései, hiszen 

az újságíró itt él bennem minden pillanatban. 

Budapesten is éltünk egy évig, akkori 

magyarországi élményeimből, életemből született 

a Les chats de la rue Lune (A Hold utca 

macskái) (Paris, Association Alcyon, 2009.)  

Első compostellói utamat a Le vestibule des 

causes perdues (Elvesztett tárgyak csarnoka) c. 

könyvem őrzi.  Ez volt az első regényem. (Paris, 

Éditions Delphine Montalant, 2011.) 

Spanyolországi kötődésem, az ottani hosszú 

beszélgetések, kutatások kapcsán írtam meg az 

Oú vas-tu, Pedro? (Pedro, hová mész?) (Ed. 

L’Amandier, Paris, 2010.) c. drámámat, mely a 

spanyol polgárháború idején játszódik, s több 

országban bemutatták már, legutóbb a télen: 

Svájcban volt premierje.  

Úgy tudom, több irodalmi díj birtokosa is. 

Igen, a Le Vestibul…….a Festival du premier 

roman de Chambéry díját, a Prix Goncourt-t, 

Prix le Sel des Mots-t, és a La bibliothèque 

Cyrano de Bergerac de Clichy-sous-Bois díját is 

elnyerte. Második könyvem, a Suzanne aux yeux 

noirs  (A fekete szemű Suzanne) c. 

novellagyűjteményem (Paris, Éditions Delphine 

Montalant, 2013.) a Prix Ozoir’elles 2013. 

nyertese lett. A kisfiam születése után kicsit 

kevesebb időm jutott az írásra, de most majd 

visszatérhetek. Nemsokára Szegedre megyek, a 

migráns-helyzetről kért a lapom egy elemző 

írást. De a szépirodalomhoz semmiképpen nem 

leszek hűtlen.  

Olvashatjuk majd magyarul is – netán a 

közeljövőben – a műveit?  

Ez nem a szerző, hanem a kiadók dolga, ők 

tesznek egymásnak ajánlatot fordításra, 

kiadatásra. Már felvettük a kapcsolatot, de ezek 

az ügyek nem mennek máról-holnapra. Bízom 

benne, a dráma iránt nagy az érdeklődés a 

magyar kiadók részéről.  

Remélem, hogy nemsokára a magyar olvasók is 

megismerhetik a szimpatikus és tehetséges 

francia írónő munkáit, aki elviszi Tata hírét, 

nevét, hangulatát a francia emberekhez. 

A beszélgetés francia nyelven folyt. Kristófné 

Sz. Sz. nyugdíjas tatai könyvtáros és 

franciatanár. (szerk.)



Tajvani képek és szlovákiai népművészet a 

Tatabányai Múzeumban  

Szilassi Andrea 

Júniusban két különleges időszaki kiállítással 

örvendeztette meg az érdeklődőket a Tatabányai 

Múzeum. Eugene Y. C Zhou (Chou Yu-Chen)  

tajvani kortárs képzőművész kiállítása 

hazánkban elsőként Tatabányán volt látható, 

majd július 7-től Budapesten, az Ateliers Pro 

Arts galériában tekinthető meg 2016. augusztus 

28-ig.  

 

Eugene Y.C. Zhou, avagy Chou Yu-Chen Tatabányán. 

Fotó: Vágó-Lévai Katalin 

A 24 éves művész leginkább gipsznyomatokat 

készít. Művei monoprint technikával készülnek, 

ezért méretük korlátlan lehet – szemben a 

hagyományos nyomatokéval. Művészként így 

lehetősége van arra, hogy képeket, formákat 

rögzítsen rizspapíron, bármekkora méretekkel is 

szeretne dolgozni. A tájképfestészet kelet-ázsiai 

hagyománya folytatójának tekinti önmagát, 

ugyanakkor esztétikai újításokat is alkalmaz. A 

finom ecsetvonásokat például tűhegy-karcolta 

vonalakkal helyettesíti. Ezekkel a vonalakkal 

hozza létre a kínai tájképfestészet legfontosabb 

elemét, a „cun”-t. E vonalak összességükben 

háromdimenziós vizuális hatást keltenek. 

Alkotásainak több darabja is a Human Forest 

(Embererdő) címet viseli, amely a kiállítás címét 

is adta. Ezeken a műveken apró figurák alkotják 

a kép bizonyos részeit. A képek színvilága 

harmonikus, a látvány szemet gyönyörködtető. 

 

Eugene Y.C. Zhou: Embererdő 5. Fotó: Szilassi Andrea 

A képzőművész honlapja. http://www.chouyuchen.com/ 

De hogyan juthatott el Tatabányára a messzi 

Tajvanról egy ilyen különleges gyűjtemény? A 

kiállítás kurátora, Tóth Enikő művészettörténész 

elmondta, hogy ez legfőképpen a tatabányai 

születésű Lois Viktor szobrászművésznek 

köszönhető, aki a The Quarry Contemporary 

Arts International művészeti vezetője.  

 

A kép forrása: www.tbmuzeum.hu  

A szlovákiai csilyejkárokat bemutató 

gyűjtemény Léváról érkezett, és az ún. Szlovák 

Kapu kilenc községének népművészetét mutatta 

be. A lévai Barsi Múzeum (Tekovské múzeum 

v Leviciach)  több mint 120.000 műtárggyal 
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rendelkezik, melyek természetrajzi, történelmi, 

régészeti, numizmatikai, művészettörténeti és 

népművészeti vonatkozásúak. A gyűjtemény 

1927-ben jött létre a verebélyi Nécsey József 

postamester adományának alapjain.  

A Csilyejkár mikrorégió Bars legjellegzetesebb 

részét képezi; nyelvük a délszlovák nyelvjárás 

része. A kilenc falu a Garam bal partján fekszik. 

Területén leginkább a szántóföldek dominánsak 

ma is, az itt élők földműveléssel, 

szőlőtermesztéssel és állattenyésztéssel 

foglalkoznak. Jellegzetes viseletükből és 

használati tárgyaikból állították össze a kiállítás 

kollekcióját. A férfiak, hajadonok, 

menyasszonyok és férjes asszonyok hajviselete 

jellegzetes és szigorúan szabályozott volt. Még a 

bajusz formája is elárulta, hogy tehetős, vagy 

szegényebb ember a gazdája.  

 

Fotó: Takács Márta

 

A „Kertész leszek!” sorozat májusi 

programjáról: Fenntartható falvak 

Nász János 

Az MTA Könyvtár és Információs Központ 

Agora-programja, továbbá a Magyar Szociológia 

Társaság Holisztikus Ökológiai Szakosztálya 

immár 2015 óta jelentkezik havonta egy-egy 

ökológiai témájú előadással. A „Kertész leszek!” 

című rendezvénysorozat 2016. május 23-án 

folytatódott.  

Kajner Péter, aki a Szövetség az Élő Tiszáért 

Egyesület elnökségi tagja, gondolatait a 

Fenntarthatósági kezdeményezések falun 

témában osztotta meg. Kihangsúlyozta azt, hogy 

az ökológiai rendszerváltás mára már 

elkerülhetetlen. Bármelyik településen olyan 

helyi közösségek, kisközösségek kialakulhatnak, 

akik igyekeznek megvalósítani a közösségi 

szintű ökológiai életmód-alternatívákat. Tagjaik 

segíthetik az egyéni életük zöldítését. Élő és 

élhető falvak nélkül viszont nem mehet végbe ez 

az ökológiai rendszerváltás. Tudnivaló az, hogy 

az országunk településeinek 13%-a, a lakosság 

mintegy 0,5 %-a él 200 fő alatti falvainkban. 

Mintegy 60 település a megszűnés előtt áll. 

Ennek fő okai a munkaerő hiánya, az elöregedés, 

az intézmények megszűnése, valamint a helyi 

értelmiség elvándorlása.  

 

Kajner Péter. A kép forrása: 

http://konyvtar.mta.hu/index.php?name=fotoalbum_2016_05_23 

A térinformatikai rendszer előrejelzése is sötét 

képet fest a 2011-2051 közötti időszakra falvaink 

tekintetében. A természetes fogyás mintegy 12 

%-osra prognosztizálható, és más vidékies 

településeknek is jelentős népességcsökkenéssel 

kell számolniuk. 

http://konyvtar.mta.hu/index.php?name=fotoalbum_2016_05_23


 

Kajner Péter előadása: 

https://www.youtube.com/watch?v=e_dXWVBpkqc 

Főleg a mezőgazdásággal foglalkozó 

településeken csökken az egyéni gazdaságok 

száma a nagyobb gazdaságok javára. A jelenlegi 

agrártámogatások éppen a kisgazdaságokat nem 

támogatják kellő mértékben. De vannak jó 

példák is a helyi értékekre épülő 

gazdaságfejlesztésre is. Olyan, egykor hátrányos 

települések közül, mint Rozsály, a helyi 

termeléssel előállított terményeket a helyi 

boltokban értékesítik. Panyolán a szatmári 

szilvalekvár a védjegy. Markócon, a 

Drávamentén pedig öko- gyümölcsészeti és 

csemegekert fenntartásával próbálnak előrébb 

jutni. Az Őrségben a Tündérkertek adnak jó 

példát, amelyek nem csak megélhetést 

biztosítanak, hanem közösségépítő funkcióik is 

vannak. A Magyar Élőfalu Hálózat részben a 

hagyományos gazdálkodásra való visszatérést 

részesíti előnybe. A helyi termelői piacok is szép 

számban kezdenek kialakulni. Ezek kihagyják a 

közvetítő kereskedelmet, így jelentősen 

olcsóbban tudnak helyi és magas színvonalú 

termékeket értékesíteni úgy, hogy a termelő és 

felhasználó között kapcsolatok jöhetnek létre. 

2013-tól megjelentek az úgynevezett öko-tanyák, 

öko-kertek, öko-szigetek. Ezek olyan öko-

közösségek, amelyek a városokba szállítanak. 

Göncruszkán a közösségi gyülekezet 

szervezésében folyik a termelés, ahol a 

gazdaságépítés mellet a lelki építkezést is 

fontosnak tartják. A szociális farmokon 

elkötelezett emberek kitartó összefogásával, 

helyi emberekkel a közösség túlélését tekintik 

elsődlegesnek. Ezeken a helyeken a 

közfoglalkoztatás pozitív eredményei 

megmutatkoznak, hiszen zsebkendőnyi 

területeken termelnek, szerény önkormányzati 

anyagi lehetőség mellett. Összegezve: a 

fenntarthatóság felé vezető úton csak az 

életképes közösségek járhatnak sikerrel, ott nem, 

ahol az ész és a szív is távozik a településről. 

Mindenesetre sok erő, hit, kitartás és összefogás 

szükséges. Földterülethez jutni szinte lehetetlen 

már, és a megújuló energiák elterjesztése útjában 

még sok akadály áll. Elérhetetlenek az állami 

támogatások. Ezeken az életidegen és ésszerűtlen 

akadályokon mégis túl kell tudni lépni. 

 

Üveges Gábor. A kép forrása: 

http://konyvtar.mta.hu/index.php?name=fotoalbum_2016_05_23 

Hernádszentandrás – Bioszentandrás mint 

egy nagy család… avagy hogyan sikerült egy 

hátrányos helyzetű térségben, egy válságban lévő 

településből, egy élhető működő falut felépíteni? 

Ez volt az est második részének témája. Üveges 

Gábor polgármester beszélt erről a csodáról, ami 

a 445 főt számláló településen történt meg.  Ez 

egy példa értékű történet országunk számára is, 

mert  egy sikeres vidékfejlesztési koncepció a 

falvak nélkül nem mehet végbe. Persze ehhez 

kellenek helyi adottságok is, de egy olyan csapat 

is, amely lelkesíteni tud, és képes reményt adni a 

jövőt tekintve. A Hernád völgye a leghuzatosabb 

vidékek egyike, de ennek is van pozitív oldala: a 

szélenergia hasznosíthatósága. Félméteres 

mélységben kiváló minőségű vízréteg van, és a 

termőföldek is megfelelőek. Honnan is indultak? 

A 90-es években szinte kiürült a falu, megszűnt 

az iskola, nem voltak munkahelyek, helyi 

gazdálkodás alig létezett. 2002-től datálható a 

megújulás, amikor a mostani polgármester 

bekapcsolódott a helyi közéletbe, és azt követően 

10 éven keresztül elkezdődött a közösségépítés. 

https://www.youtube.com/watch?v=e_dXWVBpkqc
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Üveges Gábor előadása: 

https://www.youtube.com/watch?v=bmid54pH73Y 

Egy teljesen kihalófélben lévő település az évek 

során az innovációnak, gazdaságfejlesztésnek 

köszönhetően lüktető élettel teli közösségé 

változott. Igaz, hogy csak 2,5 hektár föld állt 

rendelkezésre, de a bionövények, a fűszer- és 

gyógynövények vegyszermentes termesztésével, 

az ökológiai gazdálkodás bevezetésével és 

fejlesztésével megtalálták azt a profiljukat, ami  

később védjegyükké vált. Ezért is hívják, 

nevezik a településüket BioSzentandrásnak. A 

termelést, a feldolgozást, az értékesítést és 

szolgáltatásokat egy összetartozó, szerves, 

önfenntartó rendszerré alakították, alapvetően a 

zöldségkultúrára alapozva. Közfoglalkoztatással, 

uniós források elnyerésével, az öntözőrendszer 

kialakításával, a feldolgozott termékek 

receptúrájával, a piacépítéssel alátámasztva 

mindezt elérték, hogy a környékükön immár 

négy étterem is kiemelt minőségű, kedvelt 

ételeket tudnak értékesíteni. De itt nem álltak 

meg! A frissen megtermelt zöldségféléken túl 

egy aszaláson alapuló gyümölcsfeldolgozó 

üzemet is létesítettek. Ezen kívül 25-féle 

fűszernövényt termesztenek, amelyek közül a 

levendula a jelenlegi sláger. Távlati 

elképzelésükben az áll, hogy a Hernád völgye 

térségének további településeit is erre ösztönzik. 

Egy térségi márkát szeretnének ebből létrehozni, 

valamint az ökoturizmusba is beruházni. Sikeres 

gazdálkodásukat az is mutatja, hogy 2013-ban 

Párizsban, Bécs városával egyetemben kaptak 

meg egy olyan innovációs díjat, amely európai 

szinten is példaértékű. 

Futóversenyen a JAMK csapata 

Fink Noémi 

Nem mindennapi eseményen vettünk részt július 

3-án. Ezen a napon rendezte meg ugyanis 24. 

alkalommal a Komárom-Esztergom Megyei 

Sprint Futóklub és a Tatai Tömegsport és Tájfutó 

Honvéd SE a Haas Maraton váltó futóversenyt 

Tatán, az Öreg-tó körül. A versenyt Tata 

önkormányzata is támogatta, továbbá a Haas. 

A táv 6 x 7100 m volt, vagyis hat kör a tó körül, 

amit egyéniben, két, három, négy és öt fővel is 

lehet teljesíteni, de a hat kört le kell futni. A 

József Attila Megyei és Városi Könyvtárból öten 

neveztünk a versenyre: Mikolasek Zsófia, Halász 

Adél, Erősné Suller Ildikó, Fink Noémi, Nagy 

Ádám − és hogy egyikünknek se kelljen két kört 

futnia − Horváth Ákos, a Zsebsün együttes tagja 

is erősítette a csapatunkat hét kilométerrel.  

 

Horváth Ákos, Halász Adél, Fink Noémi, Erősné Suller 

Ildikó, Mikolasek Zsófia, Nagy Ádám. Fotó: Nagy László 

Nagy izgalommal és lelkesedéssel vártuk a 

megmérettetést. Pólókat is készíttettünk a 

https://www.youtube.com/watch?v=bmid54pH73Y
https://www.youtube.com/watch?v=bmid54pH73Y


könyvtár logójával és „Könyvtárba mentem, 

szaladj utánam!” felirattal. 

10 órakor dördült el a rajtpisztoly, és vágtunk 

neki a fejenkénti 7.100 méternek. Az időjárás 

kedvező volt, bár az utolsó kilométeren kicsit 

nehéz volt megküzdeni a szél ellen. Az 

eredményhirdetésre 16 órakor került sor, ahol 

számos különdíjat osztottak. Csapatunk is egy 

kupával térhetett haza, amire nagyon büszkék 

vagyunk. Mindegyikünk elégedett az 

eredményével, mert igazán jó időt futottunk a 

versenyen, amire csapatépítés céljából is 

neveztünk. Ki tudja, talán hagyományt

 teremtünk ezzel a megmérettetéssel. 

 

Eredményhirdetés után. Az elnyert kupa Nagy Ádám 

kezében. Fotó: Török Csaba

Kulturális program a budapesti 

EzüstNet Egyesülettel 

Szilassi Andrea 

2012. óta minden évben szervezünk egy közös 

kirándulást, egyben kulturális programot a 

tatabányai NetNagyi Klub tagjainak és 

testvérszervezetünknek, a budapesti EzüstNet 

Egyesületnek. Egyik évben Budapesten, majd a 

rákövetkező évben Tatán vagy Tatabányán kerül 

sor az egész napos eseményre. A program 

összeállításakor természetesen figyelembe 

vesszük, hogy időskorúak számára nem tanácsos 

hosszabb gyaloglással, álldogálással járó 

időtöltést szervezni. A közös program célja, 

hogy kellemesen eltölthessünk egy napot 

közösen – kulturális élményeket gyűjtve, 

megismerve egymás lakóhelyét. A könyvtárban 

töltött idő az előttünk álló közös projekt 

egyeztetésével telt kávé, üditő és sütemények 

fogyasztása mellett.  

Ezután átsétáltunk a Tatabányai Múzeumba, 

hogy megtekintsük Eugene Y. C. Zhou, tajvani 

képzőművész képeit, továbbá a szlovákiai 

csilyejkárok népművészetét bemutató 

vándorkiállítást, amely Léváról érkezett.  

Ezt követően a Turul Café és Étteremben 

ebédeltünk, majd fagyizással összekötve 

elsétáltunk a Vértes Centerig.  

Innen Dottó kisvasúttal utaztunk a Kő-hegyre, a 

Turul-emlékműhöz. Szerencsére az időjárás 

éppen megfelelő volt. A Turulnál a csoport egy 

része helyet foglalt a pihenőparkban, a 

többiekkel pedig elindultunk felderíteni a 

Szelim-barlangot. 15 órakor ismét 

összegyűltünk, majd a kisvasút visszavitt 

bennünket a vasútállomásig. 

 

Fotók: Takács Márta, Szilassi Andrea.  


