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Az 56-os napló kairói és varsói 

bemutatója 

Szilassi Andrea 

Mindenekelőtt tekintsük át, hogyan is indult 

útjára a „Magyar forradalom 1956” című kötet 

– elsőként magyar kiadásban.  

 

Csics Gyula és Rainer M. János a tatabányai 

könyvbemutatón. Fotó: Szilassi Andrea 

10 évvel ezelőtt, 2006. júniusában két különleges 

könyvbemutatóra került sor Tatabányán, a 

Városi Könyvtárban és Budapesten, az 1956-os 

Intézetben. Az akkor 62 éves Csics Gyula 

könyvtárigazgató 50 évvel ezelőtt írott 

gyermekkori naplójának fakszimile kiadásával 

lepte meg közvetlen környezetét és a történelem 

iránt érdeklődő embereket. Meglepetést nemcsak 

az évtizedeken keresztül asztalfiókban rejtőző 

dokumentum nyilvánosságra kerülése okozott. 

Ezt megelőzően a forradalmi eseményekről 

történészek munkái, a szabadságharc még élő 

résztvevőinek visszaemlékezései, valamint 

korabeli dokumentumok kerültek csak kiadásra. 

Gyermekfejjel átélt eseményekről írott 

gondolatok addig nem jelentek meg 56-ról.  

A 2006-os könyvbemutatókon és a kötet 

előszavában Rainer M. János, az 1956-os Intézet 

vezetője ajánlotta a könyvet az érdeklődők 

figyelmébe, amely az 1956-os Intézet 

gondozásában jelent meg.  

Ezzel egyidejűleg Kieselbach Tamás 

galériatulajdonos kiadásában is megjelent egy 

hasonló fakszimile kiadvány, amelyet Kovács 

János (Csics Gyula gyermekkori barátja) írt, és 

amelyet a kiadó az Ecseri piacon fedezett fel.  

Mindazonáltal Csics Gyula naplója további 

eseményeket generált.  

Silló Sándor és Edvy Boglárka egy hosszabb 

naplófilmet és egy rövidebb animációs filmet is 

rendezett „12 voltam 1956-ban” címmel, 

melyekben korabeli híradók felvételei, valamint 

a napló képei, sorai tűnnek fel összemontírozva. 

A hosszabb dokumentumfilmben megszólal az 

időközben nyugdíjassá vált író is.  

 

Egy képkocka Edvy Boglárka diplomafilmjéből 

2007. október 26-án, három évvel az Európai 

Unióba való belépésünket követően Brüsszelben 

egy különleges kiállítás nyílott It’s our history! 

– Ez a mi történetünk! címmel. A 27 uniós 

tagállamból kiválasztottak egy-egy embert, aki 

személyes történetével képviselte országát. A 

kiállítás célja volt megmutatni, hogyan tud 27 

különböző ember a maguk sokszínűsége mellett 

is egységet alkotni és bebizonyítani, hogy az 

európai integráció sokkal többet jelent gazdasági 

és egyéb előnyöknél. Magyarországot Csics 

Gyula és gyermekkori naplójának története 

képviselte. A kiállítás az Európa Múzeumban 
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már bezárt, de a francia nyelvű online prospektus 

azóta is elérhető.  

 

Részlet a kiállítás prospektusából.  

Forrás: http://www.expo-europe.be/images/pdf/02_j_etais.pdf 

Az eltelt idő további eseményeket és 

közönségtalálkozókat hozott, amelyekre ezúttal 

nem térünk ki. 

Csics Gyulát 2016. tavaszán a varsói 

könyvvásárra hívták vendégül, ahol naplója 

frissen megjelent lengyel kiadásának volt a 

bemutatója. A könyvet Anna Butrym fordította. 

 

Anna Butrym Csics Gyulával a Varsói Könyvvásáron  

2016. májusában.  

A kötet a Varsói Magyar Intézet (Węgierski 

Instytut Kultury w Warszawie) gondozásában 

jelent meg. A lengyel kiadás a magyarhoz képest 

bővebb. Egy 1956-os Budapest térkép, és egy 

külföldieknek fölöttébb hasznos szómagyarázat 

is gazdagítja. Hiszen a naplóban sok olyan 

kifejezés olvasható, amely idegeneknek 

magyarázatra szorul, mert vagy eleve 

lefordíthatatlan, vagy lengyelül sem értheti meg 

az, aki nem élt Magyarországon. (pl. személyek, 

utcák, focicsapatok nevei, Corvin [Áruház], 

újságcímek, Technokid [összeszerelős játék] 

stb.) 2017 októberében ismét sor került egy 

lengyelországi könyvbemutatóra, ezúttal 

Krakkóban. 

 

 

A napló lengyel és arab kiadásának borítója. 

dr. Abdallah Abdel-Ati Al-Naggar egyiptomi 

történész a Szegedi Tudományegyetemen végzett 

posztgraduális tanulmányokat. Magyarul 

kitűnően beszél, és kultúránk lelkes támogatója, 

népszerűsítője. Lefordította arab nyelvre és 

megjelentette József Attila és Babits Mihály 

műveit, továbbá egy Magyarország-útikönyvet. 

Csics Gyula naplóját szintén lefordította, és 1000 

példányban megjelentette hazájában. 2016. 

október 24-ére megszervezett egy 

könyvbemutatót a Balassi Institute Cairo 

kulturális intézetbe, továbbá egy tévéinterjút a 

Nílus TV-be az előző napi jeles évfordulóra. Ő 

finanszírozta az író kiutazását, elszállásolását 

Kairóban. Sikeresen pályázott az 1956-os 

forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára 

létrehozott Emlékbizottságnál, viszont csak 

utófinanszírozással támogatják. Ezért az 
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egyiptomi történésznek kellett megelőlegezni 

minden, ezzel összefüggő kiadást. Az 56-os 

napló a Badael Publishing House kiadó 

gondozásában jelent meg, amely alapvetően 

egyiptomi és más országok arab nyelvű 

irodalmát jelenteti meg mindenféle 

szakterületen. Különös figyelmet fordít a fiatal 

generációk alkotásaira. Céljuk a tudás horizontját 

minél szélesebbre terjeszteni. 

 

Kiállítás a magyar forradalom tiszteletére 

A 60. évforduló kapcsán minden külföldi magyar 

kulturális intézet (így a kairói is) kapott egy 

tablósorozatot, hogy rendezzenek kiállítást 

belőle októberben. Ennek első darabja Csics 

Gyula naplójáról közöl egy összefoglalót. A 

képen látható személyek e kiállítás előtt állnak.  

 

Interjú a Nílus tévéadón a napló szerzőjével és arab 

fordítójával a magyar forradalom 60. évfordulóján 

A következő két fotó a 2016. október 24-i kairói 

könyvbemutatón készült. Körülbelül ötvenen 

vettek részt az eseményen, zömmel arabok.  

Magyarok egyébként csupán tizennégyen élnek a 

fővárosban és környékén.  A vendégek között 

volt négy magyar, Egyiptomba házasodott 

asszony is, akik férjükkel érkeztek a programra.  

 

Középen dr. J. Nagy László szegedi egyetemi professzor, 

jobbról dr. Abdallah Abdel-Ati Al-Naggar, aki az 

eseményen tolmácsként is közreműködött. 

 

Dedikálás a frissen megvásárolt könyvekbe 

 

Ez a fénykép 

Tatán készült 

Csics Gyulával 

otthonában, a két 

interjú egyikének 

alkalmával. 

Ezúton is 

köszönjük neki, 

hogy megosztotta 

velünk lengyel és 

egyiptomi látoga-

tásának részleteit, 

fotóit, és további 

jó egészséget 

kívánunk számára!            Fotó: Szilassi Andrea 



 
 

Vallás, vallásos közösségek és a 
természet viszonya 

Nász János 

Két előadással folytatódott Budapesten az MTA 

Könyvtár és Információs Központ Agora 

programja keretében a „Kertész leszek” 

ökológiai előadássorozat. A rendezvényfolyam 

immár lassan a harmadik évfolyamát jegyzi, és 

egyre nagyobb érdeklődésre tart számot nemcsak 

a szakemberek, de az egyszerű érdeklődők 

körében is. Szeptember 26-án, mint korábban is, 

két előadást hallgathattunk meg.  

 

A rendezvényt Antal Z. László nyitotta meg.  

A kép forrása: 

http://konyvtar.mta.hu/index.php?name=fotoalbum_2016_09_26 

Béres Tamás, az Evangélikus Hittudományi 

Egyetem Rendszeres Teológiai Tanszékének 

tanszékvezető egyetemi tanára A vallás szerepe 

az öko-közösségek életében címmel osztotta 

meg gondolatait. A legtöbb vallási irányzat a 

közösségein keresztül tud érvényesülni. 

Ugyancsak legtöbbjük teológiájában benne 

foglaltatik a „teremtett világ”, a teremtett 

környezet és annak szentsége, amit az emberiség 

a teremtő princípiumtól készen kapott, hogy 

rácsodálkozzon, hogy gyönyörködjön a 

teremtésben, és fejlődésének érdekében a 

gondoskodás eszközeként is használja. 

 

Béres Tamás. A kép forrása: 

http://konyvtar.mta.hu/index.php?name=fotoalbum_2016_09_26 

A természet ellátja az emberiséget táplálékkal, 

otthont és védelmet nyújt neki. Béres Tamás a 

környezettel kapcsolatos teológiai gondolatait az 

ökológiai megtérés fogalom köré építette fel. Ez 

egy újabban használatos kifejezés az 

ökológiában és a teológiában, amely talán még 

idegenül hat. A megtérés nem egyszerűen egy 

visszafordulást jelent, hanem szemléletváltást és 

azt, hogy elérkeztünk valaminek a határáig, és 

onnan túl már nem járható az út. Példaként a 

Jordánban úszó halakat hozta fel, akik 

megfordulnak a folyásiránnyal szemben, amikor 

megérzik a Holt-tenger sós vízét, amely már nem 

szolgálna nekik megfelelő életfeltételül. Az 

emberiség mostani fejlődésében éppúgy egy 

hasonló határmezsgyére érkezett. És mert rájött 

arra, hogy elfelejtette belakni a világot, 

túlszaladta azt. Innen már csak egyet lehet tenni, 

lelkiismerete szerint visszafordulni, és egy élhető 

világot találni. A Földhöz való viszonyunk pedig 
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azt jelenti, hogy részei vagyunk együtt ennek az 

isteni gondoskodásnak egy közös területen, 

amelyen osztozunk egymással. Életünkben, 

környezeti adottságunkban a globális életmód 

nem talál talajra. Egy helyet csak úgy élhetünk 

be, ha a helyi értékeket magunkénak valljuk. A 

fizetés és a bér nem teszi lehetővé a tulajdon 

megélhetőségét. A közjó érdekében igényt kell 

tartanunk a területre mindenki számára, aki ott 

él. Az élhető hely biztonságot, elfogadott 

normákat és értékrendet nyújt. Az az alapvető 

kérdés, hogy a Világ és Én meg a Másik Ember 

megfelelő összhangban vannak-e egymással. 

Ferenc pápa, a Laudates enciklikájának 

folytatásaként szeptember 10-én, a Teremtés 

Világnapján ismét hallatta szavát a bolygó 

felelőtlen kizsákmányolásával kapcsolatban. A 

Föld most kiált, hogy mindenki meghallja a 

hangját. Ezért is lelkiismeretes önvizsgálatot kell 

tartanunk, hogy irányt váltsunk természeti 

szemléletmódunkkal kapcsolatosan és rájöjjünk, 

hogy ki az igazi szereplője a teremtésnek. A 

természet tisztelete és megóvása mindenki 

felelőssége, és ezt minden téren tudatosítani kell. 

Így a vallási közösségekben és azokon túl is. 

 

Szarka István. A kép forrása: 

http://konyvtar.mta.hu/index.php?name=fotoalbum_2016_09_26 

Az est második előadója Szarka István 

evangélikus lelkész, esperes volt, aki a 

Környezeti szemlélet és stratégia a 

Bakonycsernyei Evangélikus Gyülekezetben 

címmel tartott élvezetes bemutatót az ott élő 

közösség természettel kapcsolatos viszonyáról. 

18 év munkája és gyümölcse az, hogy a 

környezettudatos gondolkodás magra lelt 

egyházi közösségükben, és azon keresztül az 

egész településen. A közel 3000 lélekszámú 

település egyharmada tagja a gyülekezetnek, ami 

hatalmas erőt jelent egy település életében. 

Véleménye szerint a kereszt titkának az 

evangéliumából fakad az öko-tudatos 

gondolkodás, és annak a beismerése, hogy az az 

út amelyen elindultunk, zsákutca, tévedés, 

elveszettséget jelent. A helyi falusi 

gazdálkodással megáldva egy szeméttelepnek 

kijelölt füzest mentettek meg, és tettek a 

közösség számára élhető területté. Új óvodát 

építettek, és abban már a környezettudatos 

irányvonalak játszanak vezető szerepet. 

Energiatakarékos megoldásokat alkalmaznak, 

mind a nyílászárók, mind a fűtési rendszer 

tekintetében. Geotermikus energiát és 

napkollektorokat használnak, működtetnek.  

Rendszeres rendezvényük a Bakonycsernyei 

Vásár, ahol a helyi gazdálkodók és termelők 

jóvoltából mára már egy közismert helyi piac 

kínálja termékeit. Ami érdekesség ebben még, 

hogy ezeket a vásárokat mindig istentisztelettel 

nyitják meg. A helyi gazdálkodás erősítésével 

pedig egészséges élelmiszereket termelnek és 

munkahelyeket hoznak létre. Ezen kívül 

táborokat szerveznek a környezettudatosság 

jegyében. Felnőtt- és gyermekoktatást 

szerveznek, ahol tanítják a régi hagyományokból 

fakadó gazdálkodási módozatokat. Ilyen tábor 

például az ún. Kapa tábor. Az önkormányzat 

által biztosított földeken biotermékeket, 

primőröket állítanak elő, így például a sokak 

által mára már megkedvelt csicsókát is. A 

zöldhulladék a bioerőműbe, fűtőműbe kerül, és 

azzal fűtik a fóliasátrakat, üvegházakat. 

Mangalicatenyésztésükkel kiváló húsféleségek 

kerülnek a helyiek asztalára, de jut belőle a piac 

vásárlóinak is. Gondolnak a jövőre is, hiszen 

elektromos autóknak való töltőállomást 

terveznek. Mindezeket a tevékenységeket pedig 

a helyi vallási közösség fogja át, szervezi és 

tagjai tevékenyen vesznek részt bennük. Az 

eseményről videofelvétel készült, megtekinthetik 

itt: https://www.youtube.com/watch?v=Idw9-kGWPQE  
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Ismerjük meg egymást! 

Kissné Anda Klára 

A József Attila Megyei és Városi Könyvtár egy 

Ismerjük meg egymást… címmel rendezett 

nemzetközi szakmai szemináriumon vett részt 

2016. szeptember 29-én a Nyitrai Karol Kmeťko 

Kerületi Könyvtár meghívására. A szakmai 

konferencia célja az volt, hogy a szlovák és 

lengyel résztvevők bemutassák egymásnak a 

könyvtáraikat és megismertessék egymással 

szakmai munkájukat. A tatabányai megyei 

könyvtárnak ez egyedülálló lehetőség volt, hogy 

egyetlen hazai zöldkönyvtárként hírvivője legyen 

annak a stratégiának, amely mentén 2010 óta 

tudatosan végzi ökológiai szemléletformáló 

tevékenységét. Az alapokról és az elméletről dr. 

Voit Pál, a megyei könyvtár igazgatója tartott 

előadást, majd Nász János, a könyvtár öko-

arculatáért felelős munkatársa ismertette, hogyan 

valósul meg mindez a gyakorlatban.  

 

A program résztvevői között előtérben a tatabányai 

vendégek. Fotók: Ľudmila Štefáneková Hlavatá 

Több előadóval volt jelen a lengyelországi 

Zielona Góra-i könyvtár. Anna Polus a 

gyönyörűen felújított könyvtárról és nemzetközi 

kapcsolataikról beszélt, Justin Hook a 

gyermekkönyvtár széleskörű tevékenységéről, 

Bartosz Czerniawski pedig az új technológiákról, 

különösen az audiovizuális dokumentumtárról és 

az ehhez kapcsolódó digitális és elektronikus 

dokumentumszolgáltatásról tájékoztatott.  

Kiemelt figyelemmel hallgattuk Mgr. Ľubica 

Červenát az érsekújvári Anton Bernolák 

Könyvtár igazgatónőjét annak okán is, hogy 

testvérkönyvtárunk tevékenységéről részletesen 

esett szó. Megismertük a Barsi és a 

Nagytapolcsányi Könyvtár munkáját. Az észak-

komáromi Szinnyei József Könyvtárat pedig 

Mgr. Renáta Filaková, az új igazgatónő mutatta 

be. A találkozó nemzetköziségének nem titkolt 

célja volt, hogy egy tervezett visegrádi 

pályázatban a lehetséges partnerek jobban 

megismerjék egymást. Vonatkozott ez különösen 

a házigazdára, a jelenlévő lengyel képviseletre és 

a tatabányai megyei könyvtárra, amit a 

szeminárium előtt Mgr. Monika Lobodášová, a 

Nyitra Kerületi Könyvtár igazgatónője 

közbenjárásával a személyes bemutatás is 

megerősített. Az előadások minden tekintetben 

érdekes és hasznos útravalót adtak a 

résztvevőknek. Számos esetben mutattak rá, 

milyen tevékenységekkel, szolgáltatásokkal 

tehetnek és tesznek többet határon túl is a 

könyvtárak az ökológiai szemlélet kialakítása, 

terjesztése, illetve a fenntarthatóság érdekében – 

ha nem is nevezik nevén. Egymás 

tapasztalataiból merítve, ahhoz hozzáadva 

szélesedhet ki igazán ez a tevékenységi kör, és 

válhat mindenütt egyaránt szemléletformáló 

erővé. Bízunk benne, hogy lesz folytatás a 

megyei könyvtár számára a nemzetközi színtéren 

és nem utoljára találkoztunk a jelenlévő szlovák 

és lengyel kollégákkal. 

 


