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Újabb emléknap … 

Ifj. Gyüszi László 

A Magyar Írók Szövetsége – több más szervezettel 

együtt – elhatározta, hogy a magyar szépprózának is 

szentel egy napot a naptárban. Hosszas egyeztetések 

után végül Jókai Mór születésnapját, február 18-át 

jelölték ki a magyar széppróza napjának – idén 

első ízben. 

Vegyük sorra a legfontosabb irodalmi emléknapokat:  

1964 óta emlékezünk meg József Attila születésnap-

ján, április 11-én a magyar költészetről; 1984 óta 

szeptember 21-én, Az ember tragédiája című darab 

ősbemutatója apropóján a magyar dráma napjáról. 

2005 óta a Magyar Olvasástársaság felhívása kapcsán 

a kisgyermekeket is megcélozva Benedek Elek szüle-

tésnapján, szeptember 30-án a magyar népmese nap-

ját tartják számos könyvtárban, iskolában. 

Hogy a nagy magyar íróra és egyben a magyar szép-

prózára kellőképpen oda is figyeljen az olvasóközön-

ség, ehhez megfelelő forrást is biztosítottak. Lehető-

ség nyílt e keret terhére színvonalas rendezvényeket 

szervezni, lebonyolítani a könyvtárakban. Nem volt 

ez másképp a József Attila Megyei és Városi Könyv-

tár Népház Úti Fiókkönyvtárában sem. Vendégül 

hívtuk Jász Attila József Attila díjas író-költőt, aki a 

Mitől jó egy szöveg? Jókaitól Györffy Ákosig 

címmel tartott előadást. Azaz nem is előadás volt, 

hanem egy irodalmi utazás a szubjektíven kiváloga-

tott szerzők irodalmi alkotásaiból vett idézetekkel, és 

természetesen a hozzájuk fűzött elemzésekkel, törté-

netekkel. A kb. egy órás rendhagyó irodalomórán 

elhangzottak Hamvas Béla, Bodor Ádám, Németh 

Gábor és Tolnai Ottó szövegei. De a jelenlévő közép-

iskolás diákok megismerhették Györffy Ákos írásait, 

vagy éppen a nem rég elhunyt Borbély Szilárd írását, 

történetét. 

 

Jász Attila a JAMK Népház Úti Fiókkönyvtárában.  

A fotókat Török Csaba készítette 

Mi volt a célja a rendezvénynek? Nos, azon túl, hogy 

a magyar széppróza napjáról megemlékezzünk, az is 

cél volt, hogy a mai középiskolások a mai magyar 

irodalomról is szerezzenek ismereteket, netán kedvel-

jék meg írásaikat, és így a könyvtár használóivá is 

váljanak. A program talán elérte célját. A diákok 

érdeklődve hallgatták az előadást. Mivel az iskolában 

kevés idő jut a mai magyar irodalom megismerésére, 

sok kérdés nem merült fel, nagy vita nem alakult ki. 

De mi, könyvtárosok, bízunk abban, hogy sikerül 

felkelteni a figyelmet – és nem csak ezen a napon – a 

magyar széppróza iránt. 

 

Csoportkép a résztvevőkkel és az előadóval a helyszínen 
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Költészet napi flashmob 

Hatvani István 

Április 11-én, József Attila születésnapján ünne-

peljük a magyar költészet napját. Mindazonáltal 

a magyar költészet napja alkalmából a könyvtár 

által szervezett rendezvényeink − a Kávészünet 

zenekar koncertje, Olvasólámpa klub, Literárny 

dvojhlas: A szlovák irodalomról két szólamban − 

nem erre a napra estek, így nyitás előtt merült fel 

az ötlet, hogy József Attila születésnapjáról va-

lamilyen módon ezen a napon is meg kellene 

emlékeznünk. A könyvtár dolgozói egy meglepe-

tésszerűen szervezett „irodalmi flashmob” meg-

rendezése mellett döntöttek. 

A könyvtárba betérő olvasók minden órában 

hallhattak felvételről egy-két József Attila verset. 

Kora délután Horváth Szabolcs A vakond című 

saját versét adta elő, majd a Vers Mindenkié 

mozgalom jegyében a Quimby Ajjajjaj című slá-

gerét szavalta el. Előadása után ismét néhány 

József Attila verset hallgathattak meg az olvasók 

felvételről mintegy háttérzeneként. 

 

Horváth Szabolcsról Kantó Erika készítette a fotót 

Selmecbánya Tatabánya kapcsolata-
iban – Bársony László előadásáról 

Kissné Anda Klára 

A József Attila Megyei és Városi Könyvtár 

2018. évi első rendezvényére január 8-án került 

sor Selmecbánya helye és szerepe Tatabánya 

külkapcsolati rendszerében címmel. Az 

OMBKE (Országos Magyar Bányászati és Ko-

hászati Egyesület) Bányászati Szakosztály Tata-

bányai Helyi Szervezetének elnöke, Bársony 

László előadása – mondhatni – folytatása volt az 

októberinek, amikor a bányászhagyományokkal 

ismertette, kitérve a selmecbányai kapcsolatokra. 

 

Bársony László. Fotó: Kissné Anda Klára 

Kissné Anda Klára, a könyvtár tájékoztatási és 

bibliográfiai osztályának vezetője köszöntötte az 

Ezüst Turul Díjjal 2015-ben kitüntetett vendéget. 

Bársony László gyorsan reagált arra, hogy a je-

lenlegi előadás sem az áhított selmecbányai ha-

gyományokról szól, helyette 1894 decemberéig 

visszanyúlva áttekintette Tatabánya múltját. Az 

első csille szén felhozatalától, az Alsógalla-

Bányatelep létrehozásán, Tatabánya önálló köz-

séggé nyilvánításán át Tatabánya várossá, majd 

megyeszékhellyé válásáig idézte fel a történése-

ket, kitérve a lakosságszám alakulására és a tu-

risztikai szempontból számos helyi értékre. A 

MÁK Rt. idejéből megmaradt épületek, a kilátó 

mellett hangsúlyozta, hogy a tatabányai Ipari 

Skanzen turisztikai szerepét erősíteni kell. Fel-

hívta a figyelmet az új alsógallai emlékművekre, 

a felújításokra. Megmutatta, hogy a Május 1. 

park felülnézeti képe is a bányászatra utal, és a 

legújabb kezdeményezések mellett – mint példá-



ul a vasalt út –  a Turul Látogatóközpont terveire 

is kitért. A bányászati emlékek, hagyományok 

ápolását folytatni kell, mint ahogy a „lélegzést 

sem hagyhatjuk abba” – mondta. 

Az előadás Tatabánya testvérvárosi kapcsolatai-

nak számbavételével folytatódott. Időrendben 

haladva Aalen, Groznij, Izsevszk, Christchurch, 

Fairfield, Bedzin, Székelyudvarhely, Pazardzsik, 

Tiszapéterfalva felsorolása mellett, mint egykori 

alpolgármester, felidézte testvérvárossá válásuk 

okait, körülményeit. A legfrissebb kapcsolata a 

városnak Selmecbánya, amely 2017. szeptember 

8. óta – és jórészt a bányászmúltnak köszönhető-

en – vált testvérivé. 

 

Bársony Lászlóról Csejtei Zsolt készítette a fotót 

A szerződés aláírásának ünnepélyes pillanatait 

megidéző képek mellett a közönség megismer-

kedhetett Selmecbánya múltjával. A bányászko-

dás már a rómaiak ideje alatt megkezdődött. A 

selmeci ezüstből Szent István is veretett pénzt. A 

város a bányászatnak köszönheti, hogy IV. Béla 

szabad királyi várossá tette. 1735-ben megnyitot-

ta kapuit a Bányatisztképző Iskola, 1762-ben 

pedig a bányászati és kohászati szakképzés in-

tézményeként a Selmeci Akadémia – amely a 

Miskolci és a Soproni Egyetem jogelődje volt. 

Selmecbánya ma mindössze egy 10.500 fős vá-

roska, amelynek nemzetiségi összetételében a 

szlovák, cigány, cseh mellett (bár nem mindenki 

nyilatkozott nemzeti hovatartozásáról) mindösz-

sze negyvenhárman vallották magukat magyar-

nak.  

Az előadás során Bársony László Selmecbánya 

látnivalóit, értékeit is bemutatta. Tehette ezt bát-

ran, hiszen az OMBKE Bányászati Szakosztály 

Tatabányai Helyi Szervezetének rendszeresen 

szervezi ide találkozóit a Salamanderhez kötődő-

en, amely a város legnagyobb látványossága. A 

Leányvár, Óvár, Kálvária, az akadémiai paloták, 

a Kammerhof és botanikus kert mellett sok a 

bányászati emlék, amelyek között látogatható 

tárna például a Bertalan tárna. A Salamander 

idején a látogatókkal 30–40–50 ezer fősre duz-

zad a lakosság; egy évvel előtte lefoglalják a 

szállásokat. A különböző szervezetek, a bá-

nyászvárosok, -iskolák küldötteinek felvonulásá-

ról, a kapcsolódó szokásokról, a hagyományos 

öltözékről, zászlókról tanúskodtak a felvillantott 

képek. Rendszeresen jelen vannak a magyaror-

szági bányászvárosok és az OMBKE képviselői 

is. Hogy miért éppen Salamander? Ez a Selmec-

bányáról szóló (egyébként hamis) mondáig nyú-

lik vissza, ami miatt a város címerállata a szala-

mandra lett.  

 

Selmecbányai látkép, háttérben az akadémiával.  

A kép forrása: 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Fájl:Selmecbanya_palotak.jpg 

Hogy hogyan lehet a testvérvárosi kapcsolatot 

tartalommal megtölteni, ez a közeljövő feladata 

lesz. Ennek egyik friss példája a Tatabányai Mú-

zeum 2018 februárjában rendezett konferenciája, 

ahol a Selmecbányai Bányászati Múzeum is 

képviselteti magát. Más lehetőség, hogy a Sel-

mecbánya–Hodrusbánya Hagyományápoló 

Egyesülettel szorosabbá tehető az együttműkö-

dés. Új lehetőségként felvetődik a levéltári kap-

csolat is, továbbá az egyházaink közötti kapcso-

latok kiépítése, a nemzetiségi csoportok közötti 

kapcsolatfelvétel, valamint a fiatalok jutalom-

https://hu.wikipedia.org/wiki/Fájl:Selmecbanya_palotak.jpg


utaztatása párhuzamosan az aktív bányászati 

hagyományápolással. 

Bársony László elkötelezettsége a bányászati 

hagyományok ápolása iránt tiszteletet érdemlő, 

követendő példa. A selmecbányai kapcsolatok 

erősítésének szándéka elgondolkodtató minden 

szervezet számára. Selmecbánya úti célként szin-

tén érdekes lehet egy tervezett utazáshoz. Az 

előadó ügyesen tudta az érdeklődést fenntartani. 

Úgy gondolom, nem utoljára járt a megyei 

könyvtárban. 

Aranyosi Szénássy Attila kiállítása a 
tatabányai könyvtárban 

Nagy Edit 

Aranyosi Szénássy Attila képzőművész alkotása-

iból – linómetszeteiből és különböző grafikai 

eljárással készült műveiből – nyílt kiállítás már-

cius 22-én a József Attila Megyei és Városi 

Könyvtár Népház Úti Fiókkönyvtárában. A prog-

ramot a tatabányai Erkel Ferenc Alapfokú Művé-

szeti Intézmény két tanárának zenejátéka színesí-

tette. Laskay Zsolt klarinéton, Laskay Zsoltné 

pedig hegedűn játszott. 

 

A megnyitón Aranyosi Szénássy Attila képeit az intéz-

mény igazgatója, Mikolasek Zsófia ajánlotta a közönség 

figyelmébe. Fotó: Török Csaba 

A kiállító, a révkomáromi születésű képzőmű-

vész Csehországban ART-PROTIS textiltechni-

kát és porcelánfestést tanult, tudását a Hollóházi 

Porcelángyárban kamatoztatta. Itt egyedi porce-

lánokat festett. Rajztanári diplomáját Szegeden 

szerezte, a Budapesti Múzeumi Igazgatóságon 

pedig általános restaurálást tanult. Több helyen 

tanított rajzot, grafikát. Jelenleg családjával 

Neszmélyen él. 

Könyvtári kiállítására képeiből egy érdekes vá-

logatást hozott el a művész, amelyben két, egy-

mástól jól elkülöníthető csoport fedezhető fel. 

Az egyikben a híres költők portréit ábrázoló mű-

vek, a másikban madarakat ábrázoló linómetsze-

tek találhatók. Ezen kívül természetesen más 

csemege is akad, de a fentiek dominálnak. Ara-

nyosi Szénássy Attila munkái május 4-ig díszítik 

a könyvtár falait. 

 

Fotó: ifj. Gyüszi László 

A napelemes hátizsáktól a hajtoga-
tott mikroszkópig − Internet Fiesta 

Szilassi Andrea 

2018. március 22-29. között zajlott országszerte 

az idei Internet Fiesta, 

amelynek az egészség volt 

a központi témája. A József 

Attila Megyei és Városi 

Könyvtárban tavalyhoz 

hasonlóan újra egy online 

információkereső vetélkedőt szerveztünk az 

eseménysorozatra, amelyen ezúttal sem jelent-

hettek korlátot a földrajzi határok. A legügye-

sebb versenyzőknek ismét a KSZR ajánlott fel 



jutalmakat. Abban azonban változtattunk, hogy 

idén a Redmenta eszköztárával állítottuk össze a 

feladatlapot, amely így gyorsabban és egysze-

rűbben készült el, mégis sokoldalú és látványos 

lett. Nemcsak számítógéppel, hanem okostele-

fonnal és tablettel is megoldható volt − akár a 

szórólapon elhelyezett QR-kód beolvasását kö-

vetően. A Redmentának köszönhetően egyszerű 

és gyors volt az idei értékelés − már a vetélkedő 

lezárultát követő nap délelőttjén eredményt hir-

dethettünk.  

Voltak olyan feladatok, amelyekhez bizonyos 

honlapokon kellett megtalálni a választ. Például 

ilyenek voltak a Házipatika nátha ellen ajánlott 

gyógynövényeiről, továbbá a Dr. Infó egészség-

ügyi portálon megtalálható digitális kéziköny-

vekről, valamint a gyógyszerinterakciós vizsgá-

latok jelentőségéről szólók. A Webbeteg portál 

saját fejlesztésű mobil applikációiról is készült 

egy feladat, és keresőrobot használata segíthetett 

a lapacho gyógyászati felhasználásával kapcsola-

tos kérdésben. Négy esetben pedig két, magyar 

felirattal lejátszható videós előadás alapján kel-

lett válaszolni a kérdésekre. Ezek a TED színpa-

dán hangzottak el. Andrew Bastawrousra és Ma-

nu Prakashra egyaránt elmondható, hogy forra-

dalmasították a diagnosztizálást találmányukkal.  

A világon több mint 30 millió ember vak, és 

többségük olyan betegségek következtében ve-

szítette el látását, amelyek időben felfedezve 

gyógyíthatók lettek volna. Andrew Bastawrous 

szemsebész, kutató és feltaláló okostelefonhoz 

fejlesztette ki a Peek Retina, Peek Acuity appli-

kációkat, továbbá egy csatolható eszközt, ame-

lyekkel együtt a szem állapota és a látás élessége 

egyszerűen megvizsgálható egy okostelefonnal - 

bárhol, speciális szakismeret nélkül, fájdalom-

mentesen. A kiegészítő olcsón, 3D nyomtatással 

előállítható.  

Kenyában, a Nagy-hasadékvölgyben egészség-

ügyi dolgozók egy kerékpárral, okostelefonnal és 

napelemes hátizsákkal felszerelkezve járják a 

vidéket, hogy nagyobb közösségekhez ellátogat-

va vizsgálatokat végezzenek. Az eredmény 

azonnal rendelkezésre áll, a kezelésre szoruló 

betegeket pedig egészségügyi intézményekbe 

irányítják. A másik videó Manu Prakash indiai 

fizikus, a Stanford University egyetemi adjunk-

tusának előadása volt. Mint tudjuk, a fertőző 

betegségek tömeges járványok okozói. A malária 

a trópusi égöv országaiban évente egymillió ál-

dozatot követel, és egymilliárd ember él veszé-

lyeztetett környezetben. A betegségek gyógyítá-

sának kiindulópontja a helyes diagnózis, amely-

hez gyakran mikrószkópra lenne szükség. A ha-

gyományos példányok azonban drágák, ráadásul 

terepen nem alkalmazhatók.  Manu Prakash 

Foldscope nevű találmánya azonban pótolja ezt, 

sőt mi több, 1 dollárból előállítható. Nem utolsó 

sorban pedig könnyű, és egyáltalán nem sérülé-

keny, mint a hagyományos mikroszkóp. Papírból 

készül hajtogatással, lencse és gombelem behe-

lyezésével. Az origami mikroszkópok különféle 

betegségekhez különböző színjelzésű papírokból 

készülnek − a malária kórokozóját például a pi-

ros Foldscope segítségével azonosítják. 

 

Látásvizsgálat okostelefonnal.  

A kép forrása: Andrew Bastawrous előadása 

https://www.youtube.com/watch?v=xPTmHKlH7s4&t=168s  

 

Foldscope. Használata kombinálható okostelefonnal is, 

egy speciális, kamerára ragasztható kiegészítővel. Ezzel 

kép és videó is készíthető a látványról. A kép forrása: 

https://www.foldscope.com/  

https://www.youtube.com/watch?v=xPTmHKlH7s4&t=168s
https://www.foldscope.com/


Kereken 60 pályázó versenyzett a megadott öt 

napon át, a fiatalabb korosztálytól az idősebbe-

kig. Nem mindenkiről tudtuk meg, hogy hol él, 

mindenesetre Tatabányáról, Sárvárról, Tardosról, 

Dadról, Jászárokszállásról, Tarjánból, Nyíregy-

házáról, Lakócsáról, Kisdorogról, Szákszendről 

és Súrról érkeztek be megfejtések. 

 
 

Az ajándékokat a JAMK Megyei Ellátási és Módszertani 

Osztálya biztosította. Fotó: Szilassi Andrea 

5000 Ft-os Libri könyvutalványt nyertek: 

Horváth Anita (Tatabánya), Jeczó Márton (Sár-

vár), Pataki Betti (Tatabánya)  

Bögrét és gumis noteszt nyertek: Hédi Katalin 

(Tardos), Králl József (Tatabánya)  

Bögrét vagy noteszt nyertek:  

Györe Viktória (Dad), Surányi Zsolt (Jászárok-

szállás), Tomasovszky Edit (Tarján), Tomasovsz-

ki Anita (Nyíregyháza), Asbóth Éva (Tatabánya), 

Horváth Anikó (Tatabánya), Nagy Veronika (La-

kócsa), Varga Gyuláné (Kisdorog), Csáki István 

(Tatabánya), Szász Alexandra, Tóth Zsuzsanna 

(Tatabánya), Bula Imréné (Tarján), Kiss Brigitta 

(Szákszend).  

Érzékelők és okoskarkötők az idő-
sek védelmében 

Szilassi Andrea 

2017 augusztusában, a SeniorNet egyesült álla-

mokbeli szervezetének blogjában olvastam elő-

ször információkat arról, hogy a technológiai 

fejlődés, a dolgok internete idősek számára is 

eredményezett olyan eszközöket, amelyekkel 

biztonságosabbá, megnyugtatóbbá tehetik az 

érintettek és családjaik életét.  

Egy Dél-Dakotában élő 93 és 96 éves házaspár 

idős kora ellenére önállóan élhet otthonában, 

mert házuk és az udvar fel van szerelve különféle 

érzékelőkkel, nyomkövetőkkel. Egy mélységér-

zékelő a ház bejárata fölött, amely nyomon köve-

ti a séta sebességét, és felismeri, ha elesik vala-

melyikük. Infravörös mozgásérzékelők, szőnye-

gek alá rakott esésérzékelők vannak elhelyezve 

szobáról szobára. Még az ágy matraca is el van 

látva szenzorokkal annak érdekében, hogy szív-

frekvenciáikat és alvásukat is monitorozza. Szá-

mítógépes algoritmusok figyelik és elemzik a 

beérkező adatokat, vizsgálva a normálistól eltérő 

viselkedésmintákat. Indokolt esetben pedig riasz-

tás megy azonnal a gyors segítségért, egyidejű-

leg távol élő lányuk is kap egy emailt. A házas-

párnak nagy szerencséje, hogy lányuk, dr. Mar-

jorie Skubic, a University of Missouri-Columbia 

professzora − bár 9 órányi autóútra él tőlük − de 

az Idősgondozási és Rehabilitációs Technológiák 

Központjának igazgatója, kutatója. A központ 

különféle fejlesztéseit több speciális idősgondo-

zási otthonban tesztelik. Mindazonáltal a család 

nyugalma és az idős ember biztonsága mellett az 

intelligens otthonok segítenek az izoláltság, ma-

gány oldásában is. 

 

dr. Marjorie Skubic ágyban elhelyezhető szenzoraikkal.  

A kép forrása: 

https://www.eldertech.missouri.edu/skubic/ 

Vannak egyéb olyan, speciális eszközök is, ame-

lyek más, időskori problémákra jelentenek meg-

oldást. A stabilizáló kanál (Gyenno) például a 

Parkinson-kórban szenvedő, kézremegéses bete-

gek számára jelent megoldást a normális étke-

http://www.seniornet.org/blog/
https://www.eldertech.missouri.edu/
https://www.eldertech.missouri.edu/
https://www.eldertech.missouri.edu/skubic/
http://www.gyenno.com/spoon-en.html


zéshez. Az Omron vérnyomásmérői között pedig 

olyan is van, amelyik okostelefonnal, vezeték 

nélkül összekapcsolva értesítést tud küldeni köz-

vetlenül az orvosnak, és nem a betegnek kell 

naplózni eredményeit.  

Habár évek óta elérhető számos időseknek, bete-

geknek kifejlesztett okostelefonos applikáció, 

ezek jelentős része azonban nem vált be a gya-

korlatban.  Rendkívül ígéretesek voltak azok a 

GPS-alapú alkalmazások, amelyek képesek pél-

dául az Alzheimer-kórban, demenciában szenve-

dő betegek mozgásának követésére, tartózkodási 

helyének megadására, ami a hozzátartozók szá-

mára igen nagy segítséget jelenthet. Más alkal-

mazások pedig pontos jelzéseket küldenek a 

gyógyszerek bevételének időpontjára, vagy akár 

gyűjtik, összegzik egészségügyi állapotuk mérési 

eredményeit. Csakhogy ezek az eszközök leme-

rülnek, tulajdonosaik pedig gyakran megfeled-

keznek a feltöltésről. Általános probléma az is, 

hogy nem tudják, hová tették le az okostelefont, 

vagy csak egyszerűen elfelejtik magukkal vinni. 

A Bluetooth, GPS véletlen kikapcsolása utáni 

visszakapcsolás szintén gondot okoz sokuknak.  

 

A március NetNagyi Klub közönsége.  

Fotók: Barczai Tiborné és Szilassi Andrea  

Ezért jelent hatékonyabb védelmet, ha okostele-

fon helyett inkább egy (idősek számára is megfe-

lelő) okoskarkötőt adnak számukra. Meg kell 

jegyeznünk ugyanakkor, hogy a legtöbb okos-

karkötő csupán az egészséges életmód és edzé-

sek nyomon követését, továbbá bizonyos alapve-

tő testfunkciók mérését tudja. Előny ugyanakkor, 

hogy összekapcsolhatók az okostelefonnal, így 

megfelelő alkalmazásokkal részletes jelentése-

ket, elemzéseket olvashatunk fizikai állapotunk-

ról.  

 

Az Acticheck Assure-t viszont kifejezetten idősek,  

egyedülállók, betegek számára fejlesztették ki.  

A kép forrása: https://www.acticheck.com/  

Egyetlen gombelemmel akár egy évig is üzemel. 

Számos előnyének egyike, hogy használata nem 

igényel technikai tudást viselőjétől. Vízálló, 

ezért le sem kell venni a kézről tisztálkodás köz-

ben - így nem hagyhatják el. Az okoskarkötőbe 

beépített szenzorok észlelik viselője mozgását, 

az eleséseket és még a tevékenységhiányt is. Sőt 

mi több, az eszköz az esések között is különbsé-

get tud tenni! Egy asztalról levert csuklópánt 

nem kezd riasztásba. Veszélyhelyzetben viselő-

jének jelzést küldenek, amire egyszerű gomb-

nyomással reagálhat. A riasztások a kiválasztott 

személyekhez: közeli szomszédokhoz, ismerő-

sökhöz és családtagokhoz mennek, és nem köz-

vetlenül egy egészségügyi intézményhez. A baj-

ba jutott személy természetesen saját kezdemé-

nyezésére is kérhet segítséget. Az intelligens 

személyi figyelmeztető rendszerhez egy nagy 

teljesítményű router is tartozik, amely a kertet is 

lefedi. Egy webes kezelőfelületen, a műszerfalon 

keresztül pedig a hozzátartozók figyelemmel 

tudják kísérni az idős ember napi aktivitását. Itt 

tudják a beállításokat is elvégezni: kiknek és 

hová menjen az email - sms - telefonhívás, 

amennyiben baleset történne a csuklópánt viselő-

jével.  

Biztosan vannak olyanok, akiket riasztana, ha 

Dr. Nagy Testvér a nap 24 órájában folyamato-

san figyelné őket. Úgy tűnik azonban, ez az ára 

annak, hogy megöregedve, elmagányosodva is 

otthonainkban maradhassunk; ne váljon szüksé-

gessé korábbi életünk felszámolása. 

https://omronhealthcare.com/blood-pressure/
https://www.acticheck.com/


JAMK Poetry - Másodszor nyerte Ta-
izs Gergő a versenyt 

Horváth Szabolcs 

Idei második JAMK Poetry versenyünk a Slam-

Beszél IV. volt, melyhez − nevéhez hűen − kö-

tetlen témát párosítottunk. A fiatalok újra arról 

beszélhettek, amiről csak szerettek volna. Több-

ségében közéleti témákról, szerelemről és súlyfe-

leslegük leadásáról beszéltek.  

Az est műsorvezetője Megyesi Marcell volt, aki 

ismertette a szabályokat, majd egy rövid slam-

mel megalapozta az est hangulatát. Marci a ne-

vek kihúzásához saját szerencsesapkáját hozta 

magával, a nevek kihúzásához pedig egy nézőt 

kért meg közreműködésre.  

Az első név Börzsei Dávid 'Kenry' volt. Őt a 

címvédő Antal Dániel követte, majd Taizs Ger-

gő, és végül a verseny egyetlen hölgy tagja: Tóth 

Daniella. Holtverseny és az ezzel járó párbaj 

ezúttal nem alakult ki.  

 

A felvételt Horváth Szabolcs készítette. Forrás: 

https://www.youtube.com/watch?v=3fYP0QH4Vvs 

Ezt követően Open Microphone következett, 

mint ahogy az általában lenni szokott. Bár tartot-

tunk tőle, hogy az esténk túl rövidre zárul a csu-

pán négy versenyző miatt, de szerencsénkre nem 

így történt. A közönség nagy aktivitást mutatott a 

még szabadabb szövegek iránt, és bátran jöttek 

ki a mikrofonhoz a fiatalok. Zárásként Antal 

Dani egy team slam-et adott elő Szabó Angeliká-

val, amely mondhatni, hogy főpróba volt a más-

napi, Budapesten megrendezendő Országos 

Team Slam versenyre.  

Az eredményhirdetéskor volt, aki nem tudta el-

rejteni izgalmait. A nagydíjat Taizs Gergő 

nyerte meg, aki egy 10 alkalmas élményfürdő 

bérlettel lett gazdagabb a Gyémántfürdő jóvoltá-

ból. Tóth Daniella második helyezett, akinek 

élete első versenye volt ez − nagy boldogsággal 

vette át az 5 alkalomra szóló élményfürdő-

bérletet. Börzsei Dávid 'Kenry' a harmadik he-

lyen végzett. Ő családi belépőt vehetett át a tata-

bányai fürdőbe. Antal Dániel ezúttal nem tudta 

megvédeni előző alkalommal kivívott címét, de 

elégedetten távozott könyvtárunk különdíjával, a 

közel 7 ezer forint értékű könyvcsomagjával. A 

díjakat köszönjük a Tatabányai Gyémántfürdő-

nek! 

 

A felvételt Horváth Szabolcs készítette. Forrás: 

https://www.youtube.com/watch?v=IycTey71dsU 

Versenyzőinkkel legközelebb június első napján 

találkozunk majd. Akkor Summer Slammer Ti-

me várható Hetesi Júlia műsorvezetésével. Re-

méljük, hogy minél több emberrel "kóstolha-

tunk" majd bele a nyár világába. 

 

A felvételt Horváth Szabolcs készítette. Forrás: 

https://www.youtube.com/watch?v=9jOkinFneII 

https://www.youtube.com/watch?v=3fYP0QH4Vvs
https://www.youtube.com/watch?v=IycTey71dsU
https://www.youtube.com/watch?v=9jOkinFneII
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Dr. Négyesi Lajos hadtörténész volt a 
vendégünk 

Hámosné Szőke Anna 

Az Esztergomi Helischer József Városi Könyvtár 

Köztünk élnek sorozatának március 19-i vendé-

ge dr. Négyesi Lajos ezredes, egyetemi adjunk-

tus, a hadtudomány PhD doktora, a magyar csa-

ták ismerője volt. A hadtörténész általában 

könyvtárakban, levéltárakban kutat különböző 

hadiesemények után, tanulmányozza a csaták 

körülményeit: helyszín, időjárás, hadak felsze-

reltsége, száma, összetétele, taktikája, stratégiája, 

fegyverek technikája. Négyesi Lajos mindig ki-

megy a terepre kutatni. Első terepgyakorlatát 

1986-ban Veszprémben aknakeresővel végezte. 

Veress D. Csaba történész szerettette meg vele a 

hadtörténelmet. Mivel a régi dolgok érdekelték, 

régész, történész szeretett volna lenni már gyer-

mekkorában. 

Veszprémben, a királynők városában született, 

1997-ben költözött a feleségével és két lányával 

Esztergomba, és azóta is itt él.  

Munkahelye a Hadtörténeti Intézet és Múzeum. 

A Magyar Hadtudományi Társaság Csata- és 

Hadszíntérkutató Szakosztályának titkára, a 

Honvéd Kulturális Egyesület Hadtörténelmi Ta-

gozatának vezetője. A Don-kanyarnál elesett, 

máig ismeretlen magyar katonák után kutat, ne-

veiket segíti a Voronyezsi gránit emléktáblára 

rávésetni. A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi 

Egyetemen hadtörténelmet oktat, egyetemi ad-

junktus.  

Katonai tapasztalatai: mélységi felderítő cso-

portparancsnok, zászlóalj-hadműveleti tiszt, had-

test-mélységi főtiszt. Kutatási területe a közép-

kori magyar és egyetemes hadművészet, csaták 

története, csata- és hadszíntérkutatás. 1995-ig 

230 ejtőernyős ugrást hajtott végre. 

A beszélgetés csakhamar a csatákra terelődött. 

Esztergom 1595 évi ostromáról megtudtuk, hogy 

a császári hadvezér, Karl Mansfeld parancsnok-

sága alatt Esztergom alá érkezett mintegy 40.000 

fős sereggel szemben a várat mindössze 2.300 

török katona tartotta Kara Ali bég vezetésével, 

akikhez még további 400-700 főnyi felfegyver-

kezett helybeli lakos csatlakozott. 

 

dr. Négyesi Lajos és Kovátsné Várady Eszter  

könyvtárigazgató. Fotó: Nyári Andrea 

Négyesi rámutatott a hadvezetés nehézségeire és 

arra is, hogy milyen könnyen csődöt mondhat 

egy másfél hétig tartó, gondosan előkészített 

hadmozdulat is. Egyik konkrét példaként a július 

11-i rohamot idézte. Közel kétheti ostrom után 

mailto:duba.reka@jamk.hu


újabb roham készülődött a Víziváros falai ellen. 

A támadásra vallonokat jelöltek ki. A meginduló 

rohamoszlopot azonban kisebb-nagyobb hajdú 

csapatok zavarták meg, akik borgőzös állapotuk-

ban szintén csatlakozni akartak a rohamhoz. A 

törökökéhez hasonló öltözetet viselő, és a vallo-

nok számára ugyanúgy érthetetlenül beszélő, 

kiabáló hajdúkat a rohamoszlop kitörő törökök-

nek nézte, aminek következtében a rend hamaro-

san felbomlott, és néhány pillanat alatt semmivé 

lett a hosszan előkészített roham. Ugyanakkor az 

előadó hozzátette, hogy a magas borfogyasztás 

mögött nem feltétlen alkoholizmust kell keresni, 

hanem annak többnyire a rossz minőségű ivóvíz 

volt az oka. Azt is meg kell említeni, hogy a ko-

rabeli borok alkoholtartalma sokkal alacsonyabb 

volt, mint a mai boroké. 

Két önálló kötete jelent meg: a Szent István, a 

katona (Honvéd Kiadó, 2000.) és a 46-os szegedi 

bakák a tolmeini hídfőben (Hadimúzeum Alapít-

vány, Budapest, 2007.). Számos tanulmány szer-

zője. Többek közt feldolgozta a mohácsi, a mén-

fői, muhi és pozsonyi csatát. (A kötetek megta-

lálhatók könyvtárunkban!) 

Rendkívül szimpatikus tudós férfit ismerhettünk 

meg személyében, aki nagy élvezettel és közért-

hetően beszélt a régmúlt véres csatáiról. A jelen-

lévő frankás diákok
1
 szeme is csillogott előadása 

közben. 

Könyvbemutató: Stipkovits Fülöp: Az 
esztergomi zeneoktatás elmúlt más-
félszáz éve 

Hámosné Szőke Anna 

2018. március 5-én az Esztergomi Zsolt Nándor 

Zeneiskola Alapítványa és a Helischer József 

Városi Könyvtár közösen rendezte meg 

Stipkovits Fülöp: Az esztergomi zeneoktatás 

elmúlt másfélszáz éve könyvbemutatóját. 

A megjelent vendégeket Kovátsné Várady Esz-

ter, a Helischer József Városi Könyvtár igazga-

                                                           
1 az esztergomi Temesvári Pelbárt Ferences Gimná-

zium és Kollégium tanulói 

tója köszöntötte. Völner Pál, az Igazságügyi Mi-

nisztérium államtitkára, a terület országgyűlési 

képviselője elmondta személyes élményeit a 

Zeneiskoláról, majd Romanek Etelka, Esztergom 

Város polgármestere köszöntötte az egybegyűl-

teket. 

 

Bánhidy Vajk moderátor ezúttal Reményi Károly nyu-

galmazott zeneiskolai igazgatóval, Udvardyné Pásztor 

Ágnes jelenlegi igazgatóval és Stipkovits Fülöp szerzővel 

beszélgetett. Fotó: Nyári Andrea 

A könyvbemutatót a Balassa Bálint Vegyeskar és 

a Strigonia Vonósnégyes előadásai színesítették. 

A szerző, Stipkovits Fülöp jelenleg a Zsolt Nán-

dor Zene- és Művészeti Iskola szolfézstanára és 

igazgatóhelyettese. Igen tekintélyes, 394 oldalas 

könyve nagyszabású történeti áttekintést ad az 

esztergomi zeneoktatás elmúlt másfélszáz évéről. 

A könyv gazdag és tanulságos keresztmetszetet 

ad a térség és Magyarország zenei életének, ill. 

zeneoktatásának kibontakozásáról. Esztergom 

kitörölhetetlenül letette névjegyét hazánk kultu-

rális, egyházi és nemzeti identitásának kialakulá-

sában. A pezsgő szellemi és gazdasági környezet 

kedvezett az olyan haladó és innovatív kezdemé-

nyezéseknek, melyek országos szinten előremu-

tató példát jelentettek. A XIX. század országos 

dalármozgalmától kezdve egy olyan fejlődési 

folyamat képe vetül szemünk elé, amely orszá-

gos viszonylatban is jelentős epizódjait jelenti a 

magyar zeneoktatás kibontakozásának. Az esz-

tergomi zeneoktatás másfélszáz évének bemuta-

tása nemcsak helytörténeti szempontból érdekes, 

hanem fejezeteiben olyan egyetemes pedagógiai 

értékek tárulnak szemünk elé, melyek országos, 

sőt nemzetközi viszonylatban is hasznosítható 



közösségfejlesztési példaként állhatnak előttünk. 

A könyv nemcsak pedagógusoknak vagy hely-

történeti kutatóknak, hanem a közügyekre hatást 

kifejtő polgármestereknek, az iskola pedagógiai 

programjára befolyással bíró iskolaigazgatóknak, 

a gyermeke boldogulását szem előtt tartó szülők-

nek, továbbá a köznevelés fejlesztésének irány-

vonalát kijelölő minisztériumi tisztségviselőknek 

is szól.  

Maradandó nyomot hagyott a város történetében 

a Kodály Zoltán zenei nevelési eszméinek meg-

ismertetése végett rendezett nemzetközi Nyári 

Egyetem. Megismerhetjük a város zenei együtte-

seit, a kórusok vezetőinek életpályáit. A könyv 

illusztrációkban rendkívül gazdag: meghívók, 

újságcikkek, évkönyvek, fényképek teszik sze-

mélyessé a tanulmányt. A kötetet a Zeneiskola 

zenei vonalon továbbtanuló növendékeinek név-

sora, vezetői és tanárainak névjegyzéke és egy 

50 oldalas színes képmelléklet zárja. 

Az érdeklődők a könyvet megvásárolhatják az 

Esztergomi Zsolt Nándor Zeneiskolában és a 

Helischer József Városi Könyvtárban.  

Aknay János festő- és szobrász-
művész a könyvtárban 

Hámosné Szőke Anna 

Esztergomban tavaly december 12-től láthattunk 

Aknay János festményeiből egy kiállítást a Ká-

konyi Asztrik Kortárs Galériában. Aknay János 

Kossuth- és Munkácsy-díjas festőművész mun-

kássága a posztgeometrikus művészet része, al-

kotásai illeszkednek Vajda Lajos, Korniss De-

zső, Bálint Endre, Barcsay Jenő, Deim Pál műve-

ihez, a „szentendrei iskola” konstruktív, konst-

ruktív-szürrealista stílusával együtt említhetőek. 

Aknay János tradicionális eszközöket alkalmaz, 

megtartja a klasszikus képformát és kompozíciót, 

elemeit az 1970-es években jellegzetes szentend-

rei építészetből, architektúrából merítette. 

Konstruktivista festő. A konstruktivizmus az 

orosz művészetben 1912-ben jelentkező abszt-

rakt irányzat, amely különböző anyagok (fa, 

üveg, vas, cement stb.) alkalmazásával a töme-

gek és formák viszonyát jeleníti meg, a geomet-

rikus formákat helyezve előtérbe. Konstruktivis-

ta művészek azok, akik a tárgyak ábrázolásában 

erőteljesen hangsúlyozzák a szerkezeti összete-

vőket, a tereket és a síkokat. Funkcionalizmus 

jellemzi, a modern ipari formatervezés kezdemé-

nyezője. 

 

Aknay János. Fotó: Nyári Andrea 

A nyolcvanas évektől a festőművész már a konk-

rét és elvont témák határvonalán egyensúlyoz: 

visszatérő, szimbolikus töltetű motívumokat 

használ, melyeket jelszerűen tömörít. A leggya-

koribb motívumok között szerepel a ház, az an-

gyal, a bábu, a kereszt, az ablak, ezeken belül az 

angyal és a ház tér vissza a leggyakrabban soro-

zatok formájában is. Az 1990-es évek első felé-

ben Aknay János a magyar rovásírásjelek megje-

lenítésével foglalkozott, műveiben ezek révén az 

ékszerű formák és háromszögek, az egyenesek 

váltak hangsúlyossá. Végül ezek az éles, szögle-

tes elemek is átalakultak, és a formák foltokká, 

foltkompozíciókká olvadtak össze. Festészeti 

pályája tehát több korszakot ölel fel, de saját 

hangját, festői egyéniségét a régi magyar, illetve 

székely rovásjelek ábrázolásában találta meg. 

„Utólag úgy látom, a ’70-es évek elején kezdtem 

rátalálni az útra, amelyen most is igyekszem ha-

ladni. Elmozdulások persze vannak, így beszél-

hetünk különböző szakaszokról a pályámon, de a 

változás iránya nálam inkább horizontális, mint 

vertikális, azaz nem egyszerűen magam mögött 

hagyom azt, amit korábban csináltam, hanem 

vissza-visszatérek a régi kiindulópontokhoz” – 

magyarázta a festő. 



Aknay János Nyíregyházán született, 1967-ben 

fejezte be középiskolai tanulmányait a Képző- és 

Iparművészeti Gimnáziumban. Az 1970 óta 

Szentendrén élő festő volt az 1972-ben megala-

kuló szentendrei progresszív neoavantgárd mű-

vészeti csoportosulás, a Vajda Lajos Stúdió 

egyik alapító tagja, melynek egyúttal vezéregyé-

niségévé is vált. A Szentendrei Régi Művészte-

lephez 1992-ben csatlakozott. A magyar képző-

művészeti életben alkotóként, festő- és rajztanár-

ként, galéria-, képzőművészeti csoport, valamint 

politikai párt alapítójaként is letette névjegyét. A 

képzőművész 2002-ben Munkácsy-díjat, 2010-

ben Kossuth-díjat vehetett át, 2017-ben megkap-

ta a Magyar Érdemrend tisztikeresztjét. 

„Szentendrén olyan közegbe kerültem, amely 

hagyta, hogy kibontakozzak. Sok olyan impulzust 

kaptam – ez akkoriban nem feltétlenül tudatosult 

bennem – melyek nélkül valószínűleg nem lennék 

az a festő, aki ma vagyok. … Mindig voltak olya-

nok, Barcsay vagy Korniss például, akik szeret-

ték, támogatták a fiatalokat, egyenrangúként, 

művészként kezeltek bennünket. Erősen hatott 

rám azoknak a szentendrei mestereknek, így 

Ámos Imrének vagy Vajda Lajosnak a szellemi-

sége is, akik akkor már nem voltak közöttünk. 

Nemcsak mesterségbeli dolgokra gondolok, ha-

nem például az emberi tartásra is. Megcsináltuk 

az első tárlatainkat, lépésről lépésre elfogadtat-

tuk magunkat; a 80-as évek közepétől már érez-

tem, hogy számon tartanak” – mesélte a kezde-

tekről.  

Vincze László festőművész járt az  
esztergomi könyvtárban 

Hámosné Szőke Anna 

Az Esztergomi Helischer József Városi Könyvtár 

Köztünk élnek sorozatának március 26-i vendé-

ge Vincze László festőművész volt. 84 éves korá-

ra körülbelül 8000 festményt festett meg. Nya-

ranta találkozhatunk vele a Kis-Duna sétányon, 

ahogy elmélyülten dolgozik.  

Szamoskéren született 1934-ben. Parasztcsalád-

ból származik, a természet szeretetét környezeté-

ből hozta magával. 11 éves koráig élt Szamoské-

ren, utána a Debreceni Református Gimnázium-

ba került. Ezt az iskolát nem végezte el, hanem 

egy szakközépiskolában folytatta tanulmányait. 

Félegyházi László szerettette meg vele a festé-

szetet. 

1957-ben végzett a Magyar Képzőművészeti 

Főiskolán. Mesterei: Kádár György és Blaskó 

János. Portrékat, csendéletet és tájképeket készít. 

Végül az Egri Tanárképző Főiskola rajz szakán 

szerzett diplomát 1963-ban. Utána magánúton 

tanulmányokat folytatott Miháltz Pálnál és Bar-

csay Jenőnél. 

 

Vincze Lászlóról Nyári Andrea készítette a fotót 

1957-től a Galgahévízi Általános Iskolában taní-

tott, majd 1960-ban került Esztergomba, a Felső-

fokú Tanítóképző Intézet Gyakorló Iskolájába. 

Később a Felsőfokú Tanítóképző Intézet rajz 

tanszékén gyakorlatvezető lett. Az iskola leg-

szebb lányát vette feleségül, és három gyönyörű 

gyermekük született. Fia, Vincze Gábor Péter 

színész már 2016-ban vendégünk volt a könyv-

tárban. 

Az élet, a fény és a zene szerelmese, a kecske-

méti és a zsennyei művésztelepek gyakori ven-

dége. Természetelvű, a látványból kiinduló táj- 

és portréfestő művészként a képzőművészet ha-

gyományos vonulatát képviseli, ám ha a téma 

úgy kívánja, szívesen alkot konstruktivista, ku-

bista stílusban is. Vérbeli festő, aki színekben 

gondolkodik, színekben él. Frissen, érzékenyen 

figyeli a levegő és a lélek rezdülését. Az ő élmé-

nyeit csak akvarellel lehet igazán tolmácsolni. 

Biztos kézzel bánik az olajtechnikával is, és bát-

ran alkalmazza azt ünnepélyesebb témáknál. 



Témáit a természet, a települések hangulatát 

meghatározó házak, utcarészletek, mitológiai, 

bibliai történetek, csendéletek, aktok és portrék 

adják.  

Sokat beszélt iskoláiról, a festészetről és a rajz-

tanításról, ezért személyes életútjáról keveset 

ismerhettünk meg az egy órás beszélgetés időtar-

tama alatt. Távlati tevei között szerepel 85. szü-

letésnapjának méltó megünneplése. Két város-

ban: Mátészalkán és Baján szeretne kiállítást 

rendezni képeiből. Szeretné közszemlére tenni 

régi barátja, Kocsis Zoltán karmesterről (fotó 

alapján) készült portréit is. 

Jó fizikumát annak köszönheti, hogy reggelente 

a Szent István uszodába jár úszni. Munkájához 

szívből kívánunk további sok erőt és egészséget. 

Pataki Éva író, forgatókönyvíró volt 
a vendégünk 

Hámosné Szőke Anna 

Az Esztergomi Helischer József Városi Könyvtár 

Könyvtári beszélgetések április 23-i vendége 

Pataki Éva, Balázs Béla-díjas magyar író, forga-

tókönyvíró, filmrendező, dramaturg volt. 

Pataki Éva 1972–1977 között az ELTE BTK 

magyar-orosz-esztétika szakos hallgatója volt. 

Ez alatt az idő alatt diákmunkát végzett a Szép-

művészeti Múzeumban tárlatvezetőként. 1978–

1981 között a Hírlapkiadónál volt újságíró. 

1979–1981 között elvégezte a Mafilm forgató-

könyvíró iskoláját. Nemeskürty István csoportjá-

ba járt. 1981–1993 között a Mafilm Budapesti 

Stúdió dramaturgjaként dolgozott. 1993 óta sza-

badúszó. 

Bánhidy Vajk moderátor első kérdésére „Milyen 

a jó forgatókönyv?”, azt a derűsen egyszerű vá-

laszt kaptuk, hogy: „amiből jó film születik”. A 

forgatókönyvíró először a filmötlet alapján szi-

nopszist ír. Általában 90–100 oldal egy forgató-

könyv másfél órás film esetében, mivel egy oldal 

egy percnek felel meg. A forgatókönyv a forga-

tásig még sokszor változik, módosul, finomodik. 

Éva mindig kézzel írja meg a forgatókönyvet, és 

amikor gépre viszi, akkor tisztázza ki. 

30 éve dolgozik együtt Mészáros Mártával. Leg-

utóbbi közös filmjük az Aurora Borealis. Az 

Aurora Borealis - Északi fény két idősíkon futó, 

fordulatokban gazdag családtörténet, amely anya 

és lánya kapcsolatának mélységeit boncolgatja. 

Tóth Ildikó és Törőcsik Mari főszereplésével 

készült. 

 

Bánhidy Vajk és Pataki Éva. Fotó: Nyári Andrea 

Pataki Éva az Athenaeum Kiadó legnépszerűbb, 

legolvasottabb szerzőinek egyike. Tavaly adták 

ki újra első regényét a Még egy nő-t. Szerelem, 

szeretet, hűség, féltékenység és csalárdság, ami 

krimibe hajló zaklatásban tetőzik.  

Az eltűnt idő nyomában jár Pataki Éva, amikor 

családregényével, az Ami elveszettel egy hat-

gyermekes zsidó család sorsát kíséri végig a szá-

zadelőtől indítva a világháborús időkön, a holo-

kauszton át az ’50-es évek terrorjáig.  

Harmadik regénye a Nőből is megárt a nagyma-

ma. A játékos cím mögött – a könnyed női ka-

landok és a káröröm-vicces nagymamai felsülé-

sek mellett – sokkal komolyabb lélektani elem-

zések sora is rejtőzik: egy valódi női fejlődésre-

gény. Pataki Éva ezúttal a nagymamává válás 

ígéretes, de egyúttal rögös útján vezeti végig az 

olvasót.  

Az ...és megint nagymama az előző kötet folyta-

tása. Ebben az egyik vidám, unokás kaland si-

ralmasan végződik: a nagymama kórházban köt 

ki. És az már csak természetes, hogy ekkor min-

den dolgot átértékel. Pataki Éva második 

„nagymama-regénye" nem okoz csalódást: több 

generáció küzdelmes és szép együttéléséről be-

szél benne. Humora rezignált, az öniróniája ma-



ró, finom lélektani elemzései pontosak. Bölcs és 

szórakoztató olvasmány. 

Pataki Éva–Vajda Anikó: Hamlet halott egy iga-

zi magyar krimi, magyar szereplőkkel. A törté-

netben meggyilkolják az ünnepelt, elképesztően 

tehetséges, vonzó és meleg színészt. A fiatal 

nyomozónő, Salgó Anita pedig  nem sokkal 

azután, hogy megkapta az ügyet  máris állandó 

életveszélybe kerül. Egyre sötétebb és átláthatat-

lanabb titkoknak jut a nyomára. Vajda Anikó a 

Família Kft. forgatókönyvírója, egyben Pataki 

Éva szomszédja is. 

Vendégünknek két, meg nem valósult álma van: 

egy igazi Sissi-filmet forgatni, és Pulszky Károly 

életét megfilmesíteni. A témák forgatókönyvei 

készen állnak, ott hevernek íróasztalának fiókjá-

ban. Pataki Éva sikeres alkotó, sikeres szerző. 

Tökéletesen otthon van a filmek és filmforgató-

könyvek, valamint a regények világában is. 

Mindehhez persze az is kell, hogy jól ismerje 

amiről, illetve akiről ír: az embereket.  

Kaszás Géza színész, filmrendező az 
esztergomi könyvtárban  

Hámosné Szőke Anna 

Az Esztergomi Helischer József Városi Könyvtár 

Könyvtári beszélgetések 2018. március 12-i ven-

dége Kaszás Géza színész volt. A színész késett 

kicsit, előtte a várban járt „nosztalgiázni”. 30 

évvel ezelőtt bábáskodott a Várszínház megala-

kulásánál. A darab, amelyet akkor egy hétig, 

nagy sikerrel játszottak, a főiskolás vizsgadarab-

juk volt. Címe: Legenda a dicsőséges feltáma-

dásról.   

Kaszás Géza életpályája nem egyenesen vezetett 

a színészet felé. Érettségi után a gyöngyösi me-

zőgazdasági főiskolán üzemszervező üzemmér-

nöki oklevelet szerzett. Színészi pályáját a Szín-

ház- és Filmművészeti Főiskola elvégzése után, 

1986-ban a Szegedi Nemzeti Színházban kezdte. 

1989-től a Független Színpad, 2014-től pedig a 

Turay Ida Színház tagja. Karakterszínész, aki 

sikerrel alakít romantikus hősöket. Jelenleg az 

Újszínházban egy stúdiószínházi darabban ját-

szik. 

Továbbra is nagy az érdeklődés a 2016-ban meg-

jelent Lovasíjász című dokumentumfilmje iránt. 

A film magas nézettsége elgondolkodtató. Do-

kumentumfilm utoljára hét évvel ezelőtt tudott 

hasonló sikert elérni. A film a hun–magyar ro-

konságot igyekszik bizonyítani Kassai Lajos 

nemzetközi hírű lovasíjász munkásságán keresz-

tül. Sokan kíváncsiak Kassai gondolataira; nép-

szerűek a magyar kultúra gyökereiről vallott né-

zetei. Kaszás Géza kezdetben azt feltételezte, 

hogy a filmet a lovasíjász társadalom nézi majd, 

és a rokonok, a lovak iránt érdeklődők  de ilyen 

nagyszámú közönségre nem számított. Azt gon-

dolja, hogy itt maga a téma „robbant”– amit 

Kassai Lajos személyén keresztül boncolgat a 

filmben. Az emberek ugyanis rá akarnak ismerni 

magukra, arra a kultúrára, identitásra, aminek a 

részesei. Mivel rengeteg a félremagyarázás, sze-

retnének már valamit biztosan tudni arról, hogy 

azok az ősképek, amelyek bennük mozognak, 

valódiak. A Lovasíjász az elmúlt egy évben át-

lépte a magyar filmeknél ritka 100 ezres néző-

számot. 

 

Kaszás Gézáról Nyári Andrea készítette a fotót 

Jövőbeni terveiről is szólt a művész; egy újabb 

dokumentumfilmet szeretne tető alá hozni. Kí-

váncsi arra, mit tudnak rólunk és származásunk-

ról a világban. Sok külföldi helyszínt tervez a 

filmbe. Szeretne eljutni Belső-Mongóliába, Indi-

ába, Oroszország legeldugottabb tájaira, hogy 

megmutassa azt a sokszínű képet, amely rólunk 

él másokban. Most azon dolgozik, hogy megte-

remtse az anyagi feltételeket a forgatáshoz. Sze-

retne még Puskás Ferencről is készíteni egy 

nagyszabású filmet. A jelenlévő, főleg fiatalok-

nak azt tanácsolta, hogy mindenki találja meg a 



maga lovasíjászatát, azaz a flow-élményt, az 

elme működésének egy olyan állapotát, melynek 

során az ember elmerül abban, amit éppen csinál, 

amitől örömmel töltődik fel, abban teljesen fel-

oldódik. És ami mellett minden más eltörpül, s 

amit bármi áron folytatni törekszik. 

Kaszás Géza érett személyiség, erős magyarság-

tudattal, nagyon meggyőzően beszélt élményei-

ről, melyet a közönség lelkes tapssal jutalmazott. 

Maronka Csilla színművésznővel ta-
lálkozhattunk a könyvtárban  

Hámosné Szőke Anna 

Az Esztergomi Helischer József Városi Könyvtár 

Köztünk élnek sorozatának február 26-i vendé-

ge a kishegyesi (vajdasági) születésű Maronka 

Csilla volt. A beszélgetés egy kis fotó-

összeállítás bemutatásával kezdődött, amelyben 

láthattuk a színésznőt kicsi gyerekként, majd ifjú 

dívaként és különböző újságok címlaplányaként.  

 

Maronka Csilláról Nyári Andrea készítette a fotót 

A napvilágot 1961-ben látta meg egy mosoly 

társaságában… ez a kedély végigkísérte eddigi 

életén… sokat köszönhet szüleinek, akik már 

nincsenek ezen a fizikai síkon, de szívében a 

legelőkelőbb helyet foglalják el. 

Könyvek között és írógép hangjánál nevelkedett. 

Magyar faluba, magyar iskolába járhatott, majd 

középiskolai diplomát  mint kulturológus  

Topolyán kapott. 17 éves korában az Újvidék 

Tv-ben volt bemondó. 

1984-ben végzett a Színház- és Filmművészeti 

Főiskolán prózai szakon. Ezután egy évadot a 

zalaegerszegi Hevesi Sándor Színházban töltött. 

Tanárai: Szabó Gyula, Simon Zsuzsa, Szabó 

István filmrendező, Gáti József beszédművészet-

tanár, Gencsy Sári tánc-, balett- és sztepptanár, 

Pintér Tamás, aki akrobatikát, kaszkadőri trük-

köket, illetve lovaglást tanított. 

1985-től a Pécsi Nemzeti Színház tagja volt. 

1987-től a kecskeméti Katona József Színházban 

játszott. 1996-tól szabadfoglalkozású színmű-

vésznő. Vendégművészként szerepelt többek 

között az Aranytíz Színházban, a Pesti Magyar 

Színházban, a Babits Mihály Kamaratársulat 

előadásain, az Esztergomi Várszínházban, a Ka-

locsai Színházban és a Budapesti Operettszín-

házban. Jelmeztervezéssel is foglalkozott. Alapí-

tó tagja a 2017-ben megalakult esztergomi Ba-

bits Mihály Kamaratársulatnak. 

Zalaegerszegen, Pécsett és Kecskeméten is volt 

szerződésben, a világirodalom legszebb főszere-

peit eljátszhatta. (Az ember tragédiája – Éva, 

Othello –Desdemona, Bánk bán – Melinda) 

Film- és televíziós szerepei: Fekete méz –Duna 

TV, Szomorú vasárnap – Duna TV. Játékfilmek, 

amiben játszott: Kismaszat és a gézengúzok, 

(1984), Szabadonczok, történelmi film (1849-

ben játszódik) 2017-ben forgatták. 

Esztergomban él, a Művelődés Házát vezeti. 

Portréműsorait az RTVE-nél készíti már lassan 

tíz éve Életek és sorsok címmel. Tanít a Musical 

Akadémia JP esztergomi csapatában, illetve Tö-

rökbálinton. 

A Babits Kamaratársulat tagja lett 2017-ben, és a 

Körúti Színháznál öt darabban játszik ország-

szerte. (Doktor Úr, Mese habbal, Kell egy szín-

ház, Maude és Harold, Üvegcipő) 

Fő műve a fia, Dániel. Imádja az állatokat, a 

természetet, a kézműveskedést. Maronka Csilla 

igazán sokoldalú személyiség, komoly színházi 

szerepeket játszott el. Most érzi úgy, hogy teljes 

az élete. Az életben általában vannak hullámhe-

gyek és hullámvölgyek, most egy sikeres idősza-

kában látogatott el könyvtárunkba, és osztotta 

meg velük tapasztalatait.   



Nacsa Olivér humorista, producer 
várta rajongóit a könyvtárban 

Hámosné Szőke Anna 

Az Esztergomi Helischer József Városi Könyvtár 

Könyvtári beszélgetések februári vendége Nacsa 

Olivér előadóművész, humorista, producer volt. 

Népes közönség várta a kitűnő művészt, aki 

mindjárt a beszélgetés elején elmondta: szülei-

nek az Esztergomhoz tartozó Búbánatvölgyben 

van nyaralója; ezért sok szép emlék köti őt vá-

rosunkhoz.  

Olivér Budapesten született, eredetileg sportri-

porternek készült. Nagy lelkesedéssel nézte az 

olimpiai játékok vetítéseit a tévében. Vitray Ta-

más, Knézy Jenő és Gyulai István közvetítései 

nagy hatással voltak rá. A Bródy Imre Gimnázi-

um művészeti osztályában végzett, emellett a 

Budapesti Média Intézetben tanult. Egy házibu-

lin találkozott Bagi Ivánnal, akivel 1995 óta dol-

gozik együtt. 16 éves korában, 1996-ban jelent-

keztek a Magyar Rádiónál, ahol azonnal kipró-

bálhatták tehetségüket a rádiókabaréban. 1998-

ban megnyerték a 4. Humorfesztivált  szerzői 

és előadói kategóriában egyaránt. 1997-ben a 

Mikroszkóp Színpadhoz szerződtek, ahol számos 

darabban játszottak, majd 2005-ben bemutatták a 

Bagi-Nacsa kabarét. Ezt követően különböző 

színházakban önálló estjeikkel vendégszerepel-

tek. 2003-ban Vámos Miklós igazgató szerződ-

tette a párost akkori színházába, az IBS Színpad 

egy előadás-sorozatára. Ezután indult el Banán-

héj című műsoruk a TV2-n. Innentől kezdve 

egymást követték a nagysikerű önálló televíziós 

show műsorok. A szintén TV2-n futó Médiacápa 

című műsorral 2007-ben Kamera Hungária-díjat 

nyertek. 2005-ben beválasztották az 50 legsike-

resebb fiatal közé.  

Legnézettebb paródiája Korda Györgyről ké-

szült. Megszámolni sem tudja, hány karaktert 

formált már meg. Állítása szerint mindig azokat 

az embereket könnyű parodizálni, akiknek van 

egyéniségük, valamilyen egyediséggel rendel-

keznek. 23 éve van a pályán, és eddig még senkit 

sem sértett meg paródiáival. Megtanulta, hogy 

hol húzódnak a határok. 

Jelenleg a Duna Televízióban látható a Bagi Na-

csa Show című műsoruk. Két adást öt nap alatt 

vesznek fel. A Thália színházban élő műsoruk 

van, a Bagi Nacsa élőben című előadásban. 

Másik nagy szenvedélye az operett és az opera. 

2012-ben megálmodta, majd létrehozta a nagysi-

kerű Budavári Palotakoncert rendezvénysoroza-

tot, amelynek producere és tulajdonosa. Renge-

teget tesz azért, hogy a magyar operett újra el-

nyerje régi, megbecsült helyét a hazai kultúrá-

ban. A Budavári Palotakoncert egy nyári szabad-

téri koncertsorozat a budai vár Oroszlános udva-

rában, amely a Budapesti Operettszínház szólis-

táit, zenekarát, előadásait vonultatja fel egyedül-

álló környezetben  az operett ünnepévé vará-

zsolva az estéket. Kálmán Imre és Lehár Ferenc 

világszínvonalú darabjait is rendszeresen játsz-

szák. Kálmán Imre lánya, Kálmán Yvonne el van 

ragadtatva a budai vár helyszínétől.  

 

Nacsa Olivérről Nyári Andrea készítette a fotót 

Hobbijairól annyit tudhattunk meg, hogy szereti 

a gasztronómiát; a világ minden táján barangolva 

szereti felfedezni a helyi jellegzetességeket. 

2010-ben az esztergomi televízióval együtt for-

gattak egy gasztronómiai témájú műsorsorozatot 

a Szamos cukrászdában, melynek Főzzünk együtt 

volt a címe. 6 éve rendszeresen sportol, hogy 

megőrizze fitt alakját. Nagyon profi és kedves 

embert ismerhettünk meg Nacsa Olivér szemé-

lyében, és mint kiderült, a humoristák élete is 

komoly munkával, kitartással jár… 
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A fiatalok hangján - Könyves Szerda 

Kemény Zsófiával 

Makuvek Nóra 

2018. április 4-én Kemény Zsófi volt a tatai Mó-

ricz Zsigmond Városi Könyvtár vendége. A ren-

dezvénysorozat eddigi legifjabb szerzője minden 

korosztályt megmozgatott, idősebbek ugyanúgy 

kíváncsiak voltak az író-olvasó találkozóra, mint 

a középiskolás korosztály.  

A vers- és prózaírás, valamint a slam poetry terü-

letén is otthonosan mozgó Zsófi bemutatta eddig 

megjelent három kötetét. Szívesen mesélt magá-

ról és családjáról is, akik miatt egy időben álne-

vet vett fel a pozitív megkülönböztetéstől tartva. 

Azóta a Kemény Zsófi név egy igazi védjegy 

lett. Lendületes pályáját találóan jellemzi első 

verseskötetének címe: Nyílt láng használata. Az 

írócsaládba született szerző már kamaszkorában 

verseket írt a pad alatt, húszévesen pedig megje-

lent első regénye, az Én még sosem. Utóbbiban 

központi szerep jut a slam poetrynek, melyet 

maga is rendszeresen művel. Gimnazista korában 

kezdett slammelni, 18 évesen már 

versenygyőztes volt. Ugyanebben az évben az 

első országos bajnokságon is megmérettette ma-

gát, ahonnan különdíjasként távozott. Simon 

Mártonnal közös duójuk az egyik legnépszerűbb 

páros a műfajon belül. 

Harmadik kötete, a jelenben játszódó, forradalmi 

hangulatú Rabok tovább fogadtatása nem volt 

mentes a negatív kritikáktól. Zsófi ennek folyta-

tásáról, egy Kondor Vilmossal közösen írt krimi-

ről is beszélt az érdeklődőknek.  

A beszélgetés slam poetryvel indult, és azzal is 

ért véget. A közönség kérdezett, dedikáltatott, és 

jó hangulatban köszönt el a közvetlen előadótól.  

 

Kemény Zsófiáról Goldschmidt Éva készítette a fotót 

Könyves Szerda Simon Mártonnal 

Makuvek Nóra 

2018. február 21-én Simon Márton költővel ta-

lálkozhattak az érdeklődők a tatai Móricz Zsig-

mond Városi Könyvtár Könyves Szerdáján. A 

fiatal, kétkötetes költő és slam poetry előadó a 

fiatalabbakat szólította meg igazán, amit a kö-

zönség átlagéletkora is bizonyított.  

Első kötete (Dalok a magasföldszintről) megje-

lenéséig végigjárta a hagyományos, de próbáktól 

sem mentes költői utat. Publikációk, kritikák, 

folyamatos próbálkozások kísérték munkáját. A 

József Attila Kör művészeti táboraiban rendsze-

resen megfordult, ahol profi költők előadásain és 
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kurzusain csiszolhatta stílusát. A Polaroidok 

című második könyvének sikerét abban látja, 

hogy rövid, találó, egy oldalon belül is számos 

érzelmet megmozgató mondatokból áll.  

 

Simon Mártonal Makuvek Nóra beszélgetett. 

Az utóbbi években rendkívül népszerű a slam 

poetry műfaja, melynek egyik jeles hazai képvi-

selője Simon Márton. A Slam Poetry Magyaror-

szág tagja, 2011 óta rendszeres versenyző, több-

szörös bajnok, de zsűritagként is szerepelt már 

rendezvényeken. Az író-olvasó találkozón min-

denki betekintést nyerhetett ebbe az újszerű 

előadóművészeti stílusba is. A fiatal költő őszin-

tén beszélt arról is, hogy csak versírásból nem 

lehet megélni, vagy csak keveseknek sikerül. Ő 

is több lábon áll, az írás mellett előad, angol és 

japán nyelvről fordít, rendhagyó irodalomórákat 

tart, és egy galériában dolgozik. Az este végére 

rendkívül közvetlen hangulat alakult ki, Simon 

Márton lelkes diákok gyűrűjében dedikált.  

 

 

A fotókat Goldschmidt Éva készítette 

A szabadságharc élő vértanúja 

Kerekesné Fuli Anikó 

Nemzeti ünnepünk és Görgei Artúr születésének 

200. évfordulója alkalmából szervezte a Móricz 

Zsigmond Városi Könyvtár 2018. március 14-i 

előadásait a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 

Csilla von Boeselager Gondviselés Háza Idősek 

Napközi Otthonában és a Vakok Állami Intéze-

tének Tatai Rehabilitációs Telephelyén.   

 

Görgei Artúr Barabás Miklós festményén. A kép forrása: 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Artúr_Görgey#/medi

a/File:G%C3%B6rgei_Art%C3%BAr_by_Mikl%C3%B

3s_Barab%C3%A1s.jpg  

A rendezvényeken a könyvtár munkatársa igye-

kezett minél teljesebb képet alkotni a hadvezér 

életéről, világszemléletéről és tevékenységéről. 

Így számos részlet hangzott el – többek között - 

Görgei Artúr „Életem és működésem”, valamint 

Klapka György: „Emlékeimből” című memoár-

jaiból, továbbá Hermann Róbert: „Kossuth Lajos 

és Görgei Artúr levelezése, 1848-1849” című 

köteteiből. Elhangzott még annak a 207 volt 

honvédnek az 1884. május 30-án kelt nyilatkoza-

ta is, melyben egykori fővezérük védelmére kel-

tek: „Mi alulírtak, akik a 35 év előtt, a szövetke-

zett nagyhatalmak túlerejétől legyőzött szabad-

ságharc katonái voltunk… elérkezettnek látjuk… 

az időt, hogy mielőtt sírba szállanánk, … ezennel 

egy történelmi adatot szolgáltassunk át az utó-

https://sv.wikipedia.org/wiki/Artúr_Görgey#/media/File:G%C3%B6rgei_Art%C3%BAr_by_Mikl%C3%B3s_Barab%C3%A1s.jpg
https://sv.wikipedia.org/wiki/Artúr_Görgey#/media/File:G%C3%B6rgei_Art%C3%BAr_by_Mikl%C3%B3s_Barab%C3%A1s.jpg
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kornak… Görgei Artúr… erkölcsi teljes meggyő-

ződésünk szerint a legsúlyosabb helyzetekben is 

egyaránt és mindvégig híven, tiszta szándékkal 

és becsületesen szolgálta a hazát!... Az ország 

kormányzója Arad várában augusztus 11-én a 

minisztériummal együtt forma szerint leköszönt, s 

ezt köztudtul adó hivatalos búcsúkiáltványában 

maga kimondotta: hogy a szerencsétlen harcok 

után… nincs többé remény, hogy az egyesült 

osztrák orosz nagyhatalmasságok ellen az önvé-

delem harcát siker reményével folytathassuk… 

Továbbá… az orosz fősereg előtt végbement 

fegyverletételt nem a vezér parancsszava diktál-

ta, hanem… a haditanácsban határoztatott el… 

Nyílt egyenességgel bátran kimondhatjuk: hogy 

a világosi fegyverletétel oly nagy túlerőkkel 

szemben nem volt árulás… nem volt a haza elleni 

bűn, hanem volt a honfivér további hasztalan 

ontását megszüntető emberséges és tisztességes 

befejezése egy azontúl reménytelen, céltalan, s 

azért tovább nem is indokolható háborúnak… 

Ami pedig a fegyverletétel után történt… az a 

győztes felek kénye-kedvétől függött, azért ma-

gyar embert felelőssé tenni nem lehet.” 

„A kő marad” 

Kerekesné Fuli Anikó 

Wass Albert születésének 110. és halálának 20. 

évfordulójára emlékezve tartotta a Móricz Zsig-

mond Városi Könyvtár 2018. február 21-i elő-

adását a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Csilla 

von Boeselager Gondviselés Háza Idősek Nap-

közi Otthonában. 

 

Kerekesné Fuli Anikóról és a program résztvevőiről  

Horváth Tamara készítette a fotót 

 

Egyesek szeretik, mások kritizálják írói munkás-

ságát. Tény, hogy máig sokan olvassák az erdé-

lyi magyar író, Wass Albert műveit. Alkotói sok-

színűségét mutatták be a regény- és novellarész-

letek, versek és önéletrajzi idézetek, s felnőtt 

előadásról lévén szó, még nem is tértünk ki az 

általa írt mesékre, mondákra. Soraiból csak úgy 

árad a haza- és természetszeretet. S az a bizako-

dó derűlátás, amit úgy tűnik, mára kezd kiirtani 

belőlünk a mindennapi taposómalom. Pedig 

Wass Albert is megvívta a maga küzdelmeit, s 

mégis így üzen a „Te és a világ: tanítások – útra-

valóul” sorain át: „Minden talajban megterem 

valamiféle virág. Minden napnak van valamilyen 

öröme. Neveld rá a szemedet, hogy meglássa 

azt.”  

 

Wass Albert síremléke Marosvécsen Hunyadi László 

bronz plakettjével, melynek felirata: A kő marad.  

Fotó: Csanády. A kép forrása: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:A_k%C5%91_

marad.JPG  

 

A szervezők nagy örömére az író neve újabb 

látogatókat vonzott a programra. És még na-

gyobb öröm volt, hogy magukkal hozták, és fel 

is olvasták kedvenc Wass Albert-verseiket. 

Várjuk az érdeklődőket továbbra is ingyenes, 

bárki számára látogatható rendezvényeinkre a 

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Csilla von 

Boeselager Gondviselés Háza Idősek Napközi 

Otthonába Tatán, a Vasút utca 64-be.  
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