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3i konferencia: Könyvek tára, hasz-

nálók tere 

Feketsné Kisvarga Anita 

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 2016-ban in-

dította el szakmai konferenciasorozatát Infor-

málni, integrálni, inspirálni – Közkönyvtárak 

a XXI. században címmel. A 3i-sorozat kereté-

ben évente egy alkalommal kerül sor egy magas 

színvonalú szakmai tanácskozásra. 2018-ban ez 

május 24-én valósult meg Könyvek tára - 

Használók tere címmel.  

Dr. Fodor Péter, a FSZEK főigazgatója köszön-

tötte az egybegyűlteket, majd Nagyné Varga 

Melinda, a Főpolgármesteri Hivatal Kulturális, 

Turisztikai, Sport, Köznevelési és Szociálpoliti-

kai Főosztályának vezetője szólt a hallgatóság-

hoz. Megnyitó beszédében dicsérő szavakkal 

szólt arról, hogy nagy hangsúly helyeződik a 

használók (olvasók) igényeire a közösségi tér 

szerepének különböző szempontú megközelíté-

sénél.  

 

Dr. Csepeli György és Kovácsné Koreny Ágnes.  

A képek forrása: http://www.fszek.hu/?article_hid=39040 

Az első előadó dr. Csepeli György professor 

emeritus, az ELTE TÁTK Szociálpszichológia 

Tanszékének munkatársa volt. Elidegenedés és 

közösség című előadásával lenyűgözte a hallga-

tóságot. Prezentációjában egyrészt arra a kérdés-

re adott választ, hogy milyen történelmi-

társadalmi okokra vezethető vissza a magyar 

társadalom individualizmuson alapuló, az egyé-

nek atomizáltságát eredményező felépülése. Erre 

már Hankiss Elemér is rávilágított Diagnózisok 

című tanulmánykötetében. Csepeli György be-

szélt arról is, hogy mennyire mélyítette tovább az 

elkülönülést a rendszerváltás, a modern társa-

dalmak létrejötte és a virtuális térben megvalósu-

ló hálózati társadalom kialakulása. Ezek a társa-

dalmi folyamatok lényegében az értékek válsá-

gát, az igazság és a hamisság közötti elmosódást 

eredményezik. Gondoljunk csak arra, hogy ön-

magunkról mennyi adatot adunk közre a virtuális 

térben  szinte mindenütt jelen vagyunk. Ezzel 

azonban nem szélesedik kapcsolati hálónk, ha-

nem inkább eltüntetjük valódi énünket. Az elő-

adás révén pontos ismeretet szerezhettünk arról, 

hogy mi a közösség és a csoport közötti különb-

ség, továbbá miért volna fontos a közösségszer-

veződés. A közösség értéket teremt és hitet 

ezekben az értékekben, amely erős kohéziót 

eredményez a közösség tagjai között; immunizá-

ló hatással van az egyénre; hozzájuttat a 

Csíkszentmihályi Mihály által leírt flow-

élményhez. Csepeli György azzal fejezte be elő-

adását, hogy bár társadalmi környezetünk kifeje-

zetten akadályozza az alulról építkező, valós 

közösségek létrejöttét, mégis szükséges és érde-

mes közösségeket alkotnunk, amelyekben a bol-

dog idő, a harmonikus tér, az akaratok fókuszá-

lása, a közös célok elérése könnyedséggel és a 

szuverenitás megtartásával ajándékozza meg az 

egyéneket.  
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Dr. Antalóczy Tímea, a MOME Elméleti Intézet 

Társadalom- és Gazdaságtudományi Tanszék-

ének tanszékvezető egyetemi docense A kultúra-

fogyasztás tendenciáiról tartott előadást. Az elő-

adás rávilágított arra, hogy miközben felgyorsult 

világunkban hihetetlen teret hódított az internet 

és a digitális kultúra, oktatási módszereink és 

színtereink még mindig XIX. századiak. Ezzel 

egyidejűleg már a 2008-as kultúrafogyasztásra 

vonatkozó vizsgálatok eredményei is kevéssé 

összehasonlíthatók a napjainkban mért adatok-

kal, annyira megváltozott a kulturális tér és an-

nak fogyasztási szokásai. Mindezen változások 

mellett azért az is leszögezhető, hogy kb. 30 éve 

ugyanúgy elkülöníthető négy kultúrafogyasztó 

típus a magyar társadalomban: az aktív 

magaskultúra-fogyasztók, az otthonülő kultúra-

fogyasztók, a szórakozásorientáltak, és a kulturá-

lis „mindenevők” köre.  

 

Dr. Antalóczy Tímea  

Érdekes volt az a megállapítás is, mely szerint az 

új kulturális színterek megjelenése mellett (fesz-

tiválok, plázák) az emberek ismét kezdik felfe-

dezni a hagyományosabb kulturális intézménye-

ket is. A mai fiatalok kultúrafogyasztásáról jel-

lemzően elég rossz képet festünk: nem olvasnak, 

csak az okostelefonjaikat bújják. Észre kell ven-

nünk, hogy nekik is megvannak a mítoszaik 

(Trónok harca, Az éhezők viadala), de az elavult 

iskolai oktatás nem képes lépést tartani ezzel, 

nem alkalmas a motivációra, az alkotás ösztön-

zésére, nem segíti a kultúra iránt érdeklődő új 

generáció felnövekedését. 

A magyar közoktatás problémái a nemzetközi 

és hazai kutatási adatok tükrében című pre-

zentációt Lannert Judit oktatáskutatótól, a T-

Tudok Zrt. képviselőjétől láthattuk. Arra az iz-

galmas kérdésre kaptunk választ, mi az oka an-

nak, hogy míg gyermekeink alsó tagozatban a 

nemzetközi felméréseken jól teljesítenek, addig a 

felső tagozaton és a középiskolában produkált 

eredményeikkel sereghajtókká válnak. A válasz a 

kérdésre egyrészt az, hogy alsó tagozatban az 

úgynevezett PIRLS-felmérés zajlik, amely első-

sorban a tárgyi tudást méri. Erre  az alapvetően 

lexikális tudást nyújtó  iskoláink jól felkészítik 

a gyerekeket. A diákok azonban a későbbiekben 

már a PISA-felméréseken esnek át. Ezek elsőd-

legesen a szövegértést és kompetenciák meglétét 

vizsgálják, vagyis a tudásalkalmazást. Erre 

azonban iskoláink nem kellőképpen készítik fel a 

gyermekeinket. Felső tagozatban eltűnik a ma-

gyar oktatásból a szövegértés, a természettudo-

mányos szövegértés pedig soha nem is kapott 

hangsúlyt. Mindemellett a friss kutatási eredmé-

nyek bizonyítják azt a sajnos régóta ismert tényt 

is, mely szerint az iskola a társadalmi különbsé-

geket nemhogy nem kompenzálja, hanem inkább 

mélyíti. Nem segíti a hátrányos helyzetű gyer-

mekek felzárkózását: a gyerekek iskolai teljesít-

ménye Magyarországon kifejezetten a családi 

háttértől függ. Ráadásul az iskolákban még nap-

jainkban is működik a Pygmalion-hatás, mely a 

pedagógusok beskatulyázó, címkéző tevékeny-

sége révén működik. Vagyis azok a gyerekek, 

akiket a pedagógus reálisan vagy felül értékel, 

azok rendre jobban teljesítenek azokhoz a gyere-

kekhez képest, akiket alulértékelnek tanáraik. A 

felmérések eredményei még egy fontos tényre 

világítanak rá. Minél egyenlőbb egy társadalom, 

annál kevésbé befolyásolja a tanulók eredmé-

nyességét a családi háttér. Érdekes volt azokról 

az okokról is hallani, melyek miatt a mai, info-

kommunikációs korszakba beleszülető gyerekek 

a digitális szövegértés területén nem teljesítenek 

jól. Egyrészt azért, mert akik az irodalmi szö-

vegértés területén már alulmaradtak, azok a digi-

tális szövegértés területén is eredménytelenek 

lesznek. Másrészt a tabletek és mobil telefonok 

használata során a gyerekek, fiatalok a közösségi 



oldalak és a játékok világában merülnek el napi 

több órára. Nem használják a virtuális teret in-

formációk keresésére, e-dokumentumok olvasá-

sára. Mindezek fényében az előadó a konferen-

ciasorozat keretét nyújtó fogalmak mentén (in-

formálni – integrálni – inspirálni) határozta meg 

a XXI. századi könyvtárak szerepét: informálás 

helyett törekedjünk inkább a navigálásra. Felada-

tunk legyen a hátrányos helyzetű gyerekek segí-

tése, integrálása. Inspirációként pedig adjanak a 

könyvtárak teret a gyermekkorban még jellemző 

fantáziadús gondolkodás megőrzésére. Ehhez 

természetesen a könyvtárosoknak és a pedagógu-

soknak is változniuk kell. 

 

A rendezvény résztvevői 

Dr. Jóna László az MTA KRTK RKI Nyugat-

magyarországi Tudományos Intézet tudományos 

segédmunkatársa az építész szemszögéből szólt a 

közösségi terek közösségi használatáról. Kutatási 

eredmények igazolják, hogy az emberek számára 

fontosak a közterek, különösen a városlakók 

számára. A megkérdezett emberek szerint egy 

közterület akkor jó, ha használni lehet, közösségi 

szellem hatja át, megközelíthető, kényelmes és jó 

az összképe. Fontos a számukra, hogy ezek a 

terek lehetőséget nyújtsanak a kikapcsolódásra, 

adjanak helyet rendezvények lebonyolítására is. 

Mindezek fényében az előadó közterülteken 

megvalósítható, könyvhöz kötődő rendezvények-

re sorakoztatott fel lehetőségeket. A hazai példa-

ként csak az ünnepi könyvhetet tudta megemlíte-

ni. A külföldi példák sorában az amerikai UNI 

Projectről www.theuniproject.org/about és az 

osztrák StadtLesen www.stadtlesen.com prog-

ramról kaphattunk tájékoztatást. Hasonló, sza-

badtéren történő, olvasást ösztönző kezdeménye-

zések a könyvmegállók Budapesten és Rábapa-

tonán, valamint az Egyesült Államokban találha-

tó Little Free Libraries. 

https://littlefreelibrary.org Végezetül az előadó 

arra buzdította a könyvtárakat, hogy bátran vi-

gyék ki a könyvtárak rendezvényeit, szolgáltatá-

sait a közterekre, mert erre igény mutatkozik. 

Ramháb Mária, az Informatikai és Könyvtári 

Szövetség elnöke, a Bács-Kiskun Megyei Katona 

József Könyvtár igazgatója A Könyvtárellátási 

Szolgáltató Rendszer közösségteremtő lehető-

ségei a kistelepüléseken című előadásában első-

ként a könyvtárak életminőséget javító hatásáról 

szólt. A könyvtárak már 0 éves kortól ott állhat-

nak az egyének és a családok mellett. Hozzájá-

rulnak a biztos életkezdethez, az óvodás és kisis-

kolás korú gyermekeket a tanulást segítő prog-

ramokkal támogatják; az aktív felnőtt korosztály 

számára pedig az iskolai tanulmányok folytatásá-

tól a munkakeresésen át a munkahely megtartá-

sához szükséges információkat szolgáltatják. 

Kielégítik az aktív idősek tudásvágyát, segítik a 

szabadidő hasznos eltöltését. Ehhez a feladathoz 

a könyvtáraknak két erősségük is van: az egyik, 

hogy az egész országot behálózó intézményrend-

szert alkotnak, másrészt nagyon sok együttmű-

ködő partnerrel vannak kapcsolatban. 2013. ja-

nuár 1-e mérföldkő volt a kistelepüléseken élők 

könyvári ellátásával kapcsolatban: létrejött a 

Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (KSZR), 

mely megvalósítja a forrásösszpontosítást, a tu-

dásmegosztást és a minőségi szolgáltatást. A 

KSZR-hez csatlakozó kistelepüléseken nagy 

erőfeszítések folynak annak érdekében, hogy 

megfelelő (szép, biztonságos és kényelmes) 

könyvtárhelyiségek jöjjenek létre; sokszínűek 

legyenek a szolgáltatások; alakuljanak ki saját 

hagyományok; hatékony legyen a kommunikáció 

az olvasók, a kiskönyvtárak és az ellátó könyvtár 

között. A települések állománya folyamatosan 

frissül, infokommunikációs eszközeik megújul-

nak. Mindennek következtében nőtt a regisztrált 

olvasók száma, új szolgáltatások kerültek beve-

zetésre (pl. KönyvtárMozi), közösségi játékok-

nak adnak helyet. Fontos a kistelepülési könyvtá-

rak szakembereinek továbbképzése. Ahhoz, hogy 
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ezek a kiskönyvtárak valóban alkalmasak legye-

nek az információközvetítésre és közösségépítés-

re, emberközpontúnak, hozzáférhetőnek kell 

lenniük, ahol az olvasó biztonságban és jól érzi 

magát, melyekre rendszeresen lehet számítani, és 

a könyvtáros barátságos – hangzott el az előadá-

son. Tóth Eszter Zsófia, aki „civilben” történész, 

a konferencián mint a FSZEK olvasója kapott 

szót. Arról beszélt, hogy az olvasó szemszögéből 

milyen a jó könyvtár. Családi anekdotákat fel-

elevenítve mesélte el, hogyan lett ő könyvtárlá-

togató, és hogyan tudta ezt az igényt gyermeké-

nek átadni. 

A konferencia második felében hat könyvtár 

képviselője mutathatta be, náluk hogyan műkö-

dik a könyvtár közösségi színtérként. Kertész 

Zoltán, a Békés Megyei Könyvtár osztályvezető-

je olyan innovatív közösségi rendezvényeket és 

színtereket mutatott be, melyek már működnek a 

könyvtárukban (robotika kör, 3D nyomtatás, 

programozás, papírfonás), és melyekre nyertes 

EU-s pályázataik révén fog sor kerülni (tini sa-

rok, élményközpont, a könyvtár kitelepülését 

segítő utánfutó. Farkas Fruzsina hálózati refe-

rens a Csorba Győző Könyvtár által működtetett 

két könyvtárbusz mindennapjairól villantott fel 

képeket. Holczman Györgyné, a FSZEK XXI. 

kerületi Sétáló utcai Könyvtárának vezetője az 

iskolai és a nyilvános könyvtári funkció szerves 

együttműködési lehetőségeiről szólt. Jakab 

Krisztina könyvtárvezető előadásában bemutatta, 

hogy az Ózdi Művelődési Intézmények Városi 

Könyvtárban hogyan működik együtt a könyvtár, 

az óvoda és a család az óvodások fejlesztése ér-

dekében. Pallag Katalin, az Erdőkertesi Faluház 

és Könyvtár igazgatója pedig e kettős funkciójú 

intézmény tevékenységét demonstrálta. Végeze-

tül Budai László, a várpalotai Krúdy Gyula Vá-

rosi Könyvtár vezetője sajátos szemszögből en-

gedett betekintést a könyvtár működésébe: tevé-

kenységeiket a kollégái bemutatásán, és a könyv-

tár sajtómegjelenésein keresztül szemléltette. 

Rendkívül gazdag, az elméleti és a gyakorlati 

megvilágítást egyaránt lehetővé tevő konferenci-

án vehettem részt, melyből azt hiszem minden 

résztvevő meríthetett. Bízom benne, hogy jövőre 

is folytatódik a Szabó Ervin Könyvtár Informál-

ni, integrálni, inspirálni című sorozata. 

 

Bemutatkozik az ajkai Városi  
Könyvtár LibLing Olvasóköre 

Simon Judit1 

Olvasókörünk 2017 májusában alakult meg a 

könyveket és olvasást szerető, értő könyvtárta-

gok igényét kielégítve. Az elnevezés a „liber” = 

könyv, és a „lingua” = nyelv szavak rövidítése. 

Együtthangzásukban egy másik közismert, ked-

ves kifejezésre utalnak. Fontosnak véltük  és 

azóta is szem előtt tartjuk  az alulról szervező-

dést. Találkozóink alkalmával minden esetben 

                                                           
1 A cikk szerzője az ajkai klub és könyvtár információs 

központjának vezetője 

figyelembe vesszük a résztvevők véleményét, 

kéréseit, ötleteit. Összejöveteleinket havonta 

szervezzük, ahol minden esetben szót ejtünk az 

adott hónap jeles irodalmi évfordulóiról, írók – 

költők születésnapjairól. Hozzájuk (is) kapcso-

lódva könyvajánlókat állítunk össze. 

 

Természetesen nemcsak a könyvtár ajánl olvas-

nivalót a tagoknak, hanem ők is egymásnak. 

Ahogy a való életben, úgy az olvasókörben is 



igaz, hogy mindenki más-más témában keres 

olvasnivalót önmagának. Van olyan tagunk, aki a 

versekért rajong, van, aki a krimikért, más a tör-

ténelmi regényekért, a fantasy-ért, vagy éppen a 

fiatal felnőtteknek szóló irodalomért. Könyvtá-

rosként öröm nézni, amikor könyvmolyaink a 

közelmúltban olvasott könyvekről beszélgetnek. 

Mosolygó arcaik, csillogó szemeik láttán könnyű 

megfeledkezni a romló olvasási vagy könyvtár-

használati statisztikákról, amely évek óta jellem-

ző országos tendencia. 

 

A megalakulás. Fotó: Györkös József 

A könyvek mellett érdekfeszítő és aktuális témák 

is szóba kerülnek találkozóinkon. Így például az 

irodalmi Nobel-díj és a hozzá kapcsolódó, ma-

gyar vonatkozású érdekességek; a mai tinik olva-

sási szokásai és a kötelező olvasmányok; vagy az 

Egyesült Államokban az utóbbi 100 év során 

legtöbbször betiltott könyvek. Ezek a tudósítá-

sok, hírek aztán hosszas beszélgetések alapjául 

szolgálnak. Mindenki kifejtheti nézeteit, állás-

pontját, és mindezt rendkívül jó hangulatú, szinte 

családias közegben. 

Életkor, végzettség és foglalkozás tekintetében is 

vegyes az olvasókör tagjainak összetétele, de a 

közös érdeklődési kör eltüntet minden esetleges 

különbséget köztünk. Haladva a korral, a tagok 

részére létrehoztunk egy zárt csoportot a 

Facebookon. Itt nemcsak a találkozókkal kapcso-

latos információkat, hanem érdekes híreket, 

könyves vagy filmes posztokat is megosztunk 

egymással. 

A találkozókon túl egyéb programokkal is várjuk 

tagjainkat. 2017 novemberében budapesti kirán-

dulásra invitáltuk őket. Ennek keretében két tár-

latot tekintettünk meg, amelyeket a 100 éve szü-

letett írónő, Szabó Magda tiszteletére állítottak 

össze. A Rádió- és Televízió-történeti Múzeum-

ban az Abigél című regény alapján forgatott film 

díszletei között bolyonghattunk, és felpróbálhat-

tuk az itt használt jelmezeket, majd a Petőfi Iro-

dalmi Múzeum időszaki kiállításán egy rendkí-

vül alapos tárlatvezetésen vettünk részt. Ha már 

PIM, akkor természetesen a 200 éves Arany Já-

nos sem maradhatott ki; megnéztük az Önarckép 

álarcokban című kiállítást is. A nap végén a ka-

rácsonyi vásárba is bekukkantottunk. 

2018. április 11-én egy színvonalas zenés-verses, 

költészet napi előadás után csatlakoztunk a 

„Posztolj egy verset az utcára!” elnevezésű or-

szágos kezdeményezéshez. Ennek keretében 

Márai Sándor: Dalocska című költeményét ra-

gasztottuk ki a könyvtár bejáratához. 

 

A Petőfi Irodalmi Múzeum kiállításán - Fotó: Simon Judit 

A nyári szünet előtt (és megalakulásunk első 

évfordulójának megünneplése után) a 89. Ünnepi 

Könyvhét, illetve a Margó Irodalmi Fesztivál 

programjai között válogattunk. Még a zord időjá-

rás és az eső sem szeghette kedvünket. Esernyő-

inkhez ragaszkodva bolyongtunk a Vörösmarty 

tér sátrai és kincsei között  folyamatosan ked-

venc szerzőinkbe botolva. Így futottunk össze 

többek között Kepes Andrással, Dragomán 

Györggyel, Tavi Katával és Fábián Jankával. 

Innen már csak szitáló égi áldásban sétáltunk át a 

PIM-be, ahol meglepődve és hitetlenkedve jártuk 

végig a rendkívül színvonalas „A kép-mutogató – 

Arany János és a spiritizmus” című időszaki 



kiállítást. A tárlat Arany költészetének egy ke-

vésbé ismert jellemzőjére hívja fel a figyelmet. A 

spiritizmus divatja az 1800-as évek második fe-

lében érte el Magyarországot. Megjelentek a 

spiritiszta médiumok, és a társas érintkezés egyik 

legnépszerűbb formája lett a halottak szellemé-

nek megidézése.  

 

A Margó Irodalmi Fesztiválon. Fotó: Müller Magdolna 

A fennmaradt életrajzi adatok szerint az Arany 

család is rendszeres résztvevője volt a nagykőrö-

si szeánszoknak. Az itt tapasztaltak hatása motí-

vumként nyomon követhető Arany néhány köl-

teményében is. A 2018. szeptember 9-ig látogat-

ható interaktív tárlat a költő spiritizmushoz való 

viszonyának kettősségét mutatja be. 

Szeptembertől egy új, fontos feladat vár olvasó-

körünkre. Az Ajkai Szó című helyi lap felkért 

bennünket, hogy mind az online, mind a nyomta-

tásban megjelenő újság részére állítsunk össze 

könyvajánlókat. Izgatottan készülünk erre a nyár 

folyamán, hogy megfeleljünk e nemes felkérés-

nek. 

Az Ajkai Szó cikkei a klubról: 

 http://ajkaiszo.hu/olvasokor-alakult-varjak-konyvmolyokat/ 

 http://ajkaiszo.hu/masodszor-is-libling/ 

 http://ajkaiszo.hu/liblingek-irodalmi-kalandozasai/ 

 http://ajkaiszo.hu/nobel-dijas-olvasokori-talalkozo/ 

 http://ajkaiszo.hu/unnepi-konyvmoly-talalka/ 

 

 

A Holnap Magazin antológiájának 

bemutatóján 

Horváth Szabolcs 

A székesfehérvári Holnap Magazin irodalmi 

folyóirat és honlap idén ünnepli 10 éves szüle-

tésnapját. A szerkesztőséghez rengeteg határon 

belüli és kívüli magyar alkotó küldte be ez idáig 

verseit, prózáit. Az eddig regisztrált tagok száma 

5.744 fő. Megyénkből és városunkból is számta-

lan szerző jelentette már meg itt munkáit, egyéni 

köteteit. A magazin évente többször is ad ki an-

tológiát. Némelyikben a pályázatok győzteseinek 

művei szerepelnek, másokban pedig egyénileg 

beküldött munkák szerepelnek. A főszerkesztő 

Bakos József. 

Könyvtárunkban megtalálható a második, har-

madik, negyedik és ötödik Zsebkönyv-sorozat. 

Emellett évente kiadásra kerül a Holnap Magazin 

Antológia is.  

Az antológiában való megjelenésre bárki pályáz-

hatott. Jómagam eddig csak a zsebkönyvekben 

szerepeltem, de most úgy gondoltam, hogy ma-

gam is szeretnék részese lenni ennek az évfordu-

lós kiadványnak. Öt verssel pályáztam, mind-

egyiket elfogadták. Később meghívást kaptam a 

főszerkesztőtől a kötet bemutatójára. Idézet Ba-

kos József leveléből: "A meghívás részemről 

őszinte, mindig szívesen találkozom olyan embe-

rekkel, akik ebben a kifordult világban utat ke-

resnek egy jobb és élhetőbb jövő felé. Ez lenne az 

irodalom feladata is, igaz valóban sokan ezt 

másképp értelmezik." Úgy gondoltam, hogy ilyen 

gondolatok után ott a helyem a bemutatón. 

A kötet bemutatóját 2018. május 5-re tették a 

Budapesti Malom Közösségi Tér - Összefogás 

http://ajkaiszo.hu/olvasokor-alakult-varjak-konyvmolyokat/
http://ajkaiszo.hu/masodszor-is-libling/
http://ajkaiszo.hu/liblingek-irodalmi-kalandozasai/
http://ajkaiszo.hu/nobel-dijas-olvasokori-talalkozo/
http://ajkaiszo.hu/unnepi-konyvmoly-talalka/
http://www.holnapmagazin.hu/index.php


Újbudáért különtermébe. A helyszínre érkezé-

semkor barátságos fogadtatás várt rám. Bakos 

József főszerkesztő úr hozzám lépett, kezet nyúj-

tott és bemutatkozott. Ez volt az első személyes 

találkozásunk. 

A programot egy rövid köszöntővel nyitották, 

majd Bakos úr összefoglalta az elmúlt 10 év 

eseményeit. A magazin életében voltak nehéz és 

szép pillanatok; a mostani az utóbbiak közé tar-

tozik. Beszélt arról, hogy 10 évvel ezelőtt, ta-

nulmányai végén több ismerőse és tanulótársa is 

amatőr tollkoptató volt. Ekkor gondolt arra, hogy 

kellene létrehozni egy magazint. Akkoriban 

azonban csak remélte, hogy egyszer erős közös-

ség kovácsolódik a lap alkotóiból. Örömére 

szolgált, hogy ez megvalósult. 

A bemutatón két színművész, Makay Andrea és 

Holl Nándor olvasott fel a kötetben szereplő 

íróktól, költőktől. Tőlem a Mindened lennék 

című vers hangzott el. Az utóbbi időben, amikor 

verseimet mások előadásában hallom, valahogy 

mindig újraélem az alkotás pillanatát. Mentorom, 

Szabó Julianna többször is említette, hogy eljön 

majd ez az idő. Annak a lánynak is beugrott a 

képe, akinek ezt írtam öt évvel ezelőtt. Felidézte 

egy másik lánynak a képét is, akinek még

inkább szánhattam volna ezt a költeményt. Meg-

hatódtam Holl Nándor szavalatán, aki nagysze-

rűen adta elő a verset. A könyvben 65 szerző 

jelentette meg verseit és novelláit összesen 295 

oldalon. Körülbelül 30-40 alkotónak olvasták fel 

egy-egy művét ezen az eseményen. Örültem an-

nak, hogy én is közöttük lehettem. 

A kötetből könyvtá-

runknak is hozhattam. 

Egyik személyes példá-

nyomat kedvenc olva-

sómnak, szavalómnak: 

Varga Erzsikének aján-

lottam fel. Az elmúlt 

évben közel 100 versem 

szavalta el nyilvánosan. 

A kötetet kézbe véve 

egy keménytáblás borí-

tóval találkozhatunk a Holnap Magazintól meg-

szokott grafikával. A könyvben a verseken kívül 

novellák is találhatóak. Tatabányáról még 

Urmánczi Margit és Prander Éva művei szere-

pelnek az antológiában. 

Véleményem szerint a Holnap Magazin egyike a 

legjobb irodalmi műhelyeknek a Poet és a Nap-

korong mellett.  

 

A könyvbemutató résztvevőiről Horváth Szabolcs készítette a fotót 


