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Elköltöztünk 

Mikolasek Zsófia 

2019. január 12. – az utolsó szombati ügyelet a 

JAMK régi épületében. Bár régóta (másfél éve) 

készültünk arra, hogy elhagyjuk megszokott he-

lyünket, mégis váratlanul ért a hír, hogy február 

25-én át kell adnunk a területet a kivitelezőnek. 

Készültünk mi erre, mint írtam, véghezvittünk 

egy monumentális selejtezést, átgondoltuk, hogy 

hová kerülnek a részlegeink, tulajdonképpen tér-

delő rajtban vártuk a startjelet. 

Ehhez képest az utolsó pillanatban derült ki, hogy 

az a helyszín, ahová a felnőtt könyvtár került 

volna, mégsem áll a rendelkezésünkre. Újragon-

dolás, kompromisszumok, kényszermegoldások. 

A cél természetesen világos volt: az épületet el 

kell hagynunk, a szolgáltatást biztosítani kell mi-

harabb és minél szélesebb körben. 

 

Mikolasek Zsófia és Halász Adél a raktár pakolásánál. 

Fotó: Nagy Ádám 

Épületek tömegét néztük meg, melyekről első rá-

nézésre, illetve a statikai vizsgálatok után derült 

ki, hogy nem alkalmasak a könyvtár befogadá-

sára. Január végére aztán tisztázódott: olyan hely, 

ahová mindenestül beférünk, nincs a városban. A 

dokumentumállományunk 70 %-a dobozokban 

depóba kerül, a felnőtt könyvtár a Béla király kör-

tér két épületébe kerül: volt ÁNTSZ (ekkor már 

üres volt) és az Orvosi ügyelet helyére (ennek üre-

sedésére várnunk kellett). A gyermekkönyvtár és 

az irodák a Szent Borbála térre költöznek kitűnő 

körülmények közé, a helyismereti gyűjtemény a 

Népház úti fiókkönyvtárban kap helyet.  

 

Fotó az utolsó, Fő téren töltött napokból. 

Fotó: Nagy Ádám 

Mielőtt a költözés megindult volna, az állomá-

nyunkat az új szempontok szerint kellett átválo-

gatni: melyek azok, amiket másfél évre depóba te-

szünk, és melyek azok, amik kikerülnek az olva-

sótérbe. A válogatás szempontjai: újdonság, hasz-

nálat, fiókkönyvtári állomány. Miután a válogatás 

megtörtént, elsőként az irodák és a gyermek-

könyvtár költöztetése kezdődött meg. (A helyis-

mereti gyűjteményt még decemberben átszállítot-

tuk a Népházba.) Átgondoltuk, hogy melyik bú-

tordarabra hol lesz szükségünk, felcímkéztük 
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őket, és költöztünk, költöztünk, költöztünk. A lo-

gisztikában Nász János kollégám kiváló munkát 

végzett. Miután a gyermekkönyvtári állomány a 

helyére került, elkezdődött a polcon lévő könyvek 

„becsipogása” vonalkód olvasókkal abból a cél-

ból, hogy az olvasók és a kollégák láthassák a 

TextLibben és az online katalógusban, hogy me-

lyik könyv érhető el, és melyik van depóban. Köz-

ben elkészült az ÁNTSZ épületének a felújítása. 

Felállítottuk a polcokat, és ide szállítottuk a M-

PAKK Bt. és Maurer Péter segítségével a szak-

irodalmi könyveket. Itt is elkezdődött a csipogás. 

Ezután a depóba szánt könyvek dobozolása, majd 

deponálása következett. Végül megüresedett az 

orvosi ügyelet épülete is, és költözhetett a szép-

irodalom is. 

Mindeközben olyan problémákra is választ kellett 

találnunk, hogy az internet- és telefonvonalaink 

áthelyezése akár három hónapig is eltarthat. Elér-

hetőségeink megváltoznak, a postán be kell jelen-

tenünk a címváltozást. Még a könyvtár szobrait is 

el kell helyeznünk valahová. Mindemellett folya-

matban van egy ÁSZ ellenőrzés, továbbá beszá-

moló és statisztika készítés időszaka van, a rende-

léseink pedig folyamatosan érkeznek. Az Új For-

rás folyóirat repertorizálásának el kell készülnie 

az 50. születésnapra. A G-közös meghajtó elérhe-

tetlenné vált, honlapunk nem működik, az olva-

sók nem tudnak távolról hosszabbítani, és elrom-

lik, ami elromolhat…

2019. március 19-én végül megnyitottunk. Nagy 

volt a forgalom az első időszakban. Az olvasók 

vegyesen fogadták az új helyszíneket. Az első két 

hétben még sok problémával küszködtünk: tele-

fonvonalaink nem működtek, az olvasók nem ta-

láltak minket, nem minden könyvet sikerült becsi-

pogni. Hatalmas volt a feszültség és a nyomás raj-

tunk. Főleg azok a kollégák érezték ezt, akik az 

olvasókkal nap mint nap találkoztak. Kolevné 

Forisek Györgyi lelkiismeretesen, igazgatói lelket 

nem kímélve számolt be a felmerülő problémák-

ról, melyeket folyamatosan igyekeztünk orvo-

solni. Ezalatt természetesen zajlottak a könyvtári 

folyamatok: tavaszi programjaink előkészítése, 

felkészülés a Megyei Értéktár vetélkedőjére, pá-

lyázatos előadások tartása, Internet Fiesta, könyv-

tárbúcsúztató buli… 

Minden kollégámnak köszönöm a helytállást, és 

köszönöm azt, hogy legjobb tudásuk szerint igye-

keztek a költözést, az új helyszínen nyitást zökke-

nőmentessé tenni. Köszönöm a fiókkönyvtárasok-

nak is, hogy a rájuk nehezedő terhet, a náluk je-

lentkező megnövekedett forgalmat remekül ke-

zelték. Én személy szerint nagyon sokat tanultam 

az elmúlt időszakban. Kollektíváról, vezetői kom-

petenciákról, emberségről. Hiszem, hogy megerő-

sítette közösségünket ez a folyamat, és a másfél 

év múlva tervezett visszaköltözésünk zökkenő 

mentesebb lesz.

 

Ideiglenes központi könyvtárunk helyszínei. Fotók: Tari-Székely Karola



Dallal, verssel, múltidézéssel búcsúz-

tunk a Fő téri épülettől  

Feketsné Kisvarga Anita 

Február 23-án, a tél utolsó hétvégéjén könyvtáro-

sok és olvasók együtt búcsúztak a József Attila 

Megyei és Városi Könyvtár Fő téri épületétől.  

Úgy gondoltuk, hogy az 1964 óta fennálló könyv-

tárépületből nem lehet csak úgy, szó nélkül kiköl-

tözni, hiszen olyan sok szakmai sikernek, ismeret-

terjesztő és tudományos konferenciának, vagy 

akár vidám hétköznapi epizódnak voltak szemta-

núi e falak. Arra számítottunk, hogy nemcsak ne-

künk, egykor vagy jelenleg is itt dolgozó könyv-

tárosoknak jelenti egy korszak lezárását a régi 

épülettől való búcsú, hanem számos, éveken, év-

tizedeken át hozzánk járó olvasónak is, akiknek 

szintén az életük meghatározó szereplője volt, és 

reméljük, a jövőben is meghatározója lesz a 

könyvtár.  

 

A kiüresedett helyiségek falára rajzolhattak a vendégek. 

A fotókat (az utolsó kivételével) Hatvani István készítette 

A rendezvény címe (Hangot kérünk a könyvtár-

ban!) arra utalt, hogy ezen a napon a könyvtárban 

nem a szokásos csend lesz az úr, hanem dallal, 

verssel, zenével köszönünk el tőle. A program 

első felében a gyerekeket és a fiatalokat képviselő 

középiskolások hangja töltötte be a tereket. A Ko-

dály Zoltán Általános Iskola és AMI színjátszó 

csoportja, az Óvárosi Általános Iskola szavalói és 

a Tatabányai Árpád Gimnázium kórusa nyitotta 

meg méltón a rendezvényt. Ezt követően Vol-

tunk, vagyunk, leszünk címmel Gyüszi László 

igazgatóhelyettes hívott meg mindenkit egy kis 

múltidézésre. A program keretében a közelmúlt 

igazgatói is megszólaltak: Dr. Monostori Imre, 

aki 1990 és 2010 között volt a megyei könyvtár 

vezetője, és Dr. Voit Pál, aki 2010 és 2017 között 

irányította az intézményben folyó munkát.  

 

A Bohemian Acoustic együttes is zenélt az eseményen 

A polgármester türelmet kért az olvasóktól és a 

könyvtárosoktól addig, amíg 2020-ban egy kor-

szerű, a XXI. század igényeinek megfelelő, 

ugyanakkor a klasszikus könyvtári hangulatot 

sem nélkülöző, új épületátadásra nem kerül a régi 

helyén.  

 

Schmidt Csaba, Tatabánya MJV polgármestere is meg-

tisztelte az eseményt jelenlétével 

Amíg a könyvtár emblematikus maciszobrát, La-

jos József: Sütkérező mackó című alkotását egy 

csoportkép erejéig körbeálltuk, a teljesen kiürített 

olvasótérben a HellóPisti zenekar készülődött, 

hogy aztán friss és fiatalos muzsikájukkal vará-

zsolják el a hallgatóságot. A zenei blokkot a me-



gyei könyvtár hagyományos Slam poetry-prog-

ramjának különkiadása, a Rom poetry követte, 

kollégám, Horváth Szabolcs vezetésével. Ezt kö-

vetően ismét zene következett: a Bohemian 

Acoustic zenekar órája. Természetesen, nem lehe-

tett a könyvtárépülettől elköszönni József Attila-

versek nélkül. Szabad pódium című program-

pontunkban kollégák, olvasók szavalták el ked-

venc versüket. Végezetül, este kilenc órakor gyer-

tyával, lámpással a kezünkben, olvasók és könyv-

tárosok együtt jártuk körbe az olvasóteret és az 

irodákat, majd megkerültük a teljes épületet. 

 

A könyvtárbúcsún zsíros kenyérrel és ásványvíz-

zel kínáltuk az olvasókat, de egy kis marhapörkölt 

is rotyogott alkalmi bográcshelyünkön, az egy-

kori Gyermekkönyvtár udvarán.  

 

Dr. Monostori Imre, egykori könyvtárigazgató is  

megszólalt a visszaemlékezők sorában 

Remélem, hogy hamarosan, ismét megszervez-

hetjük a Hangot kérünk a könyvtárban! című 

rendezvényünket, mert ez azt fogja jelenteni, 

hogy elkészült az új könyvtár, ismét birtokba ve-

hetjük a Fő tér 2-ben álló épületet. Addig pedig 

maradnak az emlékek 

 

 

Csoportkép a macis szobornál a könyvtárbúcsúztatón. Fotó: Nagy Ádám 



Mit adtak nekünk a rómaiak? –  

Számadó Emese előadásáról 

Nász János 

A Brian élete című, már-már klasszikusnak 

mondható film sokat idézett mondatára utalva 

kezdte meg Számadó Emese, a komáromi Klapka 

György Múzeum igazgatónője, régész-múzeoló-

gus az előadását Öko-esték sorozatunk márciusi 

rendezvényén. Mit adtak nekünk a rómaiak? Töb-

bek között a higiénia, a közegészségügy klasszi-

kus civilizációs módszereit. A vízvezetékrendsze-

rek kiépítését, csatornázást, a közfürdőzés lehető-

ségét, szemétszállítást, szennyvízkezelést és a ter-

mészetgyógyászat megannyi eljárását. 

 

A fotókat Tari-Székely Karola készítette 

A prezentáció első részében az előadó számos 

képpel illusztrálta római örökségünk idevonat-

kozó példáit. A városi higiéné tekintetében fontos 

feladat, a szennyvíz elvezetését úgy oldották meg, 

hogy a kővel kirakott közlekedési utak alatt irá-

nyították a fő csatornába, Rómában például a Clo-

aca Maximába. A feltárások szerint a szőnyi/bri-

getioi katonaváros gyűjtő-csatornarendszerének 

tartalmát a Dunába terelték be. A városokat, tele-

püléseket vízvezeték-hálózattal látták el, melyek 

vízét a közeli forrásokból, tavakból, víznyelőkből 

nyerték ki. Hidraulikus úton szállították, vagy a 

föld alatt, vagy – áthidalva a szintkülönbségeket – 

emeletes, fedett építményeken, aquaduktokon ke-

resztül, sokszor több kilométer távolságból. Bri-

getio a tatai medencéből kapta így a vizet, és még 

a 15. században is működött ez a szállítórendszer. 

A víz tárolására ciszternákat, földalatti tárolókat 

építettek. A közösségi, 20-30 fős WC-k kőből 

épültek, nyilvánosak voltak, és az alattuk folyó 

vízzel öblítették ki. Az illemhelyek üzemeltetőit 

megadóztatták. Innen ered „a pénznek nincs 

szaga” mondás is. A tisztálkodásra is nagy hang-

súlyt fektettek. Számos közfürdőt építettek, külön 

a férfiaknak és külön a nőknek. Csak papucsban, 

tiszta lábbal léphettek be oda a fürdővendégek. 

Papucsra azért volt szükség, mert padlófűtéssel 

melegítettek, és az alatt vezették be a hőforrások-

ból származó vagy a melegített vizeket. A termál-

vizeket gyógyításra is használták. A test mellett a 

szellemi fejlődésnek is nagy fontosságot tulajdo-

nítottak.  A fürdők kulturáltak és komfortosak 

voltak. Sportesemények és könyvtárak is helyet 

kaptak az épületeikben. Már az elődök is tisztában 

voltak a vizek gyógyító erejével, ezért használták 

az ízületi, bőr- és egyéb betegségek gyógyítására. 

Külön fürdőztek a beteg és külön az egészséges 

emberek. A szauna, az iszapfürdőzés, a tusolás, az 

ivókúra mind ismert, használt és közkedvelt volt 

ebben a korszakban.  

 

Az előadás későbbi részében szó volt az ókori sze-

métkezelésről és szemétszállításról is. Bár a la-

kosság a hulladékot, a szerves, organikus maradé-

kot az utcákra kidobálta, de voltak városi alkal-

mazottak, akik összeszedték a szemetet, és kivit-

ték a város szélére. Amit újra lehetett hasznosí-

tani, komposztálták. Egykori szeméttelepre utal a 

Róma szélén található Monte Testacció, a haszná-

laton kívüli olajtároló amforákból álló hatalmas 

domb, amely mintegy 50 millió darab amforából 

állhatott, és legalább 36 méter magas volt.  

2019. március 20-án nagyon hasznos, informáci-

ókban gazdag ízelítőt kaphattunk az ókori Róma 



higiénés szokásairól a József Attila Megyei és Vá-

rosi Könyvtár Népház Úti Fiókkönyvtárában, me-

lyek bővítették ismereteinket erről a korról. Ren-

dezvényünket a Nemzeti Kulturális Alap támoga-

tása segítette. 

Gyógyító színek, avagy a csakráink 

nyomában 

Tari-Székely Karola 

2019. március 14-én megnyitottuk Gergelyné 

Varga Judit, Tatán élő selyemfestő gyönyörű ki-

állítását a fenti címmel a JAMK Népház Úti Fiók-

jában. 

 

A képeket az eseményen Tari-Székely Karola készítette 

A megjelenteket az intézmény igazgatóhelyettese, 

ifj. Gyüszi László üdvözölte, majd méltatta a mű-

vész munkáját. A mandala történetének szakmai 

bemutatását Tóth Enikő művészettörténésztől 

hallhattuk. Az érzelmi ráhangolódást Pauer Lili 

fuvolajátéka segítette. 

Ez volt első kiállítászervezésem a könyvtárban. A 

kiállítás témája adott volt, a művész elérhetősége 

rendelkezésre állt. Mielőtt felvettem vele a kap-

csolatot, elkezdtem utánanézni a mandalafestés 

történetének. Óriási, gyönyörű világ nyílt meg 

előttem: a keleti művészetek, Tibet, Kína, Japán. 

Megjelentek előttem időszámításunk előtti évez-

redek uralkodói, selyemből készült, gyönyörűen 

festett, hímezett pantallói, királyi udvarok se-

lyemmel díszített tárgyai, falai. Ezeknek utózön-

géi fedezhetőek fel Judit mandaláiban is. Csodá-

latos formáival, színeivel elvarázsolja a kiállítás 

szemlélőit. A keleti művészetek iránt érdeklődők 

ismereteik gyarapításán túl érezhették a mandalák 

által közvetített különös energia sugárzását. A se-

lyem, ez a leheletfinom, áttetsző, fátyolszerű 

anyag kiváló alapanyagnak tűnt már évezredekkel 

korábban is. Használták díszítésre, ruhák alap-

anyagaként, azonban kezdetben fizetőeszközként 

is funkcionált. Jelen kiállítás mandalái az otthon 

falainak díszítésére szolgálnak, erősítve az otthon 

saját belső energiáját. Az érdeklődők ámulva 

szemlélték a kiállítás anyagát, gyönyörködve cso-

dálkoztak rá minden egyes képre.  

 

Gergelyné Varga Judit és Tóth Enikő 

A könyvtár több évtizedes hagyományait követve 

– néhány hónap kivételével – havonta tárja ki ka-

puit, és ad otthont képzőművészeti kiállításoknak, 

segítve ezzel a helyi és környékbeli művészek 

népszerűsítését. A kiállítások megszervezése 

hasznos egy részről az alkotónak, de a könyvtár-

nak is, mivel egy helyen és egy időben találkozhat 

az olvasó és a képzőművészetek iránt érdeklődő a 

művészettel és az irodalommal, mely szoros egy-

ségben, egymás kiegészítőjeként fedezhető fel az 

irodalmi művekben. A kiállítást nagy érdeklődés 

övezte, amely tulajdonítható a művész népszerű-

ségének, valamint a hálás témának is.   

 

Néhány mandala a kiállított művekből 



Internet Fiesta 2019. 

Szilassi Andrea 

Mint az előző években, ezúttal is több program-

mal készültünk a fiesta hetére. 2019. március 20-

ra esett a JAMK Kertvárosi Fiókkönyvtárában a 

korábban megkezdett „Okostelefon-suli” befe-

jező foglalkozása, amelyet az idősebb korosztály 

számára szerveztünk. Március 27-én, ugyancsak 

Kertvárosban előadás hangzott el „Szenzorok és 

okoskarkötők az idősek védelmében” címmel. A 

március 21-25 közötti időszakra online informá-

ciókereső vetélkedőt hirdettünk. Mindhárom ese-

mény jómagam közreműködésével valósult meg. 

 

Okostelefon-suli Tatabánya-Kertvárosban.  

Fotók: Szilassi Andrea és Fülöpp Tiborné 

Az Okostelefon-suli egy kétszer kétórás foglal-

kozás volt, közöttük időt hagyva a kiadott felada-

tok elvégzésének. Részletes, illusztrált ismeret-

anyag és feladatgyűjtemény is készült a résztve-

vők számára. Célunk volt minél jobban bevonni 

őket a tanulásba, hogy az önálló tapasztalatok is 

segítsék a tudás épülését. Némi nehézséget oko-

zott, hogy sokféle készülékkel és különböző ope-

rációs rendszerekkel kellett dolgoznunk, de erre is 

kínálkozott jó megoldás. 

 

dr. Meskó Bertalan honlapját érdemes figyelemmel kí-

sérni azoknak, akiket érdekelnek a digitális egészségvé-

delmi fejlesztések. A kép forrása:  

https://medicalfuturist.com/ 

A Szenzorok és karkötők az idősek védelmé-

ben című program már 2018 januárjában is el-

hangzott – akkor a NetNagyi Klubban. Ezúttal la-

ikus közönségre számítottunk. A témakör is bő-

vült, ezért némileg különbözött a mostani monda-

nivaló. Napirendre került az iOT, a dolgok inter-

nete, az otthonainkban elhelyezhető szenzorok 

felhasználási lehetőségei, továbbá a magunkon 

viselhető okoseszközök, szenzorok. Megnéztünk 

egy videót dr. Meskó Bertalantól arról, hogy mi-

lyen fejlesztéseket hozott a viselhető érzékelők 

forradalma. Ezúttal is beszéltem az egyesült álla-

mokbeli Tiger Place idősotthonban folytatott kí-

sérletekről, ahol a Missouri Egyetem Idősgondo-

zási és Rehabilitációs Technológiák Központja ál-

tal kifejlesztett, különféle érzékelőket alkalmaz-

nak. Ezúttal is szóba került dr. Marjorie Skubic 

93-96 éves korú szüleinek háza, ahol a telepített 

szenzorok lehetővé tették az idős házaspár önálló 

életét, távoli megfigyelését, egyben biztosították 

a család viszonylagos nyugalmát. 

 

A fenti címet kapta idei online információkereső vetélke-

dőnk. Az eredeti kép az indiai Tyler stencil falfestménye, 

amelynek feliratát a vetélkedő érdekében módosítottuk 

Vetélkedőnkön bárki részt vehetett életkortól és 

lakóhelytől függetlenül. Célunk ezúttal is az volt, 

mint korábban, hogy a résztvevők próbára tegyék 

információkereső tudásukat, miközben érdekes 

dolgokat fedezhetnek fel. A feladatok jelentős ré-

szét a Street Art művészeti ág különféle alkotása-

ira építettük. Képek és némi információ alapján 

kellett a kérdésekre választ találni, ami az internet 

segítségével nem volt túl nehéz. A versenyzőknek 

Teddy Baden, Banksy, Robin Gunningham, 

Ahmyo és Julian Beever különféle technikákkal 

készített utcai alkotásai nyomába kellett eredniük.  

https://medicalfuturist.com/


Két feladat a Google Art & Culture online kiállí-

tásai alapján született. Az európai divat az évszá-

zadok során című kiállítás anyagában a görög 

népviseletet kellett felismerni. A másiknál nigé-

riai hajstílusok fotóit kellett átböngészni, amelye-

ket J. D. Okhai Ojeikere kapott lencsevégre, és 

egy brazíliai, Belo Horizonte-i galériában lettek 

kiállítva. A számunkra szokatlan frizurák nem-

csak érdekesek és szépek, hanem különböző tár-

sadalmi rangokat, életkorokat és földrajzi terüle-

teket jellemeznek.  

 

Néhány érdekes köztéri szobor is kutatás tárgyává vált, 

mint például a brüsszeli De Vaartkapoen, Tom Frantzen 

bronz szobra, valamint Jean Marais párizsi faljárója. A kép 

forrása: https://www.thisiscolossal.com/2011/11/tom-frantzen/  

A feladatlapot a www.redmenta.com webhely 

szerkesztőjével készítettük, ezért gyorsan meg-

születtek az eredmények. 2019. március 28-án ki-

sorsoltuk a 6 ajándékkönyvet a maximális pont-

számot elérő versenyzők között. 40 szerencsés 

versenyző vehetett át valamilyen díjat, amelyeket 

idén is a JAMK Megyei Ellátási és Módszertani 

Osztály támogatása biztosított. Ezek között note-

szek, utazó okostelefon szett, nagy kapacitású pen 

drive, fülhallgató, vászon szatyor, kapacitív toll és 

hasonló hasznos apróságok voltak.  

 

Örömünkre szolgált, hogy minden problémamen-

tesen működött, és a mellékelt Facebook véle-

ményhez hasonló, pozitív visszajelzések érkez-

tek. 

Öt éves az Olvasólámpa 

Horváth Szabolcs 

Februárban jubilált a JAMK olvasóklubja. (Ekkor 

a költözés miatt nem volt rendezvényünk.) A már-

ciusi összejövetelen beszélgettünk arról, hogy mi-

ért szeretnek ehhez a csoporthoz tartozni.  

Nem telik el úgy egyetlen hónap sem, hogy ne ír-

janak fel valamilyen könyvcímet a kis note-

szukba, amit egy másik olvasóklubos ajánlott ne-

kik. A március 18-ai rendezvényen ismét elláto-

gatott hozzánk Gera Sándor költő, akit köszöntöt-

tünk is, hiszen ezen a napon volt a névnapja. Sán-

dor sajnos elhunyt azóta.  

Ezután beszélgettünk a könyvtár épületének köl-

tözéséről, felújításáról, valamint az idei Olvasó-

lámpák találkozóiról, illetve témáiról. Majd tájé-

koztattam a kedves olvasóklubosokat, hogy a köl-

csönzött és visszahozott könyveket illetően már-

cius 31-ig nem számítunk fel késedelmi díjat 

egyetlen olvasónknak sem. 

Szóvá tették, hogy az aktuális helyszínen, ideigle-

nes központi könyvtárunk Szent Borbála tér 6/C 

alatti épületében többé ne legyen olvasóklub, mert 

nagyon magas a lépcső, és nehezen jöttek fel a 

második emeletre. Ezért a következő találkozó 

már a könyvtár szakirodalmi részlegében, a folyó-

irat-olvasóban lesz. Szűkösen leszünk ugyan, de 

más lehetőségünk nincs, mint ez a Béla király kör-

tér 69. címen található épületrész.  

Ezután átadtam a szót a kedves tagoknak, hiszen 

november óta nem találkoztak egymással e prog-

ram keretén belül. Azonnal záporozni kezdtek a 

könyvajánlók: Edith Eva Eger: A döntés; Jung 

Chang: Vadhattyúk; David Grossman: A világ vé-

gére; Sylvie Vartan: Anyu…; José Rodrigues Dos 

Santos: A középső birodalom; Khaled Hosseini: 

Papírsárkányok; Jékely Zoltán: Kirepül a ma-

dárka; Archibald Joseph Cronin: A kalapkirály; 

Náray Tamás-könyvek, Ken Follett-könyvek. stb. 

A program zárásaként Prander Éva hívta meg az 

olvasóklub tagjait köteteinek bemutatójára, amit 

2019. április 7-én, vasárnap 15.30-kor, a Puskin 

https://www.thisiscolossal.com/2011/11/tom-frantzen/
http://www.redmenta.com/


Művelődési Házban (2800, Tatabánya Kossuth 

Lajos utca 4.) rendeznek. 

A következő találkozó április 15-én várható, ak-

kor a költészet napjáról emlékezünk majd meg. 

Klubtagjaink egy-egy verset hoznak majd, amit a 

program első felében adnak elő. 

 

Az eseményen Horváth Szabolcs fotózott 

Programnaptár 2019-re: 

• Április 15. - Költészet napjára emlékezve 

• Május 20. - Radnóti Miklósra emléke-

zünk. Előadó: Hódossy Ildikó 

• Június 17. - Irodalmi kvíz 

• Az év második felére még nincsenek meg 

a konkrét időpontok, de az alábbi progra-

mok, témák várhatóak: 

• Szeptember: Nyári élmények és olvas-

mányélmények megosztása; 

• Október: Vers és zene (prezentál Horváth 

Szabolcs) 

• November: Ady Endrére emlékezünk 

(november 22. a költő születésnapja) 

• December: Advent 

 

ROM Poetry  

Horváth Szabolcs 

2019. február 23-án búcsúzott a JAMK poetry kö-

zössége is a központi könyvtár épületétől. Az est 

közeledtével a Helló Pisti zenekar és a Bohemian 

Accustic együttes között helyet kapott a JAMK 

poetry közössége is, hogy slam-ekkel, versekkel 

búcsút intsen az épületnek. 

Kicsit tartottam attól, hogy nem lesznek elegen-

dően a szereplők, de szerencsére nem hagytak 

minket cserben. Elküldtem a program tervét, ötle-

tét azoknak a fiataloknak, akik szinte minden al-

kalommal jönnek versenyezni. Börzsei Dávid, 

Szilvási Andor és Taizs Gergő szinte azonnal, 

míg Téglás Bence két-három nap után jelentke-

zett, hogy jönne, és jómagam is egy verscsokorral 

szándékoztam szerepelni. 

 

Szilvási Andorról Török Csaba készítette a fotót 

A fiataloknak elmondtam, hogy elsősorban a té-

mához illeszkedő szövegeket várunk (épület, épí-

tés, a könyvtár épülete, rombolás, bontás témakö-

rökben). Versben, vagy akár haikuban megfogal-

mazva. Így nem kifejezetten slam poetry készült, 

– hiszen a slam poetry lényege a verseny és a sla-

mek – hanem egy spoken word est.  

 

Taizs Gergőről Hatvani István készítette a fotót 

Az utolsó kérésem az volt feléjük, hogy mindenki 

húsz perccel a fellépés előtt érkezzen. Saját vers-

csokrom hamar összeállt. Egy verset mindenkép-

pen szerettem volna elmondani, ez pedig nemré-

giben elhunyt Bartók Gertrud kollégámnak írt 

versem volt, a Búcsúzom tőled. Itt megismerhető: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=o_8NHtVVefc 

https://www.youtube.com/watch?v=o_8NHtVVefc


Elérkezett a szombati nap, eljött a délután. Kicsit 

megcsúsztunk a programok kezdési idejével, de 

szerencsére időben érkeztek a ROM poetry elő-

adói. A sorrendet gyorsan megbeszéltük, és abban 

maradtunk, hogy szinte minden fellépő után én 

adok elő egy verset, mivel 6-7 szövegem van. A 

program megnyitása után egy Petőfi-verssel indí-

tottam az irodalmi műsort. Engem Taizs Gergő 

követett, aki egy Adyhoz köthető poémát adott 

elő. Gergőt én váltottam a mikrofonnál. Mento-

rom, Szabó Julianna versét: A bohócot adtam elő, 

abból az alkalomból, hogy a szerző másnap ünne-

pelte születésnapját. A nézők soraiban ott ült 

Szabó Julianna, így alkalmam volt személyesen 

megköszönteni őt. Ezt követően rövid szöveggel 

Szilvási Andor következett, majd ismét én léptem 

a mikrofon mögé. Az Élesben című kötetemből 

adtam elő a Lábnyom című versemet.  

Ezután Börzsei Dávid állt a nagyérdemű elé, aki 

egy rendkívüli szonettkoszorút olvasott fel. Dávid 

hatalmas vastapsot kapott a közel tíz perces elő-

adása végén. Talán ekkora vastapsra még nem 

volt példa a JAMK poetry-k történetében. A „sor-

minta” maradt, és újra én következtem a Minden 

reggel és minden este című versemmel.  

 

Börzsei Dávid. Fotó: Török Csaba 

Engem Téglás Bence követett egy slam-mel. 

Bence után újra én léptem a közönség elé, a tavaly 

kiadott Könyvtárban című versemmel. Érkezett 

újra Taizs Gergő, majd Börzsei Dávid egy gyerek-

verssel, és ezután jött számomra a nehéz pillanat.

Elérkezett a Gertihez írt költemény felolvasásá-

nak ideje. Bár otthon többször is átgondoltam, mit 

szeretnék bevezetőül mondani, végül a helyszínen 

ez mégsem sikerült. Meg kell mondanom, először 

adtam elő ehhez hasonló verset, és bízom benne, 

hogy utoljára is. Nem a vers szövegével volt a 

gondom, hanem a tragédiával, ami köréje épül.  

 

Téglás Bence. Fotó: Török Csaba 

 

Horváth Szabolcs. Fotó: Török Csaba 

A műsor végén volt egy kolléga megkérdezte, 

hogy mennyi ideig készült a vers. Azt feleltem, 

hogy: „Sokáig. Körülbelül két órán át.” 

A ROM poetry utolsó verse már zenésen érkezett 

Taizs Gergő és a Bohemian Accustic-os Schäffer 

László előadásában. 

A magam részéről szeretném megköszönni még 

egyszer a négy szereplőnek a közreműködést, és 

hogy előadhattam közöttük. A JAMK poetry-vel 

legközelebb április 26-án 18.00 órától jelentke-

zünk. Akkor ÖKO poetry lesz, Borsos Bence 

’hoBBit’ vezetésével. 

 



Megyei körkép 
Rovatvezető: Feketsné Kisvarga Anita 

feketsne.anita@jamk.hu  

34/513-677 

IX. évf. 1-2-3. szám 

2019 január-február-

március 
 

 

Beer Miklóst ötödször látta vendégül 
a Helischer József Városi Könyvtár 

Kárpáti-Beneda Ágnes 

Január hetedikén ismét dr. Beer Miklós szerepelt a 

Könyvtári beszélgetések sorozatban. A Váci Egy-

házmegye püspökének „Most már látom” című, 

legújabb könyvével kapcsolatban Bánhidy Vajk 

kérdezte őt a teltházas könyvtári estén. Az interjú-

kötet a Szeressetek ott, ahol gyűlölnek, az Örö-

met hozzak ott, ahol gond tanyázik, és a Mindig 

velem interjúsorozat negyedik része. 

 

Bánhidy Vajk és dr. Beer Miklós.  

A fotókat Nyári Andrea készítette 

Várady Eszter könyvtárigazgató köszöntője után a 

szolgálatát átadni készülő püspök úr egészségi 

állapotára terelődött a szó, mivel mozgásában kor-

látozott lett egy gerecsei kirándulása alkalmával. 

Félrelépett – ahogy ő maga fogalmazott tréfásan.  

Az esztergomi kötődésű katolikus pap humoráról, 

optimizmusáról híres. Mindig, minden élethely-

zetben – legyen az bármilyen nehéz – meglátja a jó 

oldalt. Balesetét is kihívásnak tekinti, „próbanyug-

díjas időnek” mondja, és elnézést kért tőlünk, ami-

ért ő is esendő ember. Kerekes székhez való kö-

töttségét egy pályatársát idézve ecsetelte, továbbra 

is tréfásan: „Most így mindenki megtalál. Nem 

tudok elmenekülni a gyónók elől.”  

Ebben látja hitvallását: hogy meghallgasson embe-

reket; jól, őszinte elbeszélgessen velük, hisz annyi 

emberi fájdalom van… Hogy tanuljunk egymástól, 

hogy segítsük mások életét saját tapasztalataink, 

meglátásaink átadásával, hogy meghallgassuk 

egymást, hogy figyeljünk egymásra. És hiszi, hogy 

minden találkozásnak jelentősége van, nem ok 

nélkül keresztezzük egymás útját. Ezek által nem 

csak a másik megértése a fontos, hanem saját sor-

sunkhoz is segítséget kapunk rendszerint. Ezért 

rendült meg a napokban Chikán Csaba volt váci 

aljegyző gyászhírén, aki mozgáskorlátozottként a 

fogyatékos emberek társadalmi esélyegyenlősége, 

életminőségük javítása érdekében végzett tevé-

kenysége elismeréseként a Magyar Köztársaság 

Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést is kiérde-

melte. A váci intézmények, közterek akadálymen-

tesítéséért sokat tett jegyzőt ő maga is segítette, 

mikor az Országos Mozgássérült Találkozó alkal-

mával rámpát helyeztetett a templom bejáratához, 

és a helyiségeket is akadálymentesítették. Akkor 

nem gondolta, hogy egyszer ő maga is csak így 

juthat be Isten házába. Ferenc pápa szavait idézve 

mondta: „érzékenyítsétek lelketeket, és érezzétek 

át társaitok élethelyzetét! Beleérezni magunkat 

más sorsába, szenvedésbe, nyomorúságba, fájda-

lomba… ne tagadjuk meg őket! Ne feledjük, hogy 

amink van, azt csak kölcsönbe kaptuk. Tehetséget, 

egészséget, anyagiakat…” A negyedik könyv na-

gyon nehéz, tragikus családi történeteket tár elénk, 

mailto:feketsne.anita@jamk.hu


ha ezeket megismerjük, jobban megértjük a szer-

zőt. 

Beer Miklóst Esztergomban szentelték pappá 

1966-ban, 1997-től Esztergom-Belvárosban plébá-

nos. Közben 1979-től teológiai tanárként teljesített 

szolgálatot az Esztergomi Hittudományi Főiskolán 

(filozófiát tanított), majd 1999-től 2003-ig rektor-

ként átvette a szeminárium vezetését. 2000-ben az 

Esztergom-Budapesti főegyházmegye segédpüs-

pöke lett. 

 

Eredménynek tekinti pedagógusként is, keresztelő 

papként is, hogy visszajönnek tanítványai, vagy 

rég megkeresztelt gyermekek, akik mára már fel-

nőttek, keresik őt, hogy bizalmukba fogadják, újra 

megörülnek, ha újból találkoznak. 52 éves papi 

éveire így gondol vissza. 

Az új kötet borítóján a püspök II. János Pál pápá-

val való találkozását láthatjuk. Bánhidy Vajk en-

nek jelentőségéről kérdezte. A fotó és a kötet címe 

összefügg egymással. Több kedves emléke jut 

eszébe ekkor: először, mikor 1991-ben Magyaror-

szágra látogatott a pápa, akkor került közelébe az 

Esztergomi Bazilikában. Tekintetük találkozott, 

mire ezt kérdezte magában: „honnan tudta, hogy 

itt vagyok?” 2003. május 27-én, mikor a pápa ki-

nevezte a Váci egyházmegye megyés püspökévé, a 

Szent Péter Bazilika csak a magyaroké volt. Ő is a 

pápa elé járulhatott, s „jutott eszembe számtalan 

szebbnél szebb gondolat”, hogy mit mond a pápá-

nak, de mikor elébe térdepelt, egy szót sem tudott 

szólni, csak belenézett a pápa szemébe, és akkor 

látta: „ez a tekintet Jézus tekintete”. Innen a „Most 

már látom” cím.  

Jelmondata: „Permanentes in fide”, azaz „Rendü-

letlenül a hitben”. Víziója: egymás felé meg kell 

találni az utat, terelget a Jóisten minket egymás 

felé. Ebben hisz. Rendületlenül. Akik itt ültek és 

álltak aznap, együtt hallgattuk a lélekemelő gondo-

latokat, éreztük, itt van köztünk Ő is. Ferenc pápá-

ról szóló legutóbbi filmélményét ajánlotta az ittlé-

vők figyelmébe, az Egy hiteles embert. Ennek 

üzenete, hogy tegyünk valamit a körülöttünk élő-

kért. A film Assisivel kezd és zár. Az assisi vallási 

találkozókon, ami VI. Pál pápa óta létezik, külön-

böző vallások képviselői jönnek össze imádkozni 

EGYMÁSÉRT. Zsidók, muszlimok, buddhista, 

katolikus és más egyházfők. A püspök elmondása 

szerint a teológia nem fogja soha és sehogy elérni, 

hogy a vallások egy azonos nevezőre jussanak, 

nem fog tudni választ adni bizonyos problémákra.  

Viszont keresi a megoldásokat és az együtt „gyöt-

rődést” is elősegíti. Erre egy jó eszköz a humor, 

amit Isten ajándékának nevez. A vicces élethelyze-

tek mindig átsegítették a nehézségeken, tud magán 

és esendőségén derülni. Ez a legfontosabb. Bátorít 

mindenkit, hogy együtt gondolkozzunk, beszélges-

sünk, töprengjünk az élet dolgain, függetlenül at-

tól, hány féle vallási nézet létezik, Isten csak egy 

van. Új kötetét nem tudja utolsónak nevezni, kime-

ríthetetlen a folytatás, úgy mondja: „mindig tovább 

kell gondolni, MINDIG TOVÁBBMENNI, min-

dig tovább ’gyötrődni’.” 

A beszélgetés végén egy korábbi esztergomi mun-

katársa vallott őszintén emberszeretetéről, magasz-

talta munkásságát, hogy igazán a szívét adta min-

denhez. Köszönte, hogy „egybe szerette Eszter-

gom népét”. Mikor elvitték őt másik helyre innen, 

a hiányérzete elszomorította a hívőket. Idővel 

azonban a szomorúság örömmé formálódott, mert 

belátták: AJÁNDÉK volt az életükben jelenléte. 

Az est a kötet dedikálásával és a személyes, rövid 

találkozásokkal zárult. 



Ferencz Orsolya beszélt a hazai  

űrkutatásról 

Hámosné Szőke Anna 

Az Esztergomi Helischer József Városi Könyvtár 

Könyvtári beszélgetések sorozatának február 4-i 

vendége Ferencz Orsolya űrkutatásért felelős mi-

niszteri biztos volt. Sinkó Gyula beszélgetett vele. 

Orsolyát a világűr titkai már gyermekkorában iz-

gatták, ami nem csoda, hiszen édesapja volt az, aki 

1965-ben elindította a Műszaki Egyetemen az űr-

kutatási diákkört. A családi indíttatás alapján ter-

mészetesnek tekintette, hogy villamosmérnöki 

végzettséget szerezzen. Gyermekkorában azonban 

sokféle területen próbálkozott. Volt gyermekszí-

nész, szerette az irodalmat, történelmet, végül 

azonban a reál irányt választotta. Magát nemzeti 

elkötelezettségűnek tartja, hívő ember, és hivatása 

mellett sokféle társadalmi megbízatást is vállal. 

Mindennek megfelelni nem egyszerű, hiszen négy 

gyermekes családanya, ami önmagában is nehéz 

mesterség. Szakmai sikerei mellett, vagy éppen 

azon túl is élete fő művének éppen gyermekeit 

tekinti. 

Kiemelte, hogy napjainkban rendkívül szoros az 

űrverseny. Mivel sok múlik azon, melyik nemzet 

mekkora súllyal jelenik meg ezen a piacon, nem-

zetgazdasági érdek az űripart a kormány részéről is 

támogatni. 

Beszélt a nemzeti űrstratégia kidolgozásáról. Fon-

tosnak tartja az oktatás és utánpótlásképzés bizto-

sítását a felsőoktatás területén, és a kutatók és ku-

tatások összehangolását. Az űriparnak a nemzeti 

érdekekkel összhangban kell lennie. Az űripar 

szolgáltatásai között a távközlés, a navigáció és a 

Föld-megfigyelés áll az élen, de egyes szolgáltatá-

sok, mint a logisztika, a térinformatika központi 

szerepet játszanak az információs forradalomban 

is. Az űrkutatás vívmányait olyan kulcsfontosságú 

területen hasznosítjuk, mint a navigáció, a kataszt-

rófavédelem és a migráció, ezért gazdasági és 

nemzetbiztonsági szempontból is fontos, hogy az 

állam is támogassa az űripart. Lengyelországban, 

Csehországban és Romániában is nagyobb önálló-

ságot élvez ez a terület, mint ami nálunk mostaná-

ig tapasztalható volt. A régiós országok közül so-

kan nemzeti űrügynökségeket is létrehoztak, Ro-

mánia már 1991-ben. Magyarországon az Antall-

kormány alatt közvetlenül Pungor Ernő miniszter 

felügyelete alá tartozott az űrkutatás, a 2000-es 

évek közepéig pedig főosztályként működött, azt 

követően elvesztett minden önállóságot – ismertet-

te a szakember. 

 

Sinkó Gyula és Ferencz Orsolya. Fotók: Nyári Andrea 

A magyar űrkutatás történetét 1946 februárjától 

számítjuk, amikor Bay Zoltán és munkatársai a 

háború alatt fejlesztett radarberendezésükkel vég-

rehajtották az első sikeres hold radarkísérletet. 

Radarhullámokat bocsátottak ki a Hold irányába, 

majd befogták az égi kísérőnk felszínéről vissza-

verődő jeleket. Kísérletük tudománytörténeti jelen-

tősége vitathatatlan.  

A kutatásnak csak nemzetközi együttműködésben 

volt létjogosultsága, mely hamarosan kiszélese-

dett, s kilenc ország – köztük hazánk – létrehozta 

az Interkozmosz szervezetet. Az Interkozmosz 

keretében vált lehetővé, hogy a magyar mérnökök 

által épített műszerek feljussanak a világűrbe: el-

sőként 1970 novemberében egy fóliás mikromete-

orit-csapda. Ezt később hasonló berendezések, 

majd különféle elektronikus egységek követték. 

Fontos állomás volt a magyar űrkutatás történeté-

ben, amikor 1980-ban – ugyancsak az Interkoz-



mosz együttműködésben – Farkas Bertalan szemé-

lyében magyar űrhajós járt a világűrben. Az ese-

mény mindenekelőtt aktuálpolitikai célokat szol-

gált, de – szerencsére – az úgynevezett szocialista 

országoknak kutatási programot is ki kellett dol-

gozniuk űrhajósaik számára. A magyar kísérletek 

közül a dozimetriai, az anyagtudományi és a 

pszichológiai vizsgálatok és az ehhez készített 

eszközök napjainkig meghatározzák fontos kuta-

tóbázisainkat.  

 

Ferencz Orsolya 

Az estén számos tudományos fogalomról szó esett. 

Az előadónő közvetlen személyiségével elvará-

zsolta a nézőket. A beszélgetés végén sokan tettek 

fel kérdéseket, és természetesen a miniszteri biztos 

megadta rájuk a válaszokat is. A rendezvényen 

készült felvételeket a könyvtár honlapján keresztül 

a Galériában, a beszélgetést a Médiatár fülre kat-

tintva nézhetik meg. 

Hegyi Barbara szakácskönyveinek 

bemutatója könyvtárunkban 

Kárpáti-Beneda Ágnes 

A zord időjárás ellenére szép számú érdeklődő vett 

részt a könyvbemutatón, január utolsó hétfőjén. A 

Jászai Mari- díjas színésznővel Szűcs Anikó újság-

író beszélgetett. 

Négy éve járják az országot ezzel a programmal. 

Hegyi Barbara első receptes könyvét 2011-ben 

adta ki a Park Kiadó, melynek címe Abraka bab-

ra – Monológok a konyhámból, majd 2014-ben 

került kiadásra az Alkalomadtán – Aki szeret, 

etet, ugyancsak a Park Kiadó gondozásában. 

A négy színházban is játszó és szinkronszerepeiről 

ismert művésznő nemcsak a könyveiről mesélt.. 

Felelevenítette Spirit Színházbeli kulináris élmé-

nyeit is a vastagon sós ínycsiklandozó perecekről, 

amit a közönség úgy „kajolt” hogy a szünetről alig 

akart visszaülni a nézőtérre. Ennek kapcsán hozta 

fel a közönség és a színészek közti távolság prob-

lematikáját, beszélt egyes színházak méreteiről, a 

„nagyokról”, a színész óriásokról, a „Naptárlá-

nyok” c. darabról, amiben épp játszik, és hogy 

hogyan kapcsolódik ez a Semmelweis Egyetem 

Onkológiai Osztályához. A filmből lett színjáték 

valós történetet dolgoz fel: a kisvárosban unatkozó 

hölgyek nőegyletbe tömörülnek, akik minden év-

ben naptárat adnak ki hidak, épületek fotóiról. 

Hogy nagyobb bevételre tegyenek szert, aktnaptár-

ral rukkolnak elő, hétköznapi tevékenységeiket 

ezúttal ádámkosztümben örökítve meg.  

 

Hegyi Barbara. A fotókat Nyári Andrea készítette 

Az összegyűlt összeget a város onkológiai osztálya 

kapja. A naptár olyan sikeres lett, hogy egy egész 

új onkológiai szárnyat tudtak nyitni a kisvárosban. 

A darab rendezője Tallós Rita, aki maga is kemo-

terápián ment keresztül, ezért érezte fontosnak a 

történet hazai bemutatását. Hegyi Barbara maga is 

naptárlánnyá vált ezáltal: a társulat megvalósította 

a saját akt naptárát. 1 millió forint gyűlt össze az 

eladásukból, amit a Semmelweis Egyetem Onko-



lógiai Központjának adományoztak. Jó csapatépítő 

és humánus akció volt ez a fotózás. Csak nők vol-

tak egymás között, de a prüdériát nem volt könnyű 

levetkőzni. A művésznő szerint a lelki meztelen-

ség sokkal nehezebb, mint a testi. Kitárni a lelkün-

ket mások felé nehezebb. Könyvei ebben is segí-

tettek. Ezekben szól arról a tragikus körülményről, 

hogy édesapját születésekor vesztette el. Viszont 

hálás azért, hogy csupa értékes nő, ember vette 

körül mindig őt a családban. Vallja – ki mihez 

szocializálódik, azt bírja, azt tűri. Amikor férjével, 

Zoránnal a tízezres Arénában adtak közös estet, 

vagy mikor a Szegedi Szabadtéri Játékok nyáresti 

Rómeó és Júlia előadásaira gondolt vissza, ahol 

négyezer ember előtt kellett szerepeljen, mint Ca-

pulettné - ez nem kis feladat volt. Viszont ott vol-

tak vele a Hold és a csillagok. A szabad ég alatt az 

a hatalmas energia nagyszerű élmény. Energiát tud 

adni az is, mikor örülnek az emberek neki, akár a 

színházban, akár főztjét illetően. Hozzáteszi, per-

sze ahhoz produkálnia is kell valamit, hogy ez a 

pozitív erő, amit kap, fennmaradjon. 20 éve járnak 

össze barátnőivel advent idején csokoládét gyárta-

ni, bonbonokat készítenek ajándékba az ünnepvá-

rás részeként. Ismerősei körében ez a tevékenység 

nagyon népszerű. Az együtt főzés és kísérletezés a 

legnagyobb öröm. Erre sarkall minket is: együnk, 

beszélgessünk, nevessünk nagyokat, jóízűeket, ő is 

ezt teszi. Éljünk jól, boldogan, boldogítsuk meg a 

mindennapokat. Erre tökéletes a konyha, ahol egy 

nő ki tud teljesedni. 

 

A könnyed és vidám est könyvdedikálással zárult, könyveit 

kedvezményesen vásárolhatták meg az érdeklődők. 

Ínyenc receptötleteket is kaphattunk az est folya-

mán, amivel igazán interaktívvá tette az est továb-

bi részét. Megtudhattuk, milyen az a szexi reggeli. 

Bepillantást kaphattunk az interneten is elérhető 

werkfilmekkel a receptes könyv profi fotózásába, 

saját food stylisttal, valamint a kulisszatitkokba. 

Ragaszkodott hozzá, hogy az ételeit saját maga 

főzhesse le, és nem valaki idegen szakács. 12 ételt 

főzött le minden másnapon egy hónap leforgása 

alatt. Egyik nap bevásárolt, másik nap megfőzte az 

ételeket. Összesen 120 félét. Előételt, leveseket, 

főételeket, desszerteket.  

Misszójának tekinti, hogy arra ösztönözzön min-

denkit, hogy írjuk össze a családi recepteket. Ül-

jünk le anyuval, nagyival, és jegyezzük le mindazt, 

amit általában sütünk-főzünk. Hisz így született az 

ő könyv ötlete is, amiről kissé kikarikírozva be-

szélt. Barbara egy gasztrobloggal kezdte, az azon-

ban nem volt hosszú életű: 2009-ben kapott férje 

lányától szülinapra egy ilyen oldalt Áfonya és Ri-

bizli néven (kutyáikról kapta a nevet). Még mindig 

kereng az interneten négy vagy öt recept, amiket ő 

pötyögött be betűről betűre, elmondása szerint 

fáradságos munkával. De a gasztrobloggal sosem 

tudott igazán megbarátkozni. Aztán egy nap el-

kezdte a család összeírni az ételeket, amiket enni 

szoktak. És összegyűlt egy könyvnyi anyag. A 

színésznő mindig hangoztatja, hogy szeret enni, 

imádja az ízeket, az ínyenc ételeket, a gasztronó-

mia a szenvedélye. Emellett gondosan vigyáz a 

vonalaira. Kihívásnak tekinti például, hogy minél 

kevesebb alapanyagból, minél kevesebb kalóriából 

kihozza a maximális ízt.  

Ókovács Szilveszter járt könyvtá-

runkban 

Hámosné Szőke Anna 

A Könyvtári beszélgetések programsorozat janu-

ár 21-i vendége Ókovács Szilveszter operaénekes, 

zenekritikus-publicista, rádiós és televíziós műsor-

vezető, a Magyar Állami Operaház főigazgatója 

volt. A beszélgetés a magyar kultúra napja alkal-



mából egyben a város kulturális megemlékezése is 

volt a jeles napra. A vendég kis késéssel érkezett, 

szerencsére a közönség nem unatkozott, Pálmai 

Árpád egyházzenész igazi pedagógushoz méltóan 

kézbe vette az irányítást, és közös énekléssel ha-

mar tovaszállt az idő. A főigazgató úrral Bánhidy 

Vajk beszélgetett.   

 

Ókovács Szilveszterről a fotót Nyári Andrea készítette 

Ókovács Szilveszter elmondta, hogy sváb ősökkel 

rendelkezik. Egy kis zalai faluból származik 

Keszthely mellől, Reziből. Nagypapája tizenhét 

éves korában már harmadrendi ferences szolgála-

tot teljesített, aztán a szülők hazahívták segíteni a 

családi gazdaságba. Dacára annak, hogy a jobb 

gyűrűsujjából hiányzott egy komolyabb darab, ő 

lett a kis falu a kántora. Szilveszter a nagypapája 

által talált rá a zene szeretetére. Otthon volt egy 

harmóniuma. Több hangszeren játszik: trombitán, 

harsonán, basszusgitáron, zongorán és parasztfuru-

lyán. 

A veszprémi Lovassy Gimnáziumban érettségizett 

1988-ban, majd a győri Zeneművészeti Főiskolán 

végzett 1992-ben, mint magán énektanár és kama-

raművész. A budapesti Liszt Ferenc Zeneakadémi-

án 1997-ben vette át diplomáit, mint operaénekes, 

énekművész és művésztanár. 1991-től énekesként 

Európa számos országában lépett fel dalesteken, 

oratórium-hangversenyeken és operaelőadásokban. 

Többek között Kocsis Zoltán, Medveczky Ádám, 

Héja Domonkos, Ligeti András irányítása alatt, 

egyebek mellett a Nemzeti Filharmonikus Zene-

kar, a Magyar Állami Operaház Zenekara, a Da-

nubia Szimfonikus Zenekar, a MATÁV, a MÁV 

és a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara közre-

működésével. 1996-tól a Budapesti Kamaraopera 

szólistája. 

1996-tól 2000-ig a váci konzervatórium magán-

ének- és operatörténet-tanára volt. 1998-tól fej-

lesztési tanácsadó az Oktatási Minisztériumban, 

2000-től 2002-ig pedig a miniszterelnöki kabinet 

parlamenti tanácsadója. 2002 és 2005 között a 

Magyar Állami Operaház tagja, kommunikációs 

igazgató volt. 

2011. augusztus 22-én a kormány a Magyar Álla-

mi Operaház kormánybiztosává nevezte ki, majd 

főigazgató lett. A Magyar Állami Operaház veze-

tőjeként az Operaház szervezeti átalakítását tűzte 

ki célul. 2012-ben valamennyi szólóművész (ma-

gánénekes és karmester) elbocsátásával megszűnt 

a társulat. Ezután minden énekes és karmester 

évadokra és szerepekre szerződik, mint több nyu-

gat-európai operaházban – jelentősen megemelt 

tiszteletdíjért. Az átalakítás során összesen 160 

operaházi dolgozó állása szűnt meg, vagy alakult 

át szerződéses jogviszonnyá. Bevezette az ún. 

semi-stagione játékrendet, amelyben a repertoár 

produkciói hetente váltják egymást átfedéses szer-

kezetben. Az Operaház költségvetési támogatását 

és előadásszámát növelte, több új programot és 

akciót indított a közönség utánpótlására. Főigazga-

tósága alatt újra nyílt az Erkel Színház.  

Az est során szó esett a nagysikerű Kárpát-Haza 

OperaTúráról, a Magyar Állami Operaház egyik 

legnagyobb vállalkozásáról. Ennek keretében Er-

dély nyolc városában mutatták be a Hunyadi Lász-

ló című operát és a Víg özvegy című operettből 

készült balettelőadást. A Kárpát-Haza OperaTúra 

két részből áll. Először Erdélyben, majd 2018 feb-

ruárjában a Délvidék, a Felvidék és Kárpátalja 

városaiban lépett fel a társulat. Legutóbb 420-an 

keltek útra, 14 kamionnal és 12 busszal – majdnem 

350 méter hosszú konvojban haladva. Vállalnak 

turnékat és vendégjátékokat is. Japánban például 



öt hetet töltöttek, Erdélyben hármat, valamint Jor-

dániába és Brüsszelbe is eljutottak. Berlinben 

húszezer ember előtt szerepeltek világsztárokkal. 

Mire visszaköltöznek az Operaházba, túl lesznek a 

280. külső előadáson is. 24 országba jutottak el, 

köztük Amerikába is. A felújított Operaházat to-

vábbra is megemelt jegyárral lehet majd látogatni, 

viszont a rendszeres Erkel színházba járóknak lesz 

kedvezményük. Az est zárásaként a főigazgató a 

magyar kultúra napjának vigíliáján megemlékezett 

Kölcseyről és Erkel Ferencről, a Himnusz megze-

nésítőjéről. A város részéről Romanek Etelka pol-

gármester köszönte meg a részvételét, majd Ko-

vátsné Várady Eszter igazgató asszony búcsúzott 

el tőle. A beszélgetést megnézhetik a könyvtár 

honlapján keresztül a Médiatár fülre kattintva. 

Lukács Sándor dobogtatta meg a szí-

veket az esztergomi könyvtárban 

Hámosné Szőke Anna 

A Könyvtári beszélgetések programsorozat már-

cius 18-i vendége Lukács Sándor Kossuth- és Já-

szai Mari-díjas színész, érdemes és kiváló művész 

volt. A művésszel Bánhidy Vajk beszélgetett.  

Csak negyedszerre vették fel a színművészeti főis-

kolára. Épp, amikor sikertelenül felvételizett, Ma-

jor Tamásnak valami nézeteltérése támadt az ak-

kori színművészeti vezetésével, ezért megalapítot-

ta a Nemzeti Színház Stúdióját. Ennek az első év-

folyamába sikerült bekerülnie, mesélte. Lukács 

Sándor hűséges típus: 1972 óta a Vígszínház mű-

vésze. Olyan legendás színészekkel dolgozott 

együtt fiatal korában, mint Darvas Iván, Ruttkai 

Éva, Latinovits Zoltán és Páger Antal. Abban az 

időben általános volt, hogy a fiatalok el akarták 

lesni a színészmesterség minden csínját-bínját az 

idősebb színészektől. 

Nyolc verses kötete is megjelent már. A színház az 

emberek lekötéséről és a feszültségek kiéléséről 

szól számára, nem így a versírás. „A feszültséget 

inkább a színpadon élem ki. Minden emberben 

hatalmas indulatok vannak, de a színésznek meg-

adatik az a lehetőség, hogy mindenféle következ-

mény nélkül ki is tudja ezeket élni. Az írásban az 

az isteni, hogy olyankor egyedül van az ember, és 

teljesen magára van utalva” – fogalmaz a különb-

ségről. 

Lukács Sándor úgy véli, hogy a színésznek szük-

sége van bátorságra, már csak azért is mert „ez egy 

kiszolgáltatott szakma”. Ez a kiszolgáltatottság a 

rendezővel való viszonyban mutatkozik meg leg-

inkább, aki elmondja az elképzeléseit, és elvárja, 

hogy a színész ezek szerint dolgozzon. Amikor 

valaki nem ért egyet a rendezővel, „kell egyfajta 

bátorság, meg egy kis rutin, hogy az ember mégis 

el tudja érni azt, hogy az ő intenciói érvényesülje-

nek” – mondja. 

 

Lukács Sándorról Nyári Andrea készítette a képet 

Mint mondja, ezt is meg lehetett tanulni a nagyok-

tól: „A próbákon elleste az ember, hogy fogadta 

egy Páger vagy egy Darvas Iván a rendezői inst-

rukciókat. Csak néztük, ahogy ráhagyják, aztán 

ugyanúgy folytatják a jelenetüket, mint azelőtt”. 

Ami pedig a Vígszínházban egy huzamban eltöl-

tött pályafutását illeti, „egy kiemelkedő budapesti 

színházban negyvenhét éven át megmaradni vezető 

színésznek óriási dolog. Azt gondolom, ehhez leg-

inkább alkalmazkodóképességre és kommunikációs 

készségre volt szükségem, amelyek egyébként is 

fontos színészi tulajdonságok” – véli. Sikerességé-

nek titkáról azt árulta el, hogy a fizikumára is 

mindenkor vigyázott. A nehéz időszakokon a csa-



ládja és barátai segítették át. Ezenkívül sokat ol-

vas, és folyamatosan képezi magát. A jóízű, han-

gulatos beszélgetés után még sokan keresték a 

színművész társaságát néhány szóra, egy kézfogás-

ra. A beszélgetést megnézhetik a könyvtár honlap-

ján keresztül a Médiatár fülre kattintva. 

Köztünk élnek – Simon Tibor 

Kárpáti-Beneda Ágnes 

Az esztergomi Helischer József Városi Könyvtár 

"Köztünk élnek" című sorozatának február 18-i 

vendége Simon Tibor nyugalmazott pedagógus 

volt. Az est folyamán betekintést kaphattunk a Pro 

Urbe- díjas tanár életművébe. A volt magyar-

történelem szakos középiskolai tanár, Esztergom 

utolsó tanácselnökének életéből hallhatunk érde-

kes, gondolatébresztő szemelvényeket.  

 

Simon Tibor beszélgetőpartnere Sinkó Gyula volt.  

Fotó: Steindl Nóra 

Simon Tibor manapság is több városvédő egyesü-

let tagja. 1992-ben hatalmas szerepe volt abban, 

hogy a Suzuki vállalat Esztergomban nyitotta meg 

európai gyárát Pécs, Székesfehérvár vagy Dunaúj-

város helyett. 1987-ben, a segítségével újra indult 

az Esztergom és Vidéke c. újság, 1989-ben az álta-

la vezetett képviselő-testület támogatta az Alkot-

mánybíróság Esztergomba költöztetését. Komoly 

szerepe volt az esztergomi Várszínház életre hívá-

sában is. Kivette részét a rendszerváltás városi 

lebonyolításából is. Esztergom testvérvárosi kap-

csolatainak bővítéséért is sokat tett. 2003-ban a 

németországi Maintalban Radványi Lászlóval 

együtt oklevelet és emlékplakettet vehetett át a 

testvérvárosi kapcsolatok tíz éves évfordulója al-

kalmával tartott ünnepségen. 2016-ban Pro Urbe 

díjat vehetett át Prokopp Mária művészettörténész 

díszpolgárrá avatásakor.   

A sátoraljaújhelyi születésű tanár úr mesélt kis-

kunsági és örmény származásáról és arról, hogy 

egész családja pedagógus: nagyszülei, szülei, és 

még gyermekei is. Azt mondja, meg se fordult a 

fejében, hogy más pályát válasszon. „Elég csőlá-

tású egy família ”─ viccelt. Nem is emlékszik 

olyanra gyermekkorából, hogy fogócskáztak vagy 

bújócskáztak volna, mert mindig csak „tanítósdit” 

játszottak. Ilyenkor mindig ő volt a tanító, mesélte. 

Megtudtuk, hogy édesapját hogyan várta haza az 

orosz hadifogságból hét évesen. Egy fényképpel a 

kezében azonosította be a vonatról leszálló embe-

rek arcát. Fogságban lévő apjával a Magyar Vö-

röskereszt segítségével tartották a kapcsolatot. 

Szívszorító volt az a története is, mikor apja levél-

ben rajzolta meg nekik, ki mit kapna abban az 

évben karácsonyra. A sport volt a mindene, ha ez 

már nem is látszik – mondta magáról tréfásan. 

Asztalitenisz, atlétika megyei bajnok volt Bács-

Kiskun megyében. Visszaemlékezett a Ménesi úti 

kollégiumi időkre, amit Baranyi Ferenccel, Bognár 

Ferenccel, Újhelyi Jánossal, Bella Istvánnal töltött. 

Dolgozott együtt Psota Irén második férjével is az 

iskolatévének, valamint Aczél Györggyel is össze-

sodorta az élet. Csetényi Józsefre, a dorogi bánya-

gépészeti technikum volt igazgatójára emlékezett, 

akivel egy napon született, ugyanabban az évben. 

Mesélt pedagógus éveiről, a 9-es számú Gépipari 

Technikum Bottyán János nevének felvételéről. 

Az 1964/65-ös tanévben ezer főnél több beiratko-

zott diákja volt az intézménynek az esti és a leve-

lező tagozattal együtt. Feltehetőleg a háború utáni 

iparosodásnak és a baby boomnak köszönhetően. 

A beszélgetés végén megköszönte sok kedves 

egykori diákjának, hogy eljöttek újra, valamint a 

többi érdeklődőnek is a részvételt. A tanársága 

idején kedvenccé vált „A felkelő nap háza” című. 

’60-as évekbeli zenével búcsúztunk tőle. 



Dr. Tőrös Péter főorvossal ismerked-

hettünk meg a könyvtárban  

Hámosné Szőke Anna 

Az Esztergomi Helischer József Városi Könyvtár 

Köztünk élnek sorozatának 2019 évi első meghí-

vottja dr. Tőrös Péter sebész volt. Péter 2018-ban 

Esztergom városától Dr. Gönczy Béla-díjban ré-

szesült, városunk az „Esztergomi Gyógyításért” 

kitüntetés adományozásával kívánja elismerni 

azok tevékenységét, akik a városlakosságának 

egészségvédelme és gyógyítása érdekében kiemel-

kedő, áldozatkész és felelősségteljes tevékenységet 

végeztek. 

 

dr. Tőrös Péterről Nyári Andrea készítette a fotókat 

Tőrös Péter a fővárosban született. 1967-ben szer-

zett diplomát a Semmelweis Orvostudományi 

Egyetemen. Családjában ő volt az első orvos. A 

fiatal korát meghatározó társbérleti körülmények-

től hosszú út vezetett az orvosdoktori diploma 

megszerzéséig. Nem volt az a típus, aki gyermek-

korában állatokat boncolt, és az otthoni esti be-

szélgetések sem a gyógyításról szóltak, hanem 

inkább a napi gondok megoldására szorítkoztak.  

Az egyetem alatt alkalmi munkavállalásával – 

többek között vendéglői zenészként – dolgozott, 

teremtette elő a diákélethez szükséges anyagi fe-

dezetet. Ebben szülei gondjainak csökkentése volt 

a fő vezérmotívum. Az egyetem elvégzése után 

demonstrátorként dolgozott a Budapesti Orvostu-

dományi Egyetem Anatómiai Intézetében, ahol 

megalapozta és magas szintre fejlesztette egyetemi 

oktatóként a későbbi szakmájához szükséges, nél-

külözhetetlen alapismereteket. 1968-ben került 

Esztergomba a Sebészeti Osztályra, ahol segédor-

vosként, majd adjunktusként és főorvosként szol-

gálta a térség sebészeti ellátását majd 40 éven ke-

resztül. 

A Pestről jött, friss diplomás orvos nagy ambíci-

ókkal kezdte munkáját, kezdettől fogva a lelkese-

dés, a problémák gyors megoldása és a határozott-

sága voltak jellemző vonásai, mely kifogástalan 

manualitása mellett kiemelték Őt a középszintből. 

A sebészeti szakvizsgát követően érsebészeti terü-

leten képezte tovább magát. Dr. Mátyus Lajos, 

valamint Dr. Leel-Össy Lóránt teamjében országos 

szintű elismertséget szerzett – az esztergomi kór-

háznak is – a perifériás erek rekonstrukciós műté-

teit illetően. Alappillér volt a Művese Állomás 

beindulásakor, a betegek kezelésre való alkalmas-

sá tételében, mely új érsebészeti technikát igé-

nyelt. Az akkori kórház főorvosai méltó társai vol-

tak. Mátyus Lajos – Kárpáthy László (szülészet), 

Russay György (gégészet), Kiss Gyula (bőr-

gyógyászat), Patonay János (gyerekgyógyászat), 

Marcell István (urológia), Teleki Kálmán (tüdő-

gyógyászat), Lélek István (belgyógyászat), Kere-

kes Károly (patológia), Mohos Zoltán (laboratóri-

um) hamar befogadta a tehetséges fiatalt. Nemcsak 

a főorvosok, de fiatal kollegái: Pénzes István, 

Zámbori János, Havasi László, Lampert András is 

szeretettel fordultak irányába. Biztos kezű sebész-

ként méltó helyettese lett Mátyus Lajosnak. Ő in-

dította el Esztergomban a betegek érsebészeti ellá-

tását is. 1986-1993-ig a dorogi kórház sebészeti 

osztályát vezette. 1997-től 2000-ig a Magyar Or-

vosi Kamara Esztergomi Szervezetének elnökévé 

választották. 2007-ben tette le a szikét, ezután a 

kórház minőségbiztosítási igazgatói feladatait látta 

el. Megbecsült szakembere, sebész főorvosa és 

szakmai értéke lett kórházunknak. Igazi közösségi 

ember volt egész pályafutása során. 1982-be párt-

titkár lett, de ez nem befolyásolta szakmai elis-

mertségét. Empátiás jelleme, határozottsága, műtét 

közbeni nyugalma mindig átsegítette az aktuális 



nehézségeken. Jó diagnosztikus készségével a 

problémás helyzeteket is nagy biztonsággal oldotta 

meg, mindig ura volt a helyzetnek. Közismert volt 

konfliktuskezelő képessége a műtőben. Szorgal-

mazta a műtétek utáni gondozás fontosságát, úgy, 

hogy abban az időben készenléti ügyelet nem lé-

vén, éjjel-nappal riasztható volt.  

 

Dr. Tőrös Péter és Kovátsné Várady Eszter 

Kiváló kapcsolatteremtő képessége révén a város 

társadalmi életéből is kivette részét. Baráti társasá-

gok központja volt. Sok támogatót szerzett a gyó-

gyító munkával. Aki közelről ismerte, az tudta 

róla, hogy a külcsín mást takar. Nem a felületesség 

és a lezserség, hanem a precizitás és a problémák 

végleges lezárási szándéka vezette kezét. 

Városunk köztiszteletben álló polgára, aki sebészi 

és minőségbiztosítási igazgatói munkájával ki-

emelkedőt nyújtott Esztergomban az elmúlt 40 

évben. Ma is népszerű a főorvos, az emberek meg-

süvegelik, tisztelik, élvezik humorát.  

A Prokopp család története - könyv-

bemutató 

Kuglerné Szuroviák Szilvia 

Telt ház fogadta a 80. születésnapját ünneplő dr. 

Prokopp Mária művészettörténész asszonyt már-

cius 25-én, a városunk könyvtárában megrendezett 

könyvbemutatón. 

Az esztergomi Helischer József Városi Könyvtár 

gondozásában megjelenő Városunk és múltunk 

sorozat 5. köteteként látott napvilágot Prokopp 

Margit: Esztergomi családok 2., A Prokopp csa-

lád története című könyv. A kötet szerzőjével 

Bánhidy Vajk beszélgetett. 

Prokopp Margit Prokopp Mária unokahúga, ré-

gész, divattervező, jelmezkészítő; jelenleg korhű 

jelmezeket tervez és készít. Több éves kutatómun-

ka eredményeként született meg a Prokopp család 

5-6 generációjának történetét bemutató mű, mely-

nek hangvétele inkább személyes jellegű. A szerző 

célja nem egy történelemkönyv megírása volt, 

hanem érzelmileg átélhető emberi történeteket, 

sorsokat, családtörténetet mesél el az olvasóknak 

könyvében, amely egyben helytörténeti vonatko-

zással is bír. Prokopp Margit áhítattal mesélt édes-

apjáról, nagymamájáról és Mariról, akik gyermek-

korának fontos szereplői voltak. Tőlük hallotta a 

városhoz köthető történeteket először, ők mutatták 

meg neki Esztergom nevezetes helyeit, műemléke-

it, múzeumait. A család idősebb tagjai évtizedeken 

keresztül őrizték a múltjukat és történetüket meg-

őrző iratokat, fotókat, levelezéseket. Olyan kordo-

kumentumokat, amelyek segítségével Prokopp 

Margit megírhatta ezt az összefoglaló kiadványt. A 

beszélgetés során a szerző külön kiemelte, hogy 

családjuk generációkon is átívelő legjellemzőbb 

tulajdonsága: a kitartás, az összetartozás és az erős 

hit. 

 

dr. Prokopp Máriáról Nyári Andrea készítette a fotókat 

Bánhidy Vajk a folytatásról faggatta a szerzőt, hisz 

vannak még megírásra váró fejezetek a család 



Brenner ágának történetéből is. Margit elmondta, 

hogy élete a helyén van, jelmeztervezőként megta-

lálta azt a hivatást, amit nagyon szeret s a család-

történet írásról így fogalmazott: „Találtam egy 

hobbit, ami egy életen át tartani fog!” 

Az este második részében Dr. Prokopp Máriát 

köszöntötték barátai, munkatársai, tanítványai szü-

letésnapja alkalmából. Az ünnepi zenés, verses, 

köszöntőkkel teli „ajándékcsomagot” Keppel Dá-

niel tanár úr szervezte és vezényelte le. Pálmai 

Árpád karnagy és egyházzenész Balassi Bálint: 

Áldj meg minket Úristen c. versét adta elő korabeli 

dallammal: ...„Mindez által jó légy, s másokkal is 

jót tégy!” Majd a Temesvári Pelbárt Ferences 

Gimnázium végzős tanulója, Brunczvik Mátyás 

szavalta el Berda József: Esztergom sorsán tűnőd-

vén c. versét.  

Ezután városunk polgármester asszonya, Romanek 

Etelka köszöntötte az ünnepeltet. Méltatta hazánk-

ban és nemzetközileg is elismert munkásságát, s 

átadta az Önkormányzat ajándékát, egy Botticelli-

torzót, amelyet a Kossuth-díjjal kitüntetett Mada-

rassy István szobrász-és ötvösművész készített erre 

az alkalomra. 

Mária nénit felköszöntötte még Kókay Krisztina 

textilművész, Csombor Erzsébet főlevéltáros.  

Pécsi L. Dániel jelképművész emléklapot készített, 

s adott át az ünnepeltnek. Az esztergomi Zsolt 

Nándor Zeneiskola képviseletében Rózsár Brigitta 

és tanítványai (a Szent Erzsébet Gimnázium diák-

ja, Barta Ágnes, továbbá a Dobó Katalin Gimnázi-

um diákja, Kollár Orsolya) a zene soha el nem 

hervadó virágszálaival, Chopin és Beethoven zon-

gora muzsikájával köszöntötték Prokopp Máriát. A 

műsor ezután a ferences diákok és Pálmai Árpád 

énekével egyfajta keretbe foglalta az estét. Szent 

István királyunk Szűz Mária oltalmába ajánlotta 

országunkat, népünket. Ezért egy Máriát köszöntő 

egyházi énekkel, majd Beer Miklós püspök úr ál-

dásával és agapéval zárult a késő estig tartó prog-

ram.  

Dr. Prokopp Mária művészettörténész asszony, 

egyetemi tanár, nemzetközileg is elismert szakte-

kintély végtelenül kedves, őszinte, szórakoztató, és 

másokat önmaga elé helyező, önzetlen lélek. Bár 

neki volt születésnapja, ő mégis barátait, család-

tagjait, művész ismerőseit méltatta. Nem feledke-

zett meg rólunk sem, akik helyet adtunk ennek a 

könyvbemutatóval egybekötött születésnapi ün-

nepségnek. Szólt pár szót a könyvtár érdekében, 

hisz éreztük mindannyian, hogy sokan vagyunk, 

kicsi a hely, s még többen lehetnénk egy-egy ilyen 

rendezvényen, ha a városi könyvtár megkapná 

végre méltó terét és helyét.  

 

A könyvtár nevében Kovátsné Várady Eszter könyvtárigaz-

gató adta át jókívánságait és ajándékait a művészettörté-

nész asszonynak és a polgármester asszonynak egyaránt, 

hisz kiderült, hogy egyazon napon, március 25-én ünnepel-

nek mind-ketten. 

Mária néni a Balassa Bálint Társaság jelmondatá-

val üzeni mindannyiunknak: ”Életem a haza javá-

ra fordítom”. „Amikor a múltat kutatjuk, akkor a 

jelent és a jövőt építjük. Esztergom szellemiségét 

kutya kötelességünk tovább vinni a szentek láb-

nyomain haladva. Legyünk lámpások, fények, tün-

döklő szentjánosbogarak!”  

E mondatokkal kérte tőlünk, hogy sugározzuk to-

vább szeretetünket embertársaink és hazánk felé, 

ezzel építve jelenünket és jövőnket. 
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Társas móka a könyvtárban 

Dollmayer Bea 

Pontosan öt éve indult útjára a tatai Móricz 

Zsigmond Városi Könyvtár „Ünnepeljük az 

olvasóinkat” nevezetű programja. A könyvtár 

dolgozói minden évben megnézik, hogy életkor, 

nem szerint kik a legaktívabb olvasói az intéz-

ménynek, és jutalommal kedveskednek nekik.  

 

A fotókat Goldschmidt Éva készítette 

Az évek folyamán fokozatosan bővültek a kate-

góriák, így bekerültek a legifjabb/legidősebb 

könyvtártagok, legtöbb DVD-t, CD-t kölcsönző 

olvasók, legtöbb előjegyzést/foglalást kérők. 

Ezen kívül a Tatán található általános és közép-

iskolák is „megmérkőznek” egymással, ki tudja 

jobban olvasóvá nevelni diákjait. 2018-ban a 

Vaszary János Általános Iskola nyerte el ezt a 

megtisztelő címet, hiszen mind a beiratkozott 

diákok száma, mind pedig a kölcsönzések száma 

is nagymértékben nőtt a tavalyi évhez képest. Az 

idei győztesek között vannak újak, visszatérők, 

és akadnak olyanok is, akik immár ötödik éve 

„veteránként” vesznek részt a programon. A díj-

átadó ceremónia után a jelenlévők barátságos 

hangulatban, sütemény és üdítő mellett beszél-

getve töltötték az estét. Az energikusabbaknak 

pedig lehetőségük nyílt többféle (egyénileg vagy 

csoportban is játszható) társasjátékokat kipróbál-

ni.  

Sokan nem tudják, de a gyermekkönyvtárban 

szép számmal akadnak társasjátékok, amelyeket 

helyben minden látogató ingyen használhat. Az 

intézmény igyekszik a jövőben nagyobb hang-

súlyt fektetni a szórakozás ezen formájára is, 

hiszen ez segíti megőrizni és fejleszteni a kogni-

tív képességeket, memóriát, csapatmunkát, stra-

tégiai gondolkodást. Az érdeklődőknek lehetősé-

gük van minden csütörtök délelőtt 9-12 óra kö-

zött a Relax teremben, a gyermekeknek pedig 

délután 14-15 óra között a Gyermekkönyvtárban 

csatlakozni a könyvtárban tavaly óta működő 

Társasjáték Klubhoz. Szeretettel várunk minden-

kit! 

 

mailto:feketsne.anita@jamk.hu
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Cakó Ferenc kiállításáról 1 

Tóth Enikő 

Egymásba játszó transzformációk és analógiák 

hordozója: az ember 

Ha egy kiállítás megnyitójára készülök, az egyik 

alapvető dolog, hogy nézem, sokat nézem, újra 

és újra nézem a műveket, és megvárom, hogy a 

bennem létesülő, idéződő gondolatok, képzetek, 

érzések folyamából kulcsszavak, fogalmak 

emelkedjenek ki. Ezek megragadásával tudom 

ideiglenesen, egy nézői valóság szavakkal kife-

jezett verzióját, részleteit a művészi valóság mel-

lé rendelni. Nekem itt dolgom, hogy szavakat, 

mondatokat, rövid szakmai szöveget mondjak, 

de ettől függetlenül is való igaz, hogy az ember 

számára fontos a szavakba öntés, a beszélés, a 

mindenről beszélés, a kimondani akarás és tudás. 

A kimondással közelíteni, megérteni, közvetíteni 

kívánunk valamit a valóságból. Hogy miért 

hangsúlyozom most ezt az alapvető helyzetet? 

Azért, mert e művek szürreális, időnként exp-

resszív, víziószerű képi világa a lélekmélyből 

származó motívumokkal és motívumkapcsolá-

sokkal épült, és azok erejével hat. Ezek a tudatta-

lan képi kifejeződései. A művész nem csak a 

szemmel láthatót ábrázolja, hanem formákat, 

színeket, szimbólumokat „sorol”, nem kíván 

túlságosan konkretizálni. Sőt! Az egyik dolog 

másikká alakulását, a folyamatos átlényegülést 

                                                           
1 Elhangzott a Magyar kultúra napján, 2019. január 

22-én, a kiállítás megnyitóján. A cikk szerzője a Tata-

bányai Múzeum művészettörténész – főmuzeológu-

sa. 

hangsúlyozza. Sejtetni sokkal inkább kíván. Tit-

kok felé, azok feltárása felé közelíteni sokkal 

inkább kíván. Ezt a helyzetet saját képzeletének 

és ezzel összefüggésben a néző képzeletének 

finoman céltudatos felszabadításával teremti 

meg. Valóság és képzelet összejátszásából táp-

lálkozó, többértelműségre apelláló képi világhoz 

rendelünk most szavakká formált gondolatokat. 

Egy olyan világhoz, mely egyáltalán nem sza-

vakkal akar és képes hatni. De az ember mióta 

beszélni tud, ily módon is értelmezni, megfejteni 

akar. 

 

Cakó Ferenc és Tóth Enikő. Fotó: Kovács Éva Zsuzsanna 

Az egyik kiemelkedő kulcsszó az anyag. Cakó 

Ferenc mindenfajta művészi tevékenységében 

merészen, határozottan, biztos kézzel, szakmai és 

művészi tudással, tapasztalattal és láthatóan 

örömmel alakítja, könnyedén, átéléssel használ-

ja, formálja az anyagot, azon keresztül megra-

gadja és alakítja a valóságot. A formálódó, for-

málható anyag maga a formálódó, formálható 

valóság. A művészi alkotássá formálódó valóság. 

Ne felejtsük el, hogy a konkrét anyag mellett a 
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művész által képpé alkotott valóságelemekről is 

anyagként gondolkozunk. Másik kiemelkedő 

kulcsszó a tér. Az itt látható képek tere egyrészt 

valamifajta szürreális tartományból hozott, sem-

leges, éteri tér (pl. „Csak mi ketten”, „Találko-

zás”, „Vízió”), másrészt az anyagok, testek által 

kitöltött, meghatározott tér (pl. „Orientál”, a 

„Szemtől szembe”-sorozat részei), harmadrészt a 

mozgó testek dinamikája, energiavonalai által 

szerveződő tér (pl. „Merre van az arra”, „Szi-

rén”, „Kapcsolatok”, „Kötődések”), illetve ezek 

némiképp összekapcsolt variációi. Valamifajta 

időtlenség, álomszerűség, semlegesség jellemzi 

ezeket a tereket. 

 

Orientál. Fotó: Tóth Enikő 

Ezen a ponton, mintegy az előző gondolatmenet 

folytatásaként emelem ki az időt és a folyamatot 

mint kulcsszavakat. Egy film folyamattá összeál-

ló, mozgásukban értelmet nyerő képkockák so-

rozata. Valahonnan valahová tart. Így van ez a 

valós idejű homokanimáció esetében is. Egy 

festményekből álló kiállítás egymás mellé helye-

zett, mozdulatlan képek sorozata, itt a folyama-

tok más módon realizálódnak. Az ábrázolt pilla-

nat hordozza a folyamat irányultságát, dinamiká-

ját, mint ahogy a film is hordozza az egyes képek 

fragmentumként is megragadható lényegét. Nem 

véletlen, hogy Cakó Ferenc azt mondja, nála 

szerves egységet alkotnak a mozgó animációs 

képi világ és a grafikai-képi munkák, sőt, erősí-

tik egymást, mivel hol a mozgó képből visz át 

témát, gondolatot az álló képbe, hol pedig fordít-

va. És az itt látható képek mutatják ezt az alap-

gondolatot. A több területen alkotó művész mű-

vei nyilván kiválóan értelmezhetők és értelme-

zendők önmagukban, de érdemes időnként gon-

dolatban összevonni, egymásra vonatkoztatni 

őket, hiszen a létrehozó elme, kéz, művészi aka-

rat ugyanaz. Ilyenkor új összefüggések, szinte új 

világok nyílnak a figyelő előtt. 

A megnyitót hamarosan homokanimációs 

bemutató követi, egy olyan esemény, amelynek 

meghatározója a művész és a közönség valós 

idejű kapcsolata. A kiállítás képei esetében me-

rőben más a helyzet. A művész létrehozta a mű-

tárgyat, amely attól kezdve szabadon, önmagá-

ban áll a világban, előttünk, szemlélők előtt. És 

ilyen szempontból nincs jelentősége, hogy mi 

most egy megnyitón találkozunk, beszélgetünk, 

egymás szemébe nézünk. A képpel lényegében 

mindenki egyedül szembesül. És a képben ott 

van a monológ, amelyet a művész önmagáról 

közöl (sose feledjük, hogy egy műalkotás nagy 

erejű önfeltárás és feltárulkozás), de legfőképpen 

már mi magunk vagyunk benne, a bennünk ke-

letkező asszociációk, történetek, nem is feltétle-

nül tudatosuló, régről hozott lerakódások tömke-

lege. A képet meg kell érteni, a titkot meg kell 

fejteni – ez a mindenkori néző „dolga”, erre van 

késztetésünk. A fátylat fel kell lebbenteni, ezen 

át vezet az út a műbe, egyben önmagunkba. Nem 

véletlenül beszéltem korábban a tudattalant 

bolygató képi elemekről. Cakó Ferenc romanti-

kus, lírai, melankolikus, illusztratív elemeket 

hordozó képei egy szürreális világba visznek, 

amelyben bármiből bármi lehet, amelyben a 

formák átalakulnak, átértelmeződnek, tulajdon-

képpen a folyamatos transzformáció lehetőségét 

sugallják. Mintha mindig minden keletkezne és 

elmúlna bennük. A szürreális kép érzékenyen 

érint, mert elbizonytalanít, esetenként szorongást 

kelt, és mert mindenképpen a valóság rejtett ol-

dalára utal. Közvetít tudatos és tudattalan között. 

A művész számára a létrejötte idején, a néző 

számára szemlélése idején. 

Ezek erős képek. A művészet valóságával a va-

lóságról szólnak. A világba ágyazódó ember 

változékonyan megmutatkozó valóságáról. Cakó 

Ferenc nem természetet utánoz, hanem élethely-

zeteket, azokkal kapcsolatos külső és belső, de 



leginkább belső folyamatokat rögzít. Időnként 

egymástól távoli elemeket helyez egymás mellé, 

analógiákat mutat fel, ily módon finoman meg-

bontja a külvilágban elfogadott sémákat. Lágy 

ábrázolásmódjában ezért áramlanak felforgató 

erők is. Nézzük végig akár ilyen szemmel a kiál-

lított képeket, hiszen mindezt formailag is tükrö-

zik a képi megoldások! Miközben a művekkel 

foglalkoztam, kialakítottam egy „sorrendet”, 

összeállt bennem egy rendezett, egységekből álló 

belső kiállítás. Örömmel látom, hogy a valóságos 

kiállításban alapvetően hasonló egységeket alakí-

tott ki a rendező. 

 

A levél. Fotó: Tóth Enikő 

A „Bizalom” cíművel kezdődik, annak két, sze-

líden kapcsolódó emberalakjával, melankolikus, 

klasszikus hatásával, a vöröses-sárgás háttérből 

kiemelkedő, mintegy befelé tekintő arcokkal, 

vállakkal, kezekkel, amelyek egymás vonalának 

hullámát folytatják. A szintén két, összekapcso-

lódó emberalak által meghatározott, „Csak mi 

ketten” a következő a sorban, hűvös, tengert, 

eget egyszerre idéző, egyszerű hátterével, amely 

előtt szinte lebeg a nő és a férfi, amelybe szinte 

belelebeg az egymást átkaroló nő és a férfi. A 

képen a mozdulat a lényeg. Az emberi kapcsoló-

dás, két ember kapcsolódása a „Ki van ott bent” 

című kép meghatározója is. Az előző kettő szelíd 

természetességével szemben itt egymásnak fe-

szülő figyelem, tartás, mozdulat energiavonalai, 

az azok összefeszüléséből fakadó holtpont teszi 

feszessé, egyben szerkezetileg is semlegessé az 

amúgy is semleges hátterű teret. A mozdulattal 

szinte összekötözött, lecsupaszított alakok látni, 

egymás szemébe, fejébe, lényébe látni akarása 

felkavaró. Ennek tulajdonképpen párdarabja 

„Merre van az arra”, amelyben a két ember 

nem egymás felé, hanem egymással ellenkező 

irányba mozdul, itt is a középen szinte szimbó-

lummá kapcsolódó karok a központi motívumok. 

A figurák egymáshoz képest, egymás viszonyla-

tában léteznek, ellentétes irányba feszülésük ké-

pileg szinte önálló, új lényt hoz létre, amelynek 

mozgási irányultságai szervezik a képteret. A 

sorozatot folytatva számomra a „Szindbád hajó-

törése” következik, két alakkal, ezúttal már nem 

a kép jobb és bal oldalán, hanem a kép előteré-

ben és hátterében, de az összekapcsolódás, az 

egymás felé és egymástól elmozdulás az előzők-

höz hasonlóan a kép alapmotívuma. Itt már az 

embertesten kívül természeti elemek is bekap-

csolódnak, felkavarva az előző képek elvont, 

egyszerű hátterét, a hullám, a hajó, a haj, a kö-

peny, a mozdulatok együtt lobognak, kavarognak 

a testekkel, akaratokkal és energiákkal. A miti-

kus témát idéző művész örök emberi lélekfolya-

matokat, a mélyből feltörő archetipikus szituáci-

ót mozdít képileg és gondolatilag is. A „Szirén” 

is a vizet mozdítja teste mozdításával, az előző 

kép motívumai után számomra ez a következő. 

Az együtt, egymástól áramló anyagok összeszer-

veződnek, mozgásuk az élet energiáiból táplál-

kozik, egyben táplálja is azt. A szirén összeköti a 

vizet és a levegőt, a tengert és az eget, a mélysé-

get és magasságot, a két elem határán való önfe-

ledt „röptével”. „A tékozló lány” röpke, figyelő, 

apró, embervilágba szőtt madárkái merőben má-

sok, mint a szirén szárnyaló lénye. Viszont a 

lány feje, haja, kiáltása képileg nagyon is kap-

csolódik ahhoz. Egy lány, aki egy másfajta áram-

lásban, egy társadalmilag meghatározott közeg-

ben létezik és kiált, tágra nyílt szájjal, csukott 

szemmel. Az előző kép kitárulkozása helyett itt 

eltakarások, figyelgetések, fenyegetettségről 

árulkodó gesztusok fragmentálják a képteret. A 

lány feje fölött nem a tenger szabad hulláma lo-

bog, hanem mintegy tiaraként füstölő kéményű 

házacskák sorjáznak. Sorozatom a „Kapcsola-

tok”-kal és a „Kötődések”-kel folytatódik, me-

lyek párdarabok, mindkettőt összetartozó, egy-

másból és egymásba mozduló emberalakok pozi-

tív-negatív sora alkotja. A „Kötődések”-ben egy 



központi figura körül mozdul, hajlik, alakít erő-

teret minden test, a „Kapcsolatok” fekete-fehér, 

sziluettszerű, arc nélküli alakjaiból egy fríz bon-

takozik ki, amelyben egyik alak nélkül nem 

nyerhet értelmet a másik sem, ugyanakkor bár-

melyik bármelyikkel behelyettesíthető. Erre 

nyúl, de arra vágyik, erre figyel, arra érez, erre 

kapcsolódik, arra vágyakozik a sorminta egy-egy 

tagja, avagy részecskéje ebben a lenge, sorsszerű 

haláltáncban. Amit nevezhetünk élettáncnak is. 

Ugyanarról beszélünk. És mi, a kép nézői min-

den ízében, minden részletében látva látjuk, 

ahogy az egészet is látva látjuk. Önmagunk éle-

tére látunk. A „Góól”, az „Orientál”, a „Levél” 

egy, a kiállításon belüli újabb képi egységet je-

lentenek, amelyben az előzőkhöz hasonlóan az 

ember a központ. E képeken a kiemelkedő arc és 

kezek, valamint egy alapvetően semleges háttér 

mellett meghatározó a végtelenül finoman, iz-

galmasan kialakított, képet uraló drapériák töm-

kelege. Meghatározó még a valamit tartó, muta-

tó, kiemelő gesztus, az „Orientál” arcot mesebe-

livé világító, mellkas előtt tartott mécsesével, a 

„Levél” vízióként, finoman fénylő arcai és ke-

zek közt tartott papírdarabjai, és a „Gól” feltar-

tott kezei, amelyek között tulajdonképpen maga 

a labdaszerű emberfej a kiemelt motívum. A „Te 

rongyos élet” drapériáival, ernyőjével folytató-

dik számomra a kiállítás. Ezt követi a szépséges 

„Találkozás” és „Vízió”. A derengő fényben, 

sötétlő kék és zöld víz és ég előtt lámpát tartó, 

mesebeli nőalak egyszerre idézi számomra 

Rippl-Rónait, Gulácsyt és Andersent. Vagy talán 

csak azt a régi Andersen-mesekönyvet a benne 

látható rajzokkal. A túlparton a kicsiny csónak, 

apró emberalak, mellette az arccá összehajló,

formálódó két fa misztikus képe tulajdonképpen 

egy szürreális látomás. A világ, ahogy éppen-

megjelenik. Nem álomvilág megteremtése a cél, 

hanem a valóság sok úton való érzékelési lehető-

ségének felvillantása. Úgy látunk, ahogy azt 

alapvető és az ahhoz alkalomszerűen társuló bel-

ső késztetéseink meghatározzák. Belső érzéseink 

kivetülnek a külső valóságba, összekapcsolódik a 

tudattalan és a tudatos, így aztán amit látunk, az 

önmagunkról is mesél. A „Vízió” egymáshoz 

gyönyörűen kapcsolódó motívumai, kiegyensú-

lyozott képszerkezete egy külön világ, amelyben 

arc alakul szélfútta fából, száj lesz a vízen úszó 

madárból, a dolgok önmaguk, egyben valami 

mások is. A motívumok egymáshoz kapcsolód-

nak, egymásra utalnak, hiszen a csónak deszkái a 

kőlépcsőkkel rokonok, egy ívet alkotnak a képen 

belül, a lenti, arccá váló fa két ága köszön vissza 

a magaslat két szélfútta fájában, a csónakkal pa-

ralel a magaslati hófehér kis pad, és így tovább. 

Az illékonynak tűnő látomás mintha mégis örök-

re ott lebegne abban az időtlen térben. Az exp-

resszív, hűvös színekkel, éles fényekkel és biztos 

kézzel alakított „Pipázó” mint portré a „Szemtől 

szembe” sorozat részei felé viszi figyelmemet.  

Az eddigi képeken különféle képterekbe helye-

zett ember jelenik meg, e sorozat esetében maga, 

konkrétan az emberarc az, amely kitölti az egész 

képmezőt. Nézővel szembe néző nézők, egyen-

ként meghatározott alap színvilággal, megvilágí-

tásból fakadó formatorzulásokkal. Arctájak ezek, 

változatosak, elénk tártak, de nagyon is zártak. A 

zöldes-kékes színű képarc az, amely „mesél” is 

oly módon, hogy az arc formái házat, eget, fákat, 

alakot rejtenek, pontosabban abból is alakulnak. 

 

Kapcsolatok. Fotó: Tóth Enikő 


