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Nemzetiségkutatás és helytörténet
2. Szakmai nap az Országos
Idegennyelvű Könyvtárban
Bartók Gertrud
A helyismereti gyűjtemények közkinccsé tételének kulcsa a digitalizálás. Ezt a témát, a szellemi, kulturális kincsek, könyvtári dokumentumok
és digitalizálás kapcsolatát járta körül az Országos Idegennyelvű Könyvtár szakmai rendezvénye 2018. április 21-én.
A rendezvényt Szalóki Gabriella, az EMMI
Közgyűjteményi Főosztályának könyvtári referense nyitotta meg. Előadásában a már megvalósult, vagy megkezdett digitalizálási terveket,
stratégiákat elemezte. Ezt követően ismertette az
aktuális digitalizálási stratégiát, ennek kapcsolódását a Digitális Jólét Programhoz és az oktatás
digitális stratégiájához.

részt. Ezért a könyvtári digitalizálásnak túl kell
lépnie az állományvédelmi szempontokon, és
szolgáltatásorientálttá kell válnia. A könyvtár
egyszerre őrzi és szolgáltatja a nemzeti kulturális
örökséget.
Ismertette azokat a jogalkotókat is feladat elé
állító problémákat, amelyeket a cél érdekében
meg kell oldani, illetve az európai jog szintjén is
harmonizálni. Ilyen többek között a szerzői jog,
a digitalizált dokumentumok oktatási célú felhasználása és az elektronikus könyvek haszonkölcsönzésének kérdése.
Nehezíti a folyamatot a könyvtárak elavult informatikai infrastruktúrája, a gyűjtemények széttagoltsága, az eltérő minőségű és szerzői jogi
hátterű digitális állományok, a párhuzamos, öszszehangolatlan digitalizálás.
Az ágazati aggregátor szerepét  amely módszertani hátteret is jelent a könyvtárak számára  az
Országos Széchényi Könyvtár fogja ellátni. Így
lesz archívum és tárhely is egyben, ugyanakkor a
könyvtári szolgáltatásfejlesztés koordinátora.
Dr. Amberg Eszter, a pécsi Csorba Győző
Könyvtár igazgatóhelyettese a szerzői jog hatályos rendelkezéseinek azon pontjait boncolgatta,
amelyek a könyvtári digitalizálás során mindenképpen szem előtt tartandók. Kiemelte, hogy az
árva művek európai közös adatbázisának használata megkerülhetetlen a könyvtárak számára.

Szalóki Gabriella. A kép forrása:
www.oik.hu/nemzetisegi-konferencia

Kiemelte, hogy a tudásalapú társadalom felépítésében és fenntartásában a közgyűjtemények,
mint a hiteles tartalmak szolgáltatói vesznek

Markója Szilárd, az Országgyűlési Könyvtár
igazgatója a gyakorlatban mutatta be a
Hungaricana térképgyűjteményének helyismereti
felhasználási lehetőségeit.

A szakmai nap második felében a megyei könyvtárak helyismereti gyűjteményeinek digitalizálási
gyakorlatát ismerhettük meg. Szintén betekinthettünk az OIK nemzetiségi folyóiratai digitalizálásának részleteibe. Pap Dávid Zoltán a pécsi
Csorba Győző Könyvtár, Liebhauser János az
Illyés Gyula Könyvtár, Ramháb Mária a kecskeméti Katona József Könyvtár, Tolnai Gáborné

a győri Dr. Kovács Pál Könyvtár tevékenységébe
avatta be a résztvevőket. Minden előadó megállapította, hogy a megfelelő mennyiségű és minőségű informatikai felszereltség, valamint a helyismereti csoport vagy osztály megfelelő létszáma
elengedhetetlen a munkálatok elvégzéséhez. A
szakmai napot kötetlen beszélgetés zárta.

XVII. Történész konferencia Komáromban

lom idejéről című könyvének reprint kiadását is.
A hiánypótló és míves kiadványt az 1848/49-es
Forradalom és Szabadságharc Hagyományőrző
Közhasznú Egyesület jelentette meg.

Bartók Gertrud
A Komáromi Napok rendezvénysorozatának
része a Monostori erődben megrendezett történész konferencia, amely minden alkalommal az
1848/49-es forradalom és szabadságharc egyes
eseményeit és szereplőit eleveníti fel. A rendezvényen megjelent Észak- és Dél-Komárom polgármestere, Molnár Attila és Stubendek László
is, akik Kiss Vendel megnyitó szavait követően
üdvözölték a konferencia résztvevőit, és méltatták az eseményt.
Hermann Róbert előadásában a korabeli komáromi csataképeket, keletkezési körülményeiket
és érdekességeiket mutatta be. Kemény Krisztián
a honvédség hadkiegészítésének ismertetése keretében az események egy ritkán emlegetett
szegmensét járta körül alapos és rengeteg adatot
felvonultató előadásában. Kiss Vendel pedig a
honvédség felszerelését, a magyar fegyvergyártás helyzetét ismertette, természetesen számos
helyi vonatkozásról is szót ejtve.
Kedves Gyula a honvédség élelmezését, zsolddal
való ellátását, a táborozás és elszállásolás körülményeit ismertette a résztvevőkkel. A konferencia keretében méltatta Szeremlei Samu: Magyarország krónikája az 1848. és 1849. évi forrada-

Zakar Péter idén is érdekességekkel, a szabadságharc különös alakjaival foglalkozott. Előadásában a szabadságharcban részt vevő, esetenként
szélsőséges utat bejáró egyházi személyek életútját tárta fel. Csikány Tamás a harcok irreguláris
szereplőinek, a szabadcsapatoknak történetét, az
azokban résztvevő személyek sorsát, a reguláris
seregekkel való együttműködését mutatta be.
Végezetül Bona Gábor Görgei vezérkarának
ismert és kevésbé ismert tagjainak életrajzát tárta
a konferencia hallgatósága elé.

A konferencia meghívója

Ne menj el mellette!
Óvári Zsuzsanna1
A kúria nyitott ajtaján a plakátot a 7. osztályos
Evelin és Bianka készítette szakkörön az „aranyosoknak”, hogy térjenek be a szépen felújított
házba, és ismerjék meg, lehetőleg minden titkát.
1905 körül lett kész a kúria átalakítása, hogy a
népes Gerenday polgárcsalád itt tölthesse a nyarakat. Körben a kert akkor még csak sarjadhatott.
A legenda szerint az első fenyőmagvakat az esernyője nyelében csempészte be Gerenday Antalné, aztán lassan parkká nőtt, és 1945-ig híres
volt a fenyőkertészete. 1977-től már védett érték,
és a bejáratnál ismét Minerva baglya óvja a feliratot, amiről sokáig azt hitték, ékes latin nyelven
íródott. Ma már tudjuk, hogy ez egy nyelvi humor magyarul – amit talán Gerenday Dezső, a
kert alapítója talált ki.

A képek forrása: https://labatlani-aranyisi.hu/
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A cikk szerzője a lábatlani Arany János Általános Iskola és
Alapfokú művészeti Iskola rajztanára

Amikor megleltük az országos pályázatot, amit a
Miniszterelnökség Társadalmi és Örökségvédelemi Ügyekért, valamint kiemelt Kulturális Beruházásokért felelős Államtitkársága írt ki 
azonnal eldöntöttük, hogy meg kell próbálnunk.
Igyekeztünk rendhagyó módon bemutatni a védett értékeket. Bevontuk a gyerekek mellé a segítő felnőtteket is. Készültek fotók és videó felvételek, amikből egy vetített sorozatot összeállítva,
ezzel fogadtunk mindenkit. Lássák az ifjak, milyen volt a múlt században a ház, miként lett
átalakítva és átadva a városlakóknak 2003-ban.
Aki aznap belépett a kúriába, annak lehetett a
Gerenday családfát kutatnia, és elmélyednie a
címertanban Nádasiné Balatoni Annával, aki
városunk helytörténeti kerekasztalának vezetője.

Aki szeret rajzolni, az a faragványokat örökítette
meg, mert a bútorok felújítás után visszakerültek.
Látható a sziámi fotel, az empire íróasztal, és sok
más bútor biedermeier stílustól az eklektikuson
át a szecessziósig.








A tárgyalóterem hatalmas asztalát körbeállva
Betákné Lampérth Gabriella, a Vitéz Sághy Antal Városi Könyvtár vezetője a család dokumentumaival ismertette meg a gyereket. Lehetett
memóriajátékkal ügyesedni, festmény- és bútor
részleteket felismerni. Sikere volt Fecske Orsolya festőművész nagy szekkójának is a házasságkötő teremben. Amikor emlékezetből kellett a
részleteket összeilleszteni, ott sürgölődött az
egész csapat Csákiné Renáta tanárnő körül.
Megnézték a kiállítóteremben a fotókiállítást.
Kerestek exlibrist, érdeklődéssel figyelték a régi
családi fotókat, hogy a nevekhez immár arcokat
is kapcsolhassanak.
A ház 1990 óta nem a családé, hanem immár 15
éve a várost gazdagítja. Szabó Ildikó művelődés
szervező a programokról mesélt.
Lábatlanon a bányát bérlő pesti Gerenday család
1851-től országos hírű gyárat hozott létre, és az
itt bányászott kövekből sírköveket, szobrokat
faragtak. Ezzel jelentős vagyonra tettek szert.
150 évig meghatározó volt hatásuk a település
életére, számtalan dologgal gazdagították Lábatlant. Pl: kikötőt építtettek a Dunán. Még a Bécsből jövő hajó is kikötött itt, hogy el tudják szállítani a faragott köveket Pestre.
A diák szervezők, akik előadásukkal, és a feladatok elvégzésében segítettek:

Almási Natália, aki az 1864-ben avatott
Kálváriáról és a Piszke-Karvai Olvasókörről mesélt, ami az úri kaszinó szerepét
töltötte be.
Bognár Luca, aki riportot készített Fecske Orsolya festőművésszel.
Juhász Anita a ház múltjáról és Lukácsy
András íróról beszélt, aki Gerendayleszármazott, és könyvet írt a család 150
éves történetéről.
Wierl Elektra, aki Gerecsei Zsolt lelkész
útmutatásával a nyelvi játék megfejtését
segítette, hogy a „latin” szöveg érthető
legyen magyarul.

Múltidéző: Először egy bemutató hozott a házhoz tanítványommal a ’80-as években, amikor a
körzeti rajzpályázatokon helyi különlegességgel
kellett büszkélkedni. Így diákjaimmal Lábatlan
néprajzi értékeit láttattuk éveken át. Voltunk
kovácsnál, cipészműhelyben, takácsnál, cirokseprű-kötőnél, fafaragónál, szekeres gazdánál,
gazdaságokban. Aztán ajánlották, hogy nézzük
meg a piszkei kúriát. Gerenday kisasszony 
ahogy akkoriban emlegették Baba nénit  szívesen fogadott bennünket. Körbevezetett a házon,
amely a szépség és az enyészet keveréke volt.
Nem sokkal később eladták a házat, ő elment – a
pályázat félbe maradt.
Majd néhány évvel később biológia tanárként,
Molnár Éva történelem – könyvtár szakos kollégámmal közös pályázatot írtunk a kertről, ami
sikeres lett, és sok volt diákunk kutatásának alapjává vált. 1999-ben, az első örökségvédelmi táborban, a kúriában dolgoztunk a gyerekekkel.
Zuhogott az eső, beázott minden. Nem volt

villany, gyertyával világítottunk a sötét, üres
szobákban. Esőkabátba burkolódzva hordtuk ki a
kamrából az ott hagyott írásokat, fotókat, csorba
kancsókat, régi székeket, továbbá Totót, a
Gerenday unoka szalmával tömött hintalovát és a
vesszőkosarakat a postakocsi épületébe. Érdeklődve néztük a régi újságokat, a fényképeket,
amik a múltról meséltek.
Két évtizeddel később a megújult és élettel teli
kúriában a múlt és a jelen egyszerre van jelen.
Újabb állomás az értékek mentésében – ez igazi

Hogy volt …? Operaelőadás Tatán az
Angolkertben
Bartók Gertrud
Ókovács Szilveszter, a Magyar Állami Operaház
főigazgatója több jó hírrel is szolgált az elmúlt
hetekben a komolyzenét kedvelő helyi közönségnek. Az Operaház számos közkedvelt és
klasszikus operát, daljátékot játszott fel CD-re és
DVD-re, a felvételeket pedig közkinccsé tette,
mivel a könyvtárak ajándékba kapják a már elkészült felvételeket, és a jövőben elkészülő felvételek is bekerülnek a könyvtárakba. A régi felvételek már nem elérhetők, sokszor könyvtárakban
sem, minőségük – lévén bakelitlemezek – sem
megfelelő már. Így a zeneszerető, operát kedvelő
olvasók bizonyára nagy örömmel fogadják az új
CD-ket.
Az új gyűjtemény bemutatása mellett a főigazgató azt is bejelentette, hogy a következő évben
több előadást élőben is bemutatnak nálunk. Többek között a Turandot kerül színre Tatán különleges körülmények között, az Angolkertben. Az
előadás azért is kerül erre a helyszínre, mert
1935-ben már volt itt egy hatalmas sikert arató,
az országos sajtóban is hírt verő operaelőadás.

sikertörténet! Júniusban lesz a 19. Örökségvédelmi táborunk. Idén januárban a 36. országos
helytörténeti pályázatunk is elkészült, melynek
témája a város 750. évfordulója előtti tisztelgés.
2018 a Kulturális Örökség Európai Éve, ezért
írták ki a pályázatot, hogy diákok és felnőtt segítőik minél szélesebb körben ismertessenek meg
egy örökségvédelemre érdemes értéket. Nem
törlődhet ki a lábatlaniak emlékezetéből a
Gerenday család. Jó, hogy az iskola diákjai újabb
csodával ismerkedtek, mert ők nem mentek el
mellette.

A tatai Angolkertben 1935. június 20-án, szabadtéren mutatták be Wagner: Tannhäuser című
operáját, főszerepben Németh Máriával és Max
Lorenzzel. Az előadás a korabeli sajtóban is vezető hírként szerepelt. Esterházy Ferenc gróf
számos hírességet meghívott, megjelent például
Schuschnigg osztrák kancellár is[1].

A dalnok szerepében Max Lorenz.
A képek forrása: A tatai szabadtéri kulisszák titkai /
Guthy Böske. – In: Színházi élet. – 25. évf. 27. sz. (1935.
június 30-július 6.), pp. 12-15.

Az előadásról a színházi és kulturális rovatok
már előzetesen hírt adtak,[2] az előadás után
megjelent tudósítások pedig csak szuperlatívuszokban beszéltek az operaelőadásról és profeszszionális megszervezéséről[3]. A Tata-Tóvárosi

híradó cikke egyenesen a tatai idegenforgalom és
gazdaság fellendülését látta benne.[4] Az előadás
valóban grandiózus volt: több mint 4300-an foglaltak helyet a nézőtéren.

kig a hideg füvön feküdt az oltárkép előtt. Attól
féltek, hogy megfázik és veszélyezteti a következő
esti bécsi föllépését, amelyet szerződtetési célból
a Metropolitan Opera igazgatója is meghallgatott. Amikor Németh Mária eltűnt a színről, a
sötét erdőben ügyelő várt rá lila lámpással. A
művésznő köpenyt dobott színpadi toalettjére, így
utazott el, átöltözés nélkül, hogy idejében Bécsbe
juthasson. Az indulásnál tapintatból nem gyújtották be a motort, nehogy megzavarja az opera
hangulatát. Az autót a kóristák tolták ki a parkból az országútra.”[5]
Hivatkozások:
[1]

Constant strengthening of cuktural and social ties
between Austria and Hungary. In: Danubian review .
– 2. évf. 1. sz. (1935. június), pp. 15-16.
[2]

Oláh Gusztáv a tatai „Tannhäuser”-ről. In: Az est. –
26. évf. 130. sz. (1935. június 8.), p. 6.
Minden jegy elkelt a tatai „Tannhäuser” előadásra.
In: Az est. – 26. évf. 138. sz. (1935. június 19.), p. 6.
Elizabeth szerepében Németh Mária

A bemutató azért is érdekes volt, mert a főszereplő, Németh Mária még az előadás vége előtt
elhagyta a helyszínt. Bécsbe utazott, ottani fellépésén a Metropolitan Opera igazgatója is jelen
volt, hogy szerződtetési céllal meghallgassa. A
Színházi élet tudósítója, Guthy Böske így számol
be erről: „Németh Mária nem kis veszélynek tette
ki magát, amikor a harmadik felvonásban perce-

[3]

Tanhäuser a tatai Eszterházy-parkban / S. – In:
Esztergom és vidéke. – 56. évf. 49. sz. (1935. június
23.), pp. 2-3.
[4]

Ünnepi játékok a tóvárosi Angolparkban. In: TataTóvárosi híradó. – 56. évf. 25. sz. (1935. június 22.),
p. 3.
[5]

A tatai szabadtéri kulisszák titkai / Guthy Böske. –
In: Színházi élet. – 25. évf. 27. sz. (1935. június 30július 6.), pp. 12-15.

Mackensen német követ és felesége, Kánya Kálmán külügyminiszter, Hóman Bálint kultuszminiszter, Imrédy Béla és felesége, Antal István államtitkár az első sorban

