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Célegyenesbe fordult „Az én  
könyvtáram” program 
 
Farkas Ferenc1 

Szemléletformálásra, szolgáltatásaiban megújuló 

könyvtárakra, valamint az iskolák és könyvtárak 

hatékony együttműködésére van szükség ahhoz, 

hogy a könyvtárak továbbra is segíteni tudják a 

fiatalokat tanulási céljaik elérésében. A jelen 

eszközeivel kell őket a jövő feladataira, kihívása-

ira felkészíteni, ami azért is egyre nehezebb, 

mert egyes prognózisok szerint háromból két 

fiatal olyan munkakört fog betölteni aktív korá-

ban, melyek ma még nem is léteznek. 

Ebben a feladatban a könyvtárak szerepe egyre 

jobban felerősödik, hiszen jelenleg is a 14 év 

alatti gyerekek közül több mint 440 ezren ak-

tív könyvtárhasználók, a cél pedig az, hogy ez 

a szám tovább növekedjen. A Múzeumi és 

könyvtári fejlesztések mindenkinek kiemelt uniós 

program keretében megvalósuló Az én könyvtá-

ram projekt többek között arra keresi a választ, 

hogy hogyan tudnak a könyvtárak még több 

óvodást és iskolást elérni, milyen új típusú - ta-

nulást támogató - szolgáltatásokat érdemes beve-

zetniük, és ehhez a projekt milyen aktív segítsé-

get tud nyújtani a könyvtáros szakembereknek. 

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár együttműködő 

partnereivel – közöttük a József Attila Megyei 

és Városi Könyvtárral - 2017 februárjában indí-

totta Az én könyvtáram projektet. A program 

fejlesztési irányai között megjelenik az olvasás-

fejlesztés támogatása, a digitális írástudás 

közvetítése, a könyvtárhasználat és informá-

                                                           
1 A cikk szerzője a projekt szakmai vezetője 

ciókeresés fejlesztése, valamint a szövegértés 

támogatása, fejlesztése, különös tekintettel a 

digitális szövegértésre és az egyéni és közösségi 

tanulásra.  

A kulturális területen hiánypótló alapkutatások 

és igényfelmérések mellett lehetőség nyílt új 

módszertan- és mintaprogramcsomagok kidolgo-

zására is. A projekt keretében, a legjobb gyakor-

latok felkutatásával és integrálásával a könyvtá-

rak 90, a köznevelés igényeihez igazodó képes-

ség- és készségfejlesztő programok kidolgozását 

vállalták fel. Ezek rendkívül izgalmas területek-

hez kapcsolódnak, mint például a világhálón 

elérhető digitalizált közgyűjteményi tartalmak, a 

robotika, a programozás, az internet biztonságos 

használata. Ugyanakkor az olvasás megszerette-

tése, népszerűsítése sem szorul háttérbe. A prog-

ramok előtérbe helyezik az interaktív feladat-

megoldásokat, az élménypedagógiát, a kooperá-

ció örömét. 

 

Mintaprogram kipróbálása a FSZEK  

Sashalmi Fiókkönyvtárában. A kép forrása: 

www.facebook.com/azenkonyvtaram   

Az elmúlt két évben országszerte több, mint 

3600 szakember vett részt a projekt rendezvé-
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nyein és mintegy 2100 diák kapcsolódott be a 

könyvtári mintaprogramok kipróbálásába. A 

könyvtárosokat segíti, hogy a projekt keretében 

folyamatos ingyenes módszertani képzéseken 

vehetnek részt, melyek révén országosan 440 

szakember jut új ismeretekhez. 

A mintaprogramok immár elérhetők a projekt 

honlapján, a www.azenkonyvtaram.hu  oldalon,

így a könyvtárak ezek adaptációjával színesíthe-

tik szolgáltatásaikat. A programok hatására egyre 

több óvodás és iskolás gyermek válhat aktív 

könyvtár-felhasználóvá, másrészt tovább erősöd-

het az iskolák, az iskolai-, és közkönyvtárak kö-

zötti szakmai kapcsolat  

Az én könyvtáram program 2020. január 31-vel 

ér véget.

 

Irodalomterápiás műhelykonferen-
cia  
 
Feketsné Kisvarga Anita 

Tudósítás a Pécsi Tudományegyetem BTK Bibli-

oterápia szak IV. irodalomterápiás műhelykonfe-

renciájáról – Budapest, Párbeszéd Háza, 2019. 

március 9. 

 

A biblioterápia iránt érdeklődők tudják, hogy az 

irodalom- és művészetterápia olyan tudományte-

rület, melynek történetében a gyakorlat megelőz-

te az elméletet. Ez azt jelenti, hogy már az első 

orvosok, gyógyítók is alkalmazták a történetme-

sélést pácienseik (a család, a törzs, a faluközös-

ség) fizikai és pszichés betegségeinek kezelése 

érdekében, kapcsolati problémáik megoldásában. 

Az irodalom és a művészet jótékony hatását va-

lószínűleg mindnyájan megtapasztaltuk már. 

Például amikor síró gyermekünket sikerült meg-

nyugtatnunk egy mesekönyv közös olvasásakor, 

vagy amikor „feldobódtunk” egy jó zene halla-

tán, vagy éppen ellenkezőleg, megnyugodott 

háborgó lelkünk. Képzőművészeti kiállításokon 

rabul ejthetett minket egy festmény, máskor meg 

napokig gondolkodhattunk egy filmen. Talán 

ezek a mindennapi tapasztalatok és a művészet-

terápia laikus alkalmazása nyújthatja azt a téves 

elképzelést, hogy ezt a tudományterületet nem is 

kell tanulni, elégséges egy 60 órás tanfolyamot 

elvégezni ahhoz, hogy a csoportterápiák egyike-

ként alkalmazzuk az irodalomterápiát. Nos, én 

úgy látom, hogy minél többet tudok a biblioterá-

piáról, annál inkább szembesülök azzal, hogy 

sokat kell még tanulnom, és annál inkább érzem 

annak a súlyát, mekkora felelősség irodalomte-

rápiás csoportot vezetni.  

Éppen ezért öröm a számomra, ha olyanoktól is 

tanulhatok, akik gyakorló terapeutaként tudják 

megosztani tapasztalataikat egymással, és a még 

iskolapadot koptató hallgatókkal. Szép hagyo-

mánya a Pécsi Tudományegyetemnek, hogy a 

végzős biblioterápiás hallgatóinak műhelykonfe-

renciát szervez, ahol a korábban az egyetemen 

diplomát szerzett terapeuták előadások és kötet-

len beszélgetés formájában adják át tapasztalata-

ikat. Mivel Pécsett öt évvel ezelőtt indult el a 

Bölcsészettudományi Karon a Biblioterápia 

szakirányú képzés, a jubileum alkalmából nem-

csak a végzősök, hanem az elsőévesek, - így én 

is – részt vehettem a IV. műhelykonferencián. 

 

dr. Béres Juditról a fotót Becker Erzsébet készítette 

A rendezvényt Dr. habil. Béres Judit a PTE BTK 

Biblioterápia szakfelelőse nyitotta meg, melynek 

http://www.azenkonyvtaram.hu/


keretében kifejezte örömét a képzés elindulásá-

nak ötödik évfordulója kapcsán. A közönség 

soraiban nemcsak egykori és jelenlegi tanítvá-

nyait köszöntötte, hanem azokat a tanárokat is, 

akik sokat tettek és tesznek ma is a magas szín-

vonalú képzés elindításáért és működtetéséért. 

 

Bodor Lilla. Fotó: dr. Béres Judit 

A rövid megnyitóbeszéd után Rudolf Panka tar-

totta meg az első előadást A kertész, a jogász és 

a detektív – a csoportterápiától az egyéni ülé-

sek felé címmel. Ő tavaly végzett a PTE-n, és 

jelenleg az Óbudai Platán Könyvtárban vezet 

biblioterápiás csoportokat. Gyakorlati tanácsok-

kal és tapasztalatokkal bővelkedő előadásában 

sajátos címkéket talált a csoportvezető tevékeny-

ségének láttatására. A nagyobb létszámú csopor-

tok vezetésekor a terapeuta úgy dolgozik, mintha 

„kertész” lenne. Gondoskodó jelenlétével fel-

ügyeli a folyamatokat, figyel a szükségletekre 

(öntözés, napfény), és ha jól végzi a dolgát, a 

csoportban elindul a fejlődés (növekedés, gyü-

mölcsözés). Jelenléte a csoportban láthatatlan, 

mégis fontos, ahogy a jó kertésznek is, aki segíti 

a természetben végbemenő folyamatokat. Ezzel 

szemben kétszemélyes terápia esetén már szük-

ség van a terapeuta intenzívebb jelenlétére, hogy 

mindkét, terápiában részt vevő fél érdekeit kép-

viselje, biztos szakmai hátérrel és diplomatikus 

konfliktuskezeléssel ügyeljen az egyensúly meg-

tartására a terápia során: a jogászhoz hasonlóan 

végzi feladatát. Az előadónak egyéni terápia 

végzésére is lehetősége nyílt. Tapasztalatai sze-

rint ilyen esetekben a terapeuta úgy dolgozik, 

mint egy detektív: előzetesen információt kell 

gyűjtenie a klienséről, jelenléte intenzív, ő vezeti 

a „nyomozást” a személyes problémák megtalá-

lásában. Az irodalmi szöveg, mint eszköz erőtel-

jesebben van jelen a terápia során, hiszen a páci-

ens abban keresi az egyénileg rászabott gondola-

tokat. 

A második előadó, Király Hajnal, a Biblioterá-

pia és (re)szocializáció a szegedi Drogcent-

rumban és Gyerekpszichiátrián című előadá-

sában a Dr. Farkasinszky Terézia Drogcentrum-

ban működő Szegedi Addiktológiai Művészette-

rápiás Műhely munkatársaként számolt be ta-

pasztalatairól, ahol komplex művészetterápiás 

eszközökkel dolgoznak. E módszer nagy előnye, 

hogy többszörös önkifejezési csatornaként szol-

gál, és segíti az agyféltekék összehangolt műkö-

dését. Az elterelő programban résztvevő hat-

nyolcfős csoporttal megélt terápia egyaránt tar-

togatott a csoportvezetők számára nehézséget és 

szépséget. A hat foglalkozást öt terapeuta vezette 

koterápiában. Az első alkalommal a cél a cso-

portépítés volt, majd a későbbiekben a különbö-

ző művészetterápiás módszerek kombinálása 

következett. Nehézséget jelentett a kliensek kor-

csoport-összetételének túl nagy szórása (8-18 

éves), a pszichés problémák sokfélesége (evés-

zavar, viselkedészavar, autizmus), az ülések eseti 

jellege. Ezért, és a művészetterápiás csoport-

munka folytatásának elmaradása miatt, nem volt 

folyamatos a fejlődés. (Sajnos, szakmai körök-

ben még várat magára az irodalom- és művészet-

terápia szerepének elismertetése.) Érdekes ta-

pasztalat volt, hogy a csoportterápiát előbb-utóbb 

minden kliens „kellemes büntetésként” élte meg. 

(Az elterelő programban való részvételt általában 

kötelezően elvégzendő feladatnak tekintik a fia-

talok.) A csoportülések során az is kiderült, hogy 

a férfiaknak milyen nagy szükségük van a művé-

szetterápiára, de az érdeklődésüket elfojtva, nem 

mennek el ilyen jellegű csoportokba. S végezetül 

Király Hajnal arról is beszélt, hogy saját magára 

mekkora hatással volt a terápiás csoport vezeté-

se: segítségével az elszigetelő kutatómunkából 

visszatalált a társas kapcsolatokhoz, és megta-

pasztalta az önkéntes munka értékességét.  

A harmadik előadó, Bodor Lilla a Tehetséges 

fiatalok teljesítményszorongásának csökken-

tése irodalomterápiás módszerekkel című elő-

adásában elsőként a Magyar Tehetségsegítő 



Szervezetek Szövetsége (MATEHETSZ) munká-

ját mutatta be, ahol ő maga tutorként dolgozik. A 

tutorált csoportokban véletlenszerűen összeválo-

gatott, verbális képességeikben, életkoruk, érett-

ségük szempontjából nagyon eltérő gyerekekkel 

kell foglalkozni. Sokuknál jellemző a részképes-

ség-zavar vagy más pszichés probléma. Ami 

viszont mindnyájukra jellemző, hogy kiemelke-

dő tehetségűek, éppen ezért a tanulmányi verse-

nyeken való rendszeres részvétel, a teljesítmény-

kényszer, a kortársakkal való kapcsolatfelvétel 

konfliktusossága szorongást, stresszt eredmé-

nyezhet náluk. Lilla e szorongás csökkentésére 

alkalmazza tutorált csoportjaiban a biblioterápi-

át. A foglalkozások bemutatása mellett a pozitív 

eredményekről is beszámolt: a gyerekek között 

barátságok szövődtek, gyakran nem a csoportban 

zajló tevékenység, hanem a csoportban „levés” 

vált számukra fontossá. 

A következő előadó, Szakács Emília Baudelaire 

verssorait választotta előadása címéül: "…légy 

anyám, szeress, hajolj szivemre,/ még ha rossz 

vagyok is, hálátlan s hűtelen;/ szeretőm vagy 

hugom" Az áttétel – viszontáttétel történetei 

egy biblioterápiás férficsoportban. A cím arra 

a Sigmund Freud által először leírt jelenségre 

utal, amikor a kliensek, páciensek a csoportveze-

tőre projektálnak szerepeket. Amikor másokkal 

kapcsolatba kerülünk, valahonnan a mélyről, a 

tudatalattiból előjönnek olyan érzések, amelyek 

alapján egykori személyi kötődéseink, érzelmi 

viszonyulásaink megismétlődéseként nem valós 

szerepekkel ruházunk fel másokat. Ez az úgyne-

vezett indulatáttétel, amely a csoportterápia álta-

lános kísérőjelensége. A csoportterápián mind a 

kliens, mind a terapeuta érzelmi skálájának leg-

rejtettebb zugai is felszínre kerülhetnek, bizo-

nyos helyzetekben a kliensek anyjukként vagy 

testvérükként, netán szeretőjükként tekintenek a 

csoportvezetőre. Sőt, a csoportvezető is vissza-

vetítheti ezeket a szerepeket. Ezt nevezzük vi-

szontáttételnek. Ezeket a gyakran indulati kitöré-

sekkel járó helyzeteket tudni kell kezelni a cso-

portvezetőnek. E rövid fogalmi tisztázás után 

már jobban érthető, miért is kell a csoportveze-

tőnek pontosan tudnia, mennyire vonódhat be a 

csoport érzelmi életébe, mennyire lehet transzpa-

rens, milyen eszközökkel tarthatja kezelhető ér-

zelmi mederben a csoportban folyó munkát. Az 

előadó esettanulmányok felsorakoztatásával tette 

szemléletessé a problémakört. 

 

Bálint Ágnes. Fotó: dr. Béres Judit 

Bálint Ágnes nagyon nehéz, de elmondása sze-

rint sok erőt adó területen végzi a biblioterápiát. 

Erről számolt be A halál árnyékának völgyé-

ben: biblioterápia onkológiai betegekkel című 

előadásában. Ágnes Debrecenben könyvtáros. 

Munkája mellett a Debreceni Egyetem Onkoló-

giai Klinikáján tevékenykedik biblioterapeuta-

ként. Előadását Szakonyi Károly: „Tudatom, jól 

vagyok” című novellájának felolvasásával kezd-

te, hogy érzékenyítse a hallgatóságot a daganatos 

betegségben megélt érzelmi állapotokra. A be-

tegség olyan, mint egy háború: a betegnek gyak-

ran gyors döntéseket hoznia, állandó fenyegetett-

ségben érzi magát, meg kell küzdenie a halál 

közelségének gondolatával, kezdetben nincs be-

tegségrutinja, kialakul a képessége az élet pilla-

natnyi örömeinek legteljesebb átélésére. A bibli-

oterápia remélhetőleg hozzájárul a mindennapi 

nehézségekből való kikapcsoláshoz, a jobb köz-

érzet és hangulat megteremtéséhez. Bálint Ágnes 

a biblioterápiás csoportokat tíz alkalommal, heti 

két órás időtartamban szokta vezetni klinikai 

szakpszichológussal karöltve, de a résztvevők a 

tízedik alkalom után sem akarják abbahagyni a 

csoportüléseket, annyira sokat ad számukra a 

terápia. Az előadás során képet kaphattunk a 

daganatos betegséggel járó pszichés problémák-

ról. A bilioterápia célja, hogy a beteg együttmű-

ködő partnerré, és ne betegsége tehetetlen elvise-

lőjévé váljon. Segíti kimondani azt, amit nem 

tudott, vagy amivel nem akart szembesülni a 

beteg. A terapeutának nem szabad tartania a kli-



nikai környezettől, hiszen a csoporttagok nagyon 

motiváltak szoktak lenni, a csoportkohézió is 

általában gyorsabban alakul ki, mint más, fej-

lesztő biblioterápiás csoportokban. Ugyanakkor 

a terapeutának alaposan fel kell készülnie a be-

tegségből és ismernie kell a páciensek élethely-

zetét is. 

 

Szommer Edit és Takács Nóra.  

Fotó: dr. Béres Judit 

A biblioterápia e nehéz területen való alkalmazá-

sa után Szommer Edit és Takács Nóra előadása a 

koterápiás csoportvezetésről szólt Kettős vezetés 

– többfókuszú terápiás folyamat. A koterápiá-

ról címmel. Kiderült, a két előadó kezdettől fog-

va együtt vezeti a csoportjaikat. Mindez nagyobb 

biztonságérzetet nyújt a számukra, jól működik 

közöttük a lelki teher-, és a feladatmegosztás, 

azonnal meg tudják beszélni a csoporton történ-

teket. Az előadók arról is nyíltan beszéltek, hogy 

mi történik akkor a csoportban, ha a két terapeu-

ta közül az egyik, valamiféle érzelmi bevonódás 

hatására nem a korábban megbeszélt irányba 

tereli a terápiás folyamatot, ami esetenként fe-

szültséget eredményezhet közöttük. Összességé-

ben viszont több előnyét, mint hátrányát látják a 

koterápiás csoportvezetésnek.  

A következő előadó, Oroszi Evelin, az EX LIB-

RIS Könyvtári Alapítvány Magyar Írószövetség 

Könyvtára vezetője több csoportja mellett 2018 

őszén indította el zárt önismereti csoportját, 

melyben a téma minden alkalommal az elismerés 

kérdésköre: miért van szükségünk rá, mi lehet a 

következménye, ha a gyermekkorban elmarad, 

mihez segíthet hozzá minket az egészséges ön-

becsülés. A csoport munkáját az előadó az Elis-

merés – egy zárt önismereti csoport eredmé-

nyei címmel mutatta be. 

A műhelykonferencia zárásaként elhangzott elő-

adást sajnos, már nem tudtam meghallgatni. Pe-

dig Huszár Annamária, a Feldmár Intézet mun-

katársa, gyász- és párkapcsolati tanácsadó Szö-

veggel színesen című prezentációja biztosan 

érdekes lezárása volt ennek a tartalmas, rendkí-

vül informatív szakmai napnak. Összességében 

nagyon szerencsésnek éreztem magam, hogy a 

pécsi képzés elindulásának ötödik évfordulója 

alkalmából lehetőségem volt meghallgatni a kon-

ferencia előadóit. Jövőre pedig – reményeim 

szerint - már végzősként ismételhetem meg a 

műhelytanácskozáson való részvételt. 

 

 
Könyvtárzöldítés Siófokon is 
 
Nász János 

„Zöld környezet – Kék Balaton” Zöld szakmai 

nap címmel könyvtárzöldítő konferenciát tartot-

tak 2019. február 19-én, Siófokon a Balatoni 

Regionális Történelmi Kutatóintézet Könyvtárá-

ban, melyre a József Attila Megyei és Városi 

Könyvtár képviseletében Nász János ökológiai 

tájékoztatót hívták meg. A meghívás részben

 

Laki Judit köszöntötte a vendégeket 



könyvtárunk 2018-as IFLA Zöld Könyvtári Pá-

lyázatán elért helyezésének elismerése volt, más-

részt a közel egy évtizede zajló zöld könyvtári 

szolgáltatások tapasztalatai is indokolták. 

Laki Judit, a rendező könyvtár igazgatónője kö-

szöntötte a konferencia résztvevőit és a hallgató-

ságot. G. Tóth László, az MTA Biológiai Intézet-

ének ökológiai kutatóközpontjának igazgatója 

örömmel számolt be arról, hogy úgy tűnik, a 

Balaton meggyógyult; megtisztult a vize, de 

adoptálni kell a klímaváltozáshoz a további kuta-

tásokat. Ami probléma, hogy számos, nem ősho-

nos növény- és állatfaj jelent meg, és egyre erő-

sebben mutathatók ki a területen gyógyszer- és 

hormonmaradványok, köszönhetően az intenzí-

vebb turizmusnak. Erről beszélt Molnár Éva is, 

aki a Balatoni Limnológiai Intézet képviselője. 

Közel 134-féle hatóanyagot regisztráltak a tóból, 

amelyek ökológiai kockázatot jelentenek. Ezek 

mind emberi eredetűek, és még a tisztított 

szennyvízből sem tudták eltávolítani. Harmadik-

ként Kenéz István ismertette a Balaton-felvidéki 

Nemzeti Park tevékenységét, amelyben különle-

ges hangsúlyt kapott a környezeti nevelés. 

 

A konferencia közönsége. A kép forrása: 

https://www.siofok.hu/hu/hir-reszletek/zold-kornyezet-

es-kek-balaton# 

A zöld könyvtárak történetéről és a fenntartható-

sággal kapcsolatban betöltött, egyre kívánato-

sabb gyakorlati szerepéről Dubniczky Zsolt tar-

tott előadást, aki az ELTE BTK Történeti Intéze-

tének Szekfű Gyula Könyvtárából érkezett. Ki-

tért a könyvtárak közösségfejlesztő szerepéből 

adódó tudatformáló lehetőségekre is. Szépvölgyi 

Katalin, az Óbudai Platán Könyvtár Ezüsthegyi 

Könyvtárának intézményvezetője jelmondatuk-

kal kezdte előadását: „Könyvtár a kertben - Kert 

a Könyvtárban”. Ezután zöld könyvtári tevé-

kenységükről adott tájékoztatót. Pappné Beke 

Judit, a keszthelyi Fejér György Városi Könyv-

tár igazgatónője több mint tízéves könyvtárzöldí-

tési programjuk eredményeiből adott át haszno-

sítható tapasztalatokat.  

 

Dubniczky Zsolt 

Végül, de nem utolsó sorban Nász János a tata-

bányai József Attila Megyei és Városi Könyvtár 

könyvtárzöldítő munkáját ismertette. Nemcsak 

hazai, hanem nemzetközi tekintetben is elismert 

módszereket kínált fel szabad felhasználásra a 

hazai könyvtáros társadalomnak. 

 

Nász János. A fotókat Pusztai Fruzsina készítette 

https://www.siofok.hu/hu/hir-reszletek/zold-kornyezet-es-kek-balaton
https://www.siofok.hu/hu/hir-reszletek/zold-kornyezet-es-kek-balaton


 

„Pece-parti Párizs” - Sólyom Lajos 
kiállítása Tatabányán  
 
Tóth Enikő2 

35 év alatt összegyűlt grafikai anyagot mutat be 

Sólyom Lajos most Tatabányán. A grafikus, 

szerkesztő, publicista Nagyváradról települt át 

Tatabányára, gondolataiban, érzéseiben és képe-

iben magával hozva – ahogy ő fogalmaz a soro-

zat kapcsán – szeretett városa múló éveit. Az itt 

látható grafikák Implon Irén tollából származó 

újságcikkek, riportok mellé készültek, művészi 

igényű illusztrációként jelentek meg a Nagyvá-

radi Fáklyában, a Bihari Naplóban. A két szerző 

együtt járta Váradot, a rajzok a konkrét helyszí-

neken, valós időben készültek, Lajos a madártáv-

latból ábrázolt képekhez használt csak fényképet. 

Akkor kezdték ezt a kitartást, figyelmet, és elkö-

telezettséget igénylő munkát, amikor Várad 

egyes részei kezdtek gyors ütemben átalakulni, 

vagy akár el is tűnni. Céljuk egyértelmű volt: 

megörökíteni az utókornak. Dokumentumnak 

szánták az írott és rajzolt műveket. 

 

Sólyom Lajos  

A fent említett 50 darab városkép tulajdonkép-

pen a kiállítás törzsanyaga, tussal készült tollraj-

                                                           
2 A cikk szerzője művészettörténész, főmuzeológus, a 

kiállítás kurátora 

zok, amelyeknek szépen alakított vonalhálóját 

esetenként lavírozott tussal, ecsettel „lágyítja”, 

egészíti ki az alkotó. Az emellett látható másik 

egység a már Tatabányán készült, körülbelül 250 

darabot számláló miniatúra-sorozatból egy tabló-

ra szerkeszett kis válogatás. Ez utóbbiak egy 

természetet, főként fákat ábrázoló akvarellek. A 

két kiállítási egység fő közös pontja a megörökí-

tés alapvető szándéka és ténye, amely a megóvni 

akarással, figyelemfelhívással társul. 

Az épített és természeti környezet változékony, 

tudjuk jól: ami a világban létesül, az mind válto-

zik, látjuk a dolgok születését, fejlődését, átala-

kulását, felbomlását, elmúlását, és ha úgy vesz-

szük, ezek mindegyike egyben már a másik is. 

Amit fejlődésnek érzékelünk, bizonyos szem-

pontból már bomlás, és fordítva, és sosincs meg-

állás, mint ahogy végleges sincs. Megmaradó 

sincs. Hosszan megőrizhető van, de megmaradó 

nincs. Az élet, a mindezt tartalmazó élet az, ami 

nem múlik el. Az ember ennek tudatában, az 

áramló, erős élet kicsiny részeként mégis kira-

gadni, megőrizni akar, megállókat kíván megha-

tározni a valójában megállók nélküli végtelen 

folyamatban. Itt pl. egy-egy képpel, egy képsor-

ral történik ideiglenes megörökítés, ha szabad ezt 

az ellentételező szókapcsolatot használnom. 

Mert úgy vélem, éppen az ily módon történő 

rögzítés nagyon is alkalmas ennek az alaphely-

zetnek a tudatosítására. 

Mi most itt, ebben a kiállításban, Sólyom Lajos 

megörökítést, megőrzést célzó, dokumentáló és 

művészi tevékenységéhez kapcsolódva fenntart-

juk az általa réges-régen részben elindított, rész-

ben folytatott folyamatot. Már a puszta jelenlé-

tünkkel, figyelmünkkel is ezt tesszük. És ez is, 

mint minden más múlékony beleoldódik az élet-

be magába, amelyhez annyit tehetünk hozzá, ami 

emberi lényegünkből fakad. Lajos jelen esetben 

pl. azt, hogy legjobb meggyőződése szerint 84 

éves korában is alkotó életet él, figyel, képpé 



alakít, és lehetőség szerint azokat elénk tárja. Mi 

pl. azt, hogy itt vagyunk, megnézzük a képeket, 

esetleg még szót is ejtünk, gondolkozunk azok-

ról. 

 

"Szöllősi malom és tímár-üzem a Pece partján" 

Említettem, hogy a nagyváradi városképeket 

ábrázoló grafikák dokumentációs céllal készül-

tek, és szemmel látható, hogy e célt be is töltöt-

ték: megörökítettek különféle helyszíneket, sok 

olyat is, amely azóta már nem látható, mert át-

alakították, felszámolták stb. Az ábrázolás módja 

is kiválóan illeszkedik e célhoz, hiszen áttekint-

hető, tiszta szerkezetű, határozott kéz által alakí-

tott vonalrendszerből szerveződő, visszafogott, 

sallangmentes, mondhatni tradicionális, valóság-

hű képekről beszélünk, amelyek nem nélkülöz-

nek némi didaktikus mellékzöngét sem. Ugyan-

akkor már az a tény, hogy egyedi grafikákról van 

szó, a dokumentativitás mellett ugyanolyan erő-

vel érvényesülő személyességet mutat. Hiszen 

fotó is készülhetett volna a cikk mellé. Vagy 

fotóról is készülhetett volna rajz. De nem, itt egy 

ember a helyszínen hosszabb időt töltve, saját 

kézzel rögzített, alkotott képpé egy aktuális álla-

potot. Lehet, hogy a képeken látszólag nincs 

semmi személyes, de már maga a létrehozás 

módja is az, és ez a személyes, érzelmi töltet 

határozottan érezhető a kiállításban.  

Hozzátenném, hogy Implon Irén cikkei is kifeje-

zetten egyedi hangvételű írások voltak. E témá-

hoz kapcsolódva kiemelném a jelenlét erejét, a 

valós helyszínen, valós idejű létrehozást, amely 

mindenképpen a szubjektív megközelítés lehető-

ségét támogatja. Sőt! Az is személyes elhatáro-

zás, hogy ők ketten ezt a megörökítő, egyfajta 

védő tevékenységet folytatni kívánták. Ne feled-

jük, hogy egyrészt vannak az adott helyszínek, 

másrészt vannak a művész az alkotó azokhoz 

kapcsolódó személyes tapasztalatai, emlékei! 

35 év. Ennek az időnek az emberélet hosszát 

tekintve bizony ereje van. 35 év alatt készültek, 

gyűltek ezek a művek, amelyek műalkotásként 

és dokumentumként egyaránt szemlélendők. 

Sólyom Lajos tulajdonképpen egyfajta naplót 

vezetett, mondhatni vizuális feljegyzéseket ké-

szített. E képsort áthatja az ő személyes élete, és 

az ő személye ez esetben tanúként jelenik meg. 

Talán ennek köszönhető, hogy ezeket az egyéni 

megfigyeléseken alapuló, tényszerű képeket át-

hatja egy finom, lírai hangulat. Éppen csak any-

nyira, hogy ne menjen a rendszerező, áttekintő, 

keretbe foglaló, összegezni akaró alapjelleg ro-

vására. Megjegyezném, a kiállításnak van egy 

rejtett része is, amely a napló-jelleget erősíti: a 

hátoldalakon nem csak címek, hanem hosszabb-

rövidebb leírások olvashatók. Ha gondolják, kér-

dezzék ezekről a művészt a megnyitó után. En-

nek az alapállapotnak a tudata mostanra, utólag 

plusz energiákkal, értelmezési lehetőségekkel 

tölti fel e képeket, anélkül, hogy összezavarná 

azok eredeti, tiszta egyszerűségét. Rendkívül 

tanulságos ennek a helyzetnek a vizsgálata. Nem 

lehet elégszer hangsúlyozni: az ember és a mű 

nem szétválasztandó. 

Mint anzikszok sorakoznak a falakon a képek, 

egy város, Nagyvárad elmúlt és létező helyszíne-

it őrzik. Lajos egy hatalmas tablót, egy városké-

pet, áttételesen pedig ember- és társadalomképet 

tár elénk. Holott nem társadalmi eseményeket 

rögzít, hanem mindenféle utcakép-részletet. Tud-

juk jól, hogy a város képe mindig az emberi léte-

zés lenyomata. Hagyományosan a Várost, magát 

mint az emlékezet helyszínét is értelmezik. Te-

rei, épületei, szerkezete az ott élők életéből, te-

vékenységéből, akaratából azok, amik, és olya-

nok, amilyenek, hordozzák tehát az ott zajlott, ott 

zajló élet nyomait. 

Ez a kiállítás bemutatja Váradot, a várost, embe-

rek nélkül. Városháza, Szent László templom, 



Szigligeti Színház, a szecessziós paloták, a pálo-

sok által épített templom, az Orsolya-zárda, a 

híres díszkovács munkák, a püspöki palota, a 

kanonok sor, a vár, a Macska-domb, villamos és 

konflis, polgárházak, a Rédey-kripta, a Béka-

domb, a Kőrös-parti ház, amelyben Ady lakott, a 

Madár utcák és még sorolhatnám. És ezeken 

keresztül, ezekben mégis, mégis, ábrázolás nél-

kül is ott vannak az emberek: Szent László ki-

rály, Janus Pannonius, aki versben is búcsút vett 

Váradtól, Rédey főispán és fiatalon elhunyt fele-

sége, Csokonai Vitéz Mihály, aki az ő temetésén 

mondott beszédet, majd meghalt, mert ott meg-

fázott és tüdőgyulladást kapott. Ady Endre, aki 

1899-ben ment Váradra, és aki számára ott dőlt 

el, hogy nem jogász, hivatalnok lesz, hanem az 

újságírás és irodalom lesz lételeme, és akitől a 

„Pece-parti Párizs” szóhasználat származik. És 

ott van e képekben a Görbe utcán szánkózó 

gyermek Sólyom Lajos. És a váradi utcákat, te-

reket az azóta elhunyt Implon Irénnel együtt járó, 

itt kiállított rajzokat készítő, felnőtt Sólyom La-

jos. 

Ehhez kapcsolódva végezetül a következőt sze-

retném kiemelni: az alkotó őrizni kíván még egy 

nagyon fontos dolgot. Őrizni próbálja Nagyvá-

rad, azon keresztül pedig a világ otthon-jellegét. 

És ez mélyen érinti az embert. Oly sokféle hely 

nyer időről időre jelentőséget az életünkben. 

Ezen belül az otthon a valóság egyik legfonto-

sabb része. Egyrészt egy konkrét hely, másrészt 

egy olyan tér, amelyben legfontosabb élettevé-

kenységeink, kapcsolataink realizálódnak.  

Lajos és felesége, Iluka számára az itthon már 

Tatabánya, de az otthon továbbra is Nagyvárad. 

Most Tatabányán épült fel egy kiállítás képében 

Várad. E képek alkotója 10 éve nem járt egykori 

városában. Ma, ha e folyosón sétál, a váradi ut-

cákon sétál. Az önmaga által alkotott Váradon 

sétál. A múltban, annak különféle periódusaiban 

és a jelenben egyszerre jár. És mi vele sétálha-

tunk. Ez a kiállítás többek között felveti az 

otthon, a világ különféle helyein és a világban 

magában otthon levés gondolatát, valamint az 

önmagunk által alkotott otthonunk ideáját. A 

világ és benne mi magunk folyton alakuló vi-

szonyrendszerek részei vagyunk. A világ és ben-

ne egy város és benne mi magunk kapcsolódunk, 

szétválunk, épülünk, pusztulunk. Számomra el-

sősorban erről szól ez a kiállítás. 

 

 

„A váradi vár”. 

A fotókat Tóth Enikő készítette 

 

„Madártávlatból” 

 

 



Szárnypróbálgatók 
 
Horváth Szabolcs 

2003 óta évente adják ki a Szárnypróbálgatók 

című országos antológiát. .Az alkotók a Magyar 

Irodalomtörténeti Társaság Csongrád Megyei 

Szépírói Tagozata és a Faludi György Irodalmi 

Műhely pályázatának köszönhetik kiválasztott 

verseik publikálását. A kötetek évről évre egyre 

bővülnek a szerzők száma és a művek tekinteté-

ben is.  

Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is az Angyal-

földi Gyermek- és Ifjúsági Ház adott otthont a 

könyvbemutatónak, amelyet 2019. január 19-én, 

szombaton 16 órai kezdettel rendeztek meg. A 

program kezdetén Cseri Gábor, Csongrád alpol-

gármestere mondott beszédet. Őt Baranyi Ferenc 

Kossuth-díjas költő és zsűrielnök, továbbá Góg 

János Juhász Gyula-díjas költő követte a beszé-

dek sorában. A kötet szerzői okleveleket vehet-

tek át az eseményen. 

A bemutatóra mentorommal, Szabó Juliannával 

(Szaliannával) utaztunk el. Idén két versem ke-

rült be az antológiába. Sajnálatosan azonban a 

nevemet elírták ─ Csabának keresztelve.  

 

Góg János költő, egyben a kiadó, 

az Alföld Egyesület elnöke 

Az új esztendőben újabb lépcsőfokok várnak 

rám. Az egyik a Humorpercek című hetedik ver-

seskötetem kiadása és a bemutatója lesz. Okulva 

az elmúlt évek tapasztalataiból, reménykedem 

benne, hogy a kiadáshoz és a bemutatóhoz is 

sikerül anyagi támogatókat szerezni. A műsor 

helyszínét illetően még nincsenek konkrétumok, 

csak elképzelések. A műsorterv is lassan-lassan 

kezd már kirajzolódni a fejemben.  

Kevesen tudnak róla, de barátokon és olvasókon 

kívül Bartók Gertrud volt kollégám is sokat segí-

tett könyveim írásában, munkálataiban. Gerti 

nagy húzóerőt jelentett a Messzi tájakon bemuta-

tója előtt és a Humorpercek írása során. A bemu-

tatót talán mindenkinél jobban várta, de sajnos 

nem érhette meg.  

 

Baranyi Ferenc költő, zsűrielnök.  

A fotókat Horváth Szabolcs készítette. 

Jelenleg nyolcadik kötetem anyaga készül. Ha 

sikerül a végére érnem, akkor a nyolc kötetből 

összeáll 1000 vers, ezzel megvalósul többéves 

álmom elérése. 2012 nyarán fordult meg először 

a fejemben, hogy követném Tatabányáról H. 

Gábor Erzsébet példáját, akinek ez sikerült. 

 

A kötet a csongrádi Alföld Művészeti, Kulturális és Sport 

Egyesület kiadványa, amely a Raszter Kiadó  

nyomdájában jelent meg. 


