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történeti írások mellett olvashatunk arról, milyen
legyen az iskola nyelvmûvelõ szerepe a kétnyel-
vû környezetben vagy a kisebbségek körében.
Ha pedig az olvasókat nemcsak az anyanyelv,
hanem az irodalom idõbeli változása is érdekli,
lapozzák fel ezt a könyvet, ugyanis tanulmányok
szólnak írók, költõk munkásságáról Anonymus-
tól egészen Radnóti Miklósig.

Azt hiszem, egyetértenek velem az olvasók
abban, hogy az anyanyelvi játékok fontosak le-
hetnek egy új ismeret megtanításakor vagy be-
gyakoroltatásakor. A kötet szerzõi a magyarórá-
kon is jól hasznosítható játékokkal ismertetnek
meg a következõ tanulmányokban: Grétsy Lász-
ló és Hernádi Sándor nyomdokain, Játék a ne-
vekkel, Nyelvünk játékai és a nyelvmûvelés tudo-
mánya, Játék és nyelvmûvelés. Összességében
elmondható az Éltetõ anyanyelvünk címû kötet-
rõl, hogy igazi szellemi kincs: nyelvünk értékeit
több szempontból, más-más nyelvtudományi
ágazatokból mutatja be. Olyan tanulmányok ke-
rültek bele, amelyek olvasásakor kiszélesedhet a
tanárok, a tanulók és a magyar nyelv iránt érdek-
lõdõk szemlélete. Munkájukhoz nélkülözhetet-
len ez a nyelvápolást szolgáló tanulmánygyûjte-
mény.

Birinszki Annamária: Éltetõ anyanyel-
vünk. Mai nyelvmûvelésünk elmélete és
gyakorlata / szerk. Balázs Géza, A.
Jászó Anna, Koltói Ádám. � Bp. : Tinta
Könyvkiadó

Részletek egy megjelenés
elõtt álló füzet elõszavából

Elõször e füzet létrejöttérõl kívánok szólni. A
Bod Péter Társaság több tagja foglalkozik az
iskolai könyvtárakban 1958 és 1988 közötti idõk-
ben dolgozók munkájával. Az összegezéshez
közeledve egyre inkább meggyõzõdtünk arról,
hogy néhány kolléga munkájával külön is kell,
érdemes foglalkoznunk. Ilyennek gondoltuk a
soproni Prõhle Jenõt, a budapesti Jobbágy Ká-
rolyt � ilyennek véljük Gyõri Gáspárt is. Írás
közben úgy tûnik azonban, Gyõri Gáspár élet-
mûvének megismertetésére nem elegendõ ez a
terjedelem sem.
Bár anyagunk eredeti magnófelvétel és a család-
tagokkal folytatott személyes beszélgetés alap-
ján készült, helyenkénti vázlatossága teszi szük-
ségessé a további munkát. Könyvet kell kiadni

halálának huszadik évfordulójára, 2003-ra, mely-
hez további kutatás szükséges. E füzet a gazdag
életmûvet csak vázlatosan (vagy részleteiben)
mutatja be.

� nem volt �jópofa� társalgó, de mindig a
másikra figyelõ, sokszor élményt adó társ. Szin-
tetizálásra törekedett. Közelében elképzelhetet-
len volt az ellenséges hang, tanulmányokat kel-
lene írni pedagógiai elveirõl, a versenyzõket
és tanárokat segítõ módszereirõl, olvasóköri ta-
nulmányairól, az osztályfõnöki kapcsolatairól,
a Hazafias Népfrontban végzett kulturális mun-
kájáról. Kutatói feladat: mi lett a Táncsics, a
Virányos úti, a Pataky szakközépiskolai könyv-
tárból. Hol van a Lyka-anyag? Debrecenben
õrzik-e a �Gyõri-gyûjteményt�? A százötven
õsnyomtatvány megtalálható-e a kollégium
könyvtárában? Ma hol van �osztálykönyvtá-
ros�, melyik iskolában mûködik szakkör a
kutatómunka fejlesztésére? Sok-sok téma vár
a fiatalokra, érdeklõdõkre.

Az idestova tíz évvel ezelõtti Gyõri Gáspár
emlékülés során egy szakértõ megismételte ko-
rábbi gondolatomat: kezdeményezze a szakma a
minisztériumban, hogy a kiemelkedõ pedagógiai
munkát végzõ könyvtárosoknak adható legyen
Gyõri Gáspárról elnevezett kitüntetés. Ma is
sajnálom, hogy a szakértõ szavait nem követte
tett, hogy elmaradt az elõterjesztésük.

�Most, amikor Gyõri Gáspár halálának hu-
szadik évfordulójára készülünk a 2002/2003-as

tanévben, meg-
ismétlem az em-
lékülésen ké-
szült hangfelvé-
telrõl meghall-
gatható másik
felvetésemet is.
Alakuljon meg
Budapesten egy,
a könyvtárosta-
nári kutatással
és gyakorlattal
foglalkozó Gyõ-
ri Gáspár szak-
mai szervezet az-
zal a céllal, hogy
évente egyszer

egy ülésen meghallgassunk egy-egy elõadást ne-
ves könyvtárostanároktól, könyvtárostanárokról.

Ugrin Gáborné


