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olvasáshoz kedvet csinálni, képes szolgáltatni, a
könyvtári rendszer elõnyeit érvényesítve. Hama-
rosan a helyismereti információk részletes, digi-
tális közzététele is erõsítheti a helyi identitás
megõrzését, a megkapaszkodást.

Elekes Eduárdné

„Az erdõ anyja” Ozorán

Az olvasás népszerûsítése cigány fiatalok köré-
ben volt a célja annak a dél-dunántúli regionális
prózamondó versenynek, amelyet a szekszárdi
Illyés Gyula Megyei Könyvtár Ozorán rendezett
meg ragyogó õszi verõfényben, magukat az elõ-
adás önfeledt örömének átadó diákok körében.

Tolna színes népességû megye, magyarok
mellett cigányok, németek, szerbek, szlovákok,
lakják. Aki „megjárta Tolnát-Baranyát”, kóstol-
ta borait, élvezte szíveslátását, az megismerte a
pannon lelket, s nem csodálkozott el azon, hogy
cigányasszony svábul szólt a német ajkú falubé-
lijéhez.

Ozorának patinát ad a vára, történelme, amely-
nek irodalmi magaslatát Illyés Gyula építette fel
Az ozorai példával, s patinát ad a kultúrája, a
hagyományok éltetése, a népek jóhiszemû egy-
mással élése a község javára, csinosítására.

Az elõdöntõk után Baranya, Somogy és Tol-
na tizenkét településérõl negyvennégy általános
iskolás érkezett tanári és szülõi kísérettel. Ügy-
szeretettel és izgalommal várták a megmérette-
tést, hiszen a beás, lovári és magyar nyelven
elõadandó meséket, mondákat, balladákat, hely-

történeti gyûjtéseket szakavatott zsûri bírálta el,
élükön Choli Daróczi József költõ-mûfordítóval,
Kalányos Mónika festõ-költõvel, de jelen voltak
a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal, a Gan-
dhi Közalapítványi Gimnázium és a szekszárdi
Esélyek Háza küldöttei is.

A népes közönség a produkciók hallatán hol
derült, hol búsult, mert a cigány gyûjtésekbõl
sem hiányoznak a Mátyás királyos megleckézte-
tõ és a mély érzelmekkel teli szomorú sorsme-
sék sem.

Bari Károly sommás kötetcímével Az erdõ

anyja szelleme beköltözött Ozorára, ahol most
jó volt cigánynak lenni, hiszen a gyermekek
nevelését komplexen vállaló bázisiskolák külde-

tésének kiteljesedését jelen-
tette a verseny, a diáklelkek
lobogtak, a könyvtár pedig
funkcióinak széleskörûségét
élte meg, mert tény, hogy
az önmegvalósítás alapjai-
hoz a legkézenfekvõbb e kö-
zelség, kutatni, böngészni és
úgy használni a könyvtárat,
mint információs központot,
tanulószobát, mûhelymunka
színterét. Ahogy a Roma
Pedagógia I. kötetében fo-
galmazzák: „Az érzeteket és

érzelmeket is árnyaltan ki-

fejezni tudás az, ami igazán

fontos. A legjobb terápia az

olvasás, a rendszeres olva-

sóvá válás útja. A könyv a legbeváltabb gyógy-

eszköz a szókincs bõvítésére.”
A jó ízû ebéd és a vár megtekintése után Choli

Daróczi József kitûnõ cigány–magyar órát tar-
tott. Elmondta a Szeptember végént beás nyel-
ven, a saját fordításában, s csokoládé fejében
tudakolta, kinek a versét adta elõ. A gyerekek
hallgatták, ízlelgették a szavakat, és a jelenlevõk
nagy örömére hamarosan magasba lendültek a
kezek. Meghatódott mindenki, mert Choli a lel-
kükbõl szólt, amikor hangsúlyozta, hogy a ci-
gány és a magyar irodalmat egyaránt fel kell
fedezni, meg kell ismerni magyarul is, cigány
nyelven is. Ezt követõen a két költõ saját mûveit
adta elõ. Kár, hogy ezen ihletett percekben a
cigány mûsorok készítõi nem voltak jelen.

Még egy gondolat a Roma Pedagógiából: „Az

igazi tudás az, amit elsajátítottunk, és közérthe-



  Könyvtári Levelezõ/lap • 2004. december • 25

tõen meg is tudunk fogalmazni. Ennek elérésé-

ben a könyv az információhordozó. Anyaga vál-

tozhat, de ami rájuk ír, az emberi elme célja

örök, a megszerzett tudás átörökítése. A cigány

értelmiség célja is ez kell hogy legyen.”

Megmondtam, ugye megmondtam, hogy nye-
rek! – rohangászik mámorosan, magasba emelve
az ajándékát az egyik csökölyi fiú a mûvelõdési
ház udvarán.

Erre még Ozorai Pipo is csettint egyet.
Németh Judit

A Goethe Intézet ajándéka
Egerben

Az egri Bródy Sándor Megyei és Városi Könyv-
tár szolgáltatásainak körében fontos szerepet kap
a nyelvtanulás könyvtári hátterének megterem-
tése, az idegen nyelveket tanulók segítése. Az
intézmény évek óta mûködtet és fejleszt nyelvi
részleget, amely a nyelvtanulás könyvtári bázi-
sául szolgál.

A kialakított – ma már jelentõsnek mondható
– gyûjtemény gyarapításában a könyvtár mindig
számíthatott a külföldi kulturális intézetek támo-
gatására is. Az évek során támogatóink között
tarthattuk számon az Olasz Kultúrintézetet, a
Francia Intézetet, a British Councilt és a Goethe
Intézetet.

A támogatás egyrészt dokumentumokat jelent,
másrészt olyan közös programokat, kiállításokat,
elõadásokat, amelyek a gyûjteményhez kapcso-
lódva, azt kiegészítve, az idegen szavakon túl a
kultúrák sokszínûségére, változatosságára, más
kultúrák értékeire irányítják a figyelmet.

Számunkra, illetve könyvtárunk látogatói szá-
mára nagy jelentõségû volt, hogy megkaphattuk
a Goethe Intézet támogatását és ebben az évben
az intézet segítségével a német nyelvet és kultú-
rát reprezentáló gyûjteményrésszel bõvíthettük
kínálatunkat. A gyûjteményrészt Helmut Hof-

mann, a budapesti Goethe Intézet igazgatóhe-
lyettese adta át 2004. szeptember 20-án. Elõadá-
sában Goethét, az egyetemes zsenit: a költõt, a
drámaírót, az esszéistát, a kritikust, a színikriti-
kust mutatta be az egri közönségnek. Szeptem-
ber 20-ától október 2-áig egy negyven képbõl
álló kiállítást tekinthettek meg az érdeklõdõk a
könyvtár nyelvi részlegében Goethe – ein letzes

Universalgenie címmel.

Az új gyûjteményrészben megtalálható nyelv-
könyvek, nyelvvizsgákra felkészítõ dokumentu-
mok (könyvek, hangkazetták, CD-k) és egyéb
szakkönyvek, illetve szépirodalmi mûvek hasz-
nos segítõi lesznek a német nyelvet tanulóknak,
oktatóknak, és sok örömet okoznak majd a né-
met kultúra egri barátainak.

Fekete Ildikó

a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár
idegen nyelvi részlegének vezetõje

Gazdagodott
a geszterédi könyvtár

„A szülõhely, a szûkebb haza népének alá-
zatos szolgálata a legértékesebb emberi kül-
detések közül való.” (Vass István)

Több sikertelen informatikai pályázat keserített
el annyira, hogy S.O.S-t kiáltsak. Megírtam, hogy
a negyvenöt éves múlttal rendelkezõ, kettõs funk-
ciójú könyvtár számítógép nélkül lemarad a szol-
gáltatásban, megmarad a hagyományos szolgál-
tatásnál.

Kérésem a Külügyminisztériumban meghall-
gatásra talált. Mikulás, a szegények megsegítõ-
je, elérkezett a könyvtárunkba is. Hatalmas put-
tonyában két számítógép, egy nyomtató, egy
fénymásoló, számítógépasztalok, hozzá fiókos
szekrények, a kölcsönzõ könyvtár teljes asztal-
és székcseréje, egy lemezszekrény, két fából
készült szekrény a könyvek bemutatására, köny-
vek és egy táska „zsákbamacska” a gyerekek
részére. A könyvtár nem tart ugyan zárva, de
rendezkedünk. Annyira zsúfolt lett, hogy végre
visszakapjuk az oly sokat kért, eredetileg is
könyvraktárnak épült helyiséget.

Így egy szép könyvtárban mûködhet minden
szerdán tizenhat órától az Irodalmi Kávéház,
ahova mindenkit szeretettel várok. A téma olyan
színes, mint a könyvtári állomány.

Köszönöm szépen a Külügyminisztérium dol-
gozóinak, hogy a felsorolt informatikai és tárgyi
eszközökkel lehetõvé tették a geszterédi könyv-
tárhasználók számára, hogy a mi könyvtárunk is
„ablak” lehessen a világra. Ezzel az adománnyal
a könyvtár jobban el tudja látni a feladatát, szol-
gálni az olvasót.

Természetesen még nincs internet-hozzáféré-
si lehetõségünk. Nincs a visszakapott könyvrak-


