
  Könyvtári Levelezõ/lap • 2005. december • 19

Vállalati könyvtárosok
mûhelybeszélgetése

Az elmúlt év októberében nagy érdeklõdést ki-
váltó konferenciát rendezett a MATÁV (ma
Magyar Telekom) Infotéka a vállalati könyvtá-
rak helyzetérõl, fejlesztési, fejlõdési lehetõsége-
irõl. Ennek folytatásaként 2005. november 3-án
húsz, elsõsorban nagyvállalati könyvtáros gyûlt
össze a BME OMIKK tanácstermében, hogy
felidézze és folytassa a közös eszmecserét. Az
összejövetel célja most is az volt, hogy jó ötle-
teket kapjunk egymástól ahhoz, hogyan legyünk
elismertek és nélkülözhetetlenek fenntartóink
számára.

A többórás kötetlen beszélgetés közben ha-
mar kiderült, hogy feladataink, örömeink és prob-
lémáink nagyon hasonlóak. Ugyan terveink sze-
rint három témát is szerettünk volna alaposan
körüljárni – a felhasználói igények kezelését, a
szolgáltatások népszerûsítését és a fenntartóval
való kapcsolatot –, de már a bemutatkozás köz-
ben olyan sok érdekes kérdés merült fel, hogy a
rendelkezésünkre álló idõt túllépve sem sikerült
érdeklõdésünket szûk csatornákba terelni.

A vállalati könyvtárak és könyvtárosok
helyzetének átalakulását jelzi, hogy többen fel-
vetették a könyvtárak elnevezése körüli sok-
színûséget, például dokumentációs központ és
könyvtár, mûszaki könyvtár, szakirodalmi in-
formációs csoport, infotéka. Ugyanígy a
könyvtárakban dolgozó kollégák munkaköri
megnevezése is tükrözi helyzetünk változatos-
ságát az egyes cégeknél: könyvtáros, szakin-
formátor, információmenedzser vagy informá-
cióbróker. A Könyvtári Intézetet Fehér Mik-

lós osztályvezetõ képviselte, aki felajánlotta
együttmûködését a pontosabb statisztikai el-
nevezés/besorolás kidolgozásában.

Több téma felmerült, melyeket érdemes majd
késõbbi mûhelybeszélgetéseken részletesebben
körüljárni. Érdekes volt tapasztalni, hogy már az
egyik legalapvetõbb kérdés, a nyitvatartási idõ
milyen „stratégiai” problémákat vet fel, hogy a
leltározás terén milyen nehéz a könyvtári tör-
vénynek megfelelni a gyorsan változó piaci hely-
zetben mûködõ könyvtáraknál, milyen sajátos-
ságokat mutat esetünkben az állományapasztás,
mi várható a szerzõi jogok szabályozásában,
milyen módszereket használunk a teljesítmény-

értékelésre stb. Az egyik leghosszabban tárgyalt
téma az volt, hogy hogyan „vetessük észre”
magunkat abban a helyzetben, amikor – úgy-
mond – távol mûködünk a cég stratégiai vezeté-
sétõl, milyen eszközökkel tehetjük szükségessé,
majd lehetõleg nélkülözhetetlenekké magunkat.

Köszönjük Fonyó Istvánné fõigazgatónak és
Maráczi Lászlóné fõmunkatársnak a vendéglá-
tást és a lehetõséget a könyvtár szolgáltató he-
lyeinek, többek között a föld alatti raktáraknak a
megtekintésére.

A jó hangulatú összejövetel végén elhatároz-
tuk, hogy jövõre negyedévente tartunk hasonló
mûhelybeszélgetéseket. Legközelebb 2006. janu-
ár végén találkozunk, valószínûleg a MÁV
könyvtárában (MÁV Rt. Ügykezelési és Doku-
mentációs Szolgáltató Szervezet, Dokumentáci-
ós Központ és Könyvtár), hogy tanulhassunk
egymás értékes tapasztalataiból.

Fazekas Andrea–Kóródy Judit

A vers az,
amit mondani kell

Kányádi Sándor mesélte egy paksi látogatása
alkalmából, hogy iskolásokkal találkozott a Szé-
kelyföldön jártában, talán éppen szülõfalujában,
az udvarhelyszéki Nagygalambfalván. A tanító
néni kérdésére, hogy mi a vers, egy kerekfejû,
csillogó szemû kisdiák azt válaszolta, hogy a vers
az, amit mondani kell.

Ki tudná ezt ennél mélyebben megfogalmaz-
ni? A vers soha nem holt betû bezárva egy könyv
lapjaiba. Kikívánkozik onnan, hangzani akar,
mondani kell a szavait.

Ezekben a hetekben sok Tolna megyei kö-
zépiskolás lapozgatta a versesköteteket, keres-
gélt megfelelõ verset, hogy felszabadítsa a sza-
vakat az írott betû rabságából: hogy elmondhas-
sa õket. Wass Albert, Nagy Gáspár, Buda Fe-

renc és mások verseit. A bonyhádi városi könyv-
tár az idén másodszor rendezte meg a Wass
Albert vers- és prózamondó versenyt középisko-
lásoknak és felnõtteknek. A megyei elõdöntõre a
bonyhádi Pákolicz István Könyvtárban került sor.

Hogy miért éppen Bonyhádról indult útjára
ez a nemes versengés? Minden bizonnyal azért,
mert e völgységi kisvárosban tisztelik és szere-
tik az erdélyi születésû írót, aki egész életét
kényszerû emigrációban töltötte, s csak holtában
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térhetett haza. A bonyhádiak szobrot állítottak
az írónak, jobban mondva befogadták máshon-
nan elûzött szobrát. Náluk mûködik a Wass
Albert Törzsasztal, mely ápolja az író emlékét.
Talán azért értik meg jobban ennek az életpályá-
nak a tragikumát, a szülõföldet kényszerûségbõl
elhagyók fájdalmát, mert mindez közelrõl érinti
a bonyhádiakat. Köztük élnek az idetelepített
bukovinai székelyek leszármazottai és a szülõ-
földjükrõl elûzött svábok maradékai.

Gróf czegei és szentegyedi Wass Albert soha
nem járt Bonyhádon, de a számkivetettség érzé-
se, az idegen nagyvilágba való elindulás bizony-
talansága közös pont lehet az egyik hazából a
másikba, egyik földrõl a másikra ûzött széke-
lyek sorsával. Miképpen Wass Albert számára
fontos volt az erdélyi lét megõrzése egy életen
át s errõl írt minden mûvében, akképpen a buko-
vinai székelyek sem feledték gyökereiket.

Wass Albert életének kezdete Válaszút, a
mezõségi családi birtokok egyike, a végállomás
pedig Marosvécs, hol hamvai nyugszanak. E két
település alig száz kilométerre fekszik egymás-
tól. Ha térben nem nagy is ez a távolság, idõben
kilencven évet fog át. Kiröpíti a történelem az
írót a biztosnak vélt szülõföldrõl, birtokról a
nagyvilágba, elõször Németországba, majd Ame-
rikába, hogy soha ne térhessen vissza oly igen
szeretett Erdélyébe, csak holtában. Hamvait –
bár õ végakaratában úgy rendelkezett, hogy a
világ számára legszebb helyén, a Keleti-Kárpá-
tokban, a Kelemen-havasok tetején trónoló Is-
tenszéke közelében szórják szét – a család és
erdélyi írói körök akaratából a marosvécsi vár
kertjében, Kemény János síremlékéhez közel
helyezték el.

Marosvécs lassan irodalmi zarándokhellyé
válik, hiszen itt minden a két világháború közöt-
ti erdélyi magyar irodalom törekvéseire emlé-
keztet: a Helikon-asztal a kastélykertben, a vár,
melyben báró Kemény János évenként rendezte
az írótalálkozókat, az évszázados tölgyfák, me-
lyek mindennek szemtanúi voltak, s most az írók
álmát vigyázzák.

Így válik lassan zarándokhellyé az idén janu-
ár 8-án Bonyhádon felállított Wass Albert-szo-
bor is, talapzatát mindig friss virág, koszorúk
borítják. Ha már szülõföldjén nem állíthatnak
neki szobrot, melyre nevét is felírhatnák, az
udvarhelyiek csak megtalálták a megoldást.
Udvarhely fõterén szoborparkot építettek az er-

délyi nagyságok tiszteletére (a szobrok alkotói
egy Vas megyei kis falu, Zsennye szobrászmû-
vészei), ott kapott helyet egy névtelen, Wass
Albert vonásait viselõ alkotás a sokat mondó
üzenettel „Vándor székely hazatalál”.

Az író természetszeretete minden munkájá-
ban benne van. Ezt hivatott ápolni Marosvásár-
helyen a Perpetuum Mobile (Örökmozgó) Ter-
mészetjáró Egyesület. Évenként Wass Albert
teljesítménytúrát szerveznek a Kelemen- és a
Görgényi-havasokban, bejárják az ismert regé-
nyek (A funtineli boszorkány, Adjátok vissza a
hegyeimet!) cselekményének helyszíneit.

Érdekes, de talán nem véletlen, hogy egy
bonyhádi kovácsmester, Fazekas József, aki szak-
májának igazi mûvésze, kovácsolja azt a közép-
kori végvári szablyát, melyet évenként odaítél-
nek a Balassi Bálint-emlékkard irodalmi díja-
zottjának. Ezt az emlékkardot posztumusz Wass
Albert is megkapta 1998-ban.

A Présház Társaság az Európai Értékek Ter-
jesztéséért civil szervezet alapította a díjat 1993-
ban. A társaság Balassi életének eszményképeit
választotta kultúrapártoló és -támogató tevékeny-
ségének alapjául: az „édes haza”, a „vitézlõ os-
kola”, a „kereszténységnek pajzsát viselõ Ma-
gyarország” Balassi verseinek alappillérei. Elõ-
ször 1997-ben adták át a Balassi Bálint-emlék-
kardot, akkor Tóth Bálint költõ kapta. Azóta
évenként kerül erre sor, Döbrentei Kornél, Nagy

Gáspár, Buda Ferenc, Gérecz Attila, a váci bör-
tönébõl az 1956-os forradalom napjaiban kisza-
badított fiatal költõ, akit halálos golyó ért az utcai
harcokban, Utassy József, Farkas Árpád (Sepsi-
szentgyörgy), Kiss Benedek, Vári Fábián László

(Kárpátalja), Ferenczes István (Csíkszereda) kap-
ta. Az utóbbi években kitüntették azokat a mûfor-
dítókat is, akik Balassi mûveit fordították. A díj-
hoz tartozik még egy díszoklevél, melyet Vincze

László szentendrei nyomdász készít el mûvészi
kivitelben, valamint egy fehér porcelán Balassi-
szobor, mely a Herendi Porcelán Manufaktúra aján-
déka. A kuratórium elnöke Makovecz Imre.

A bonyhádi Solymár Imre Városi Könyvtár
felhívása szerint a megmérettetésre vállalkozó
diákok a díjazott költõk mûveibõl választhattak
verset vagy prózát. A zömmel Wass Albert élet-
mûvébõl választott versek felölelték szinte az
egész költõi pályát a kezdetektõl (Wass Albert
fiatalon, 17 évesen jelentkezett elõször versek-
kel) az amerikai kirekesztettség utolsó évtizedé-
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ig. A 27 versmondó közül nehéz volt kiválasz-
tani azt a két diákot, aki továbbjuthatott a 2006.
január 8-án Bonyhádon megrendezendõ orszá-
gos döntõbe.

E sorok írója (a zsûrielnök tisztét betöltve)
társaival hosszan kereste a megoldást, hogy több
rátermett versmondót is gyõztesnek nevezhessen
meg, de a szigorúan megszabott keretszám erre
nem adott lehetõséget. Végül Páll Ágnes (felnõtt
korosztály), Novotni Adél (Szekszárd, Garay
Gimnázium) és Parragi Judit (Pécs, Lõwey Klára
Gimnázium) állhat ki ismét a pódiumra 2006
januárjában Bonyhádon.

A paksi rendezvény napja, november 19. újabb
bonyhádi kötõdést árul el. A magyar irodalom
legnagyobbjai közé tartozó Vörösmarty Mihály,
a Szózat költõje életének korai de meghatározó
szakasza Bonyhádhoz kötõdik. A város büszkén
ápolja ezt az emléket, szobrot is állíttatott a
nemzet nagy költõjének. Véletlen egybeesés len-
ne, hogy éppen a szavalóverseny napján, novem-
ber 19-én emlékezett meg a hálás utókor a költõ
halálának 150. évfordulójáról? (Ne bolygassuk,
hogy valóban méltón megemlékezett-e, s hogy
valóban hálás-e ez az utókor bármiért is.)

1855. november 17-én a súlyos beteg költõt,
kinek inkább nemzeti tragédiáktól megtépázott
lelke volt beteg, mint testi valója, barátai taná-
csára családja új lakásba, a Váci út 5. szám alá,
az ún. Kappel-házba költöztette. Abban a ház-
ban éppen 25 évvel azelõtt Kisfaludy Károly

lakott, a magyar irodalom megújításának kezde-
ményezõje. A fiatal Vörösmarty mestereként tisz-
telte (szerencsénkre a tanítvány messze túlszár-
nyalta mesterét), abban a házban halálos ágya
mellett is ott állott. Talán ezek az emlékek tó-
dultak fel benne a ház, az ismerõs környezet
láttán, mikor feleségétõl támogatva az új lakás
felé igyekezett? A lépcsõn hirtelen összeesett,
agyvérzést kapott, és többet nem is tért magá-
hoz. November 19-én a koradélutáni órákban,
55 éves korában meghalt. Az 1849-es bénultság
állapotából e halálhír rázta fel a nemzetet, no-
vember 21-én, a nagy költõ temetésének napján
Pest és Buda lakossága a Kerepesi temetõ felé
vonult végbúcsút venni a reformkor legnagyobb
költõjétõl. Húszezer ember kísérte a koporsót,
utána pedig gyûjtést rendeztek a Vörösmarty-
árvák javára. Az a nap, november 21-e Kisfa-
ludy Károly halálának napja volt éppen 25 évvel
azelõtt.

És itt e hálás utókor. Megszívleli-e a költõ
intelmeit, hogy ne hajszolja mohó vággyal a
„kincs, hír, gyönyör” megszerzését? Fiatal je-
gyesét, Csajághy Laurát óvja a költõ e világi
hívságok birtoklásától A merengõhöz címû ver-
sében. Minket, a sokszor korcsnak bizonyuló
utódokat, minden arra ösztönöz, hogy megsze-
rezzük mindezt. És a „Hazádnak rendületlenül légy
híve…” biztatással hogy állunk, kortársaim?

Gyász, megemlékezés, ünnep, minden együtt
volt e napokban. A paksi könyvtár falai között
éltek a szép versek, a szavak, a költõk üzenetei.
Megnemesedtek tõlük a fiatal lelkek. Köszönet
mindezért a nemes vetélkedõ kitalálóinak és
szervezõinek: a bonyhádi Solymár Imre Városi
Könyvtárnak és a paksi Pákolicz István Városi
Könyvtárnak.

Serdültné Benke Éva

Mesenap egy vajdasági
iskolában

Iskolánk, az Id. Kovács Gyula Általános Iskola
is csatlakozott a népmese napjának megünneplé-
séhez. A rendezvényt gyerekek és tanárok egy-
aránt sikeresnek értékelték. Már most gondolko-
dunk, hogyan lehetne jövõre még színesebb,
gazdagabb programot szervezni. Rendezvényünk-
rõl hírt adott a Magyar Szó, az egyetlen magyar
nyelvû napilap is. Reméljük, több iskola is ked-
vet kapott a csatlakozáshoz. Az alábbiakban a
megjelent cikkekbõl olvashatnak.

Megszelídíteni a vadkörtét...
Mesenap a bácskossuthfalvi iskolában

A Magyar Olvasástársaság felhívása, hogy
szeptember 30-át a népmese napjaként ünnepel-
jük, visszhangra talált a a bácskossuthfalvi Id.
Kovács Gyula Általános Iskolában is. Benedek
Elek születésnapján az egész tanítási napot a nagy
meseíró emlékének és a népmeséknek szentelik.
Lesz mesemondás, amibe a tanári kar is bekap-
csolódik, valamint rajz- és fogalmazás-pályáza-
tot hirdetnek.

Reméljük, ezzel egy kicsit hozzájárulunk a
gyerekek szókincsének bõvítéséhez, látókörük
szélesedéséhez, fantáziájuk szárnyalásához. És
reméljük, a mese szeretetét is közvetíteni tudjuk
feléjük – hallottuk Csernik Ilmától, az iskola
pedagógusától.


