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„A szél kihívásaira a fa gyökereivel válaszol”

Illyés Gyula

Gyökereinket keresve,
avagy

Bod Péter Megyei
Könyvtár

Sepsiszentgyörgyön

November hajnali, csípõs szél, péntek reggel hét
óra, amikor Brassóban az Ister expresszrõl, a jó
tizenkét órás út végén, kissé törõdötten leká-
szálódunk Gereben Ferenc barátommal. Már a
vonat lépcsõjénél vár két segítõkész fiatalember,
Antal és László, hogy a szürkületi bizonytalan
fények ellenére, a hófoltokat kerülgetve, a ránk
váró könyvtári kocsit megtalálva, a lehetõ
leggyorsabban szentgyörgyi szállásunkra érve,
éppen egy kézmosásra, egy falat reggelire idõt
szakítva, a névadó konferencia kezdetére (kilenc
órára) megérkezhessünk. Mert 2006. november
10–11-én az egykori klasszicista megyeháza fris-
sen felújított épületében mûködõ Kovászna
Megyei Könyvtár kétnapos, feszes programú
konferenciát szervezett, melynek keretében Bod
Péter nevét vette fel a szóban forgó intézmény.

Változó olvasói szokások a digitalizált vi-

lágban – újabb kihívások kereszttüzében a

könyvtár és az iskola – szólt a jólesõen aktu-
álisra hangolt konferencia címe, melynek köz-
ponti eleme pedig mindenki számára nyilván-
valóan a névadás, a történelmi gyökerek kije-
lölése, a történelmi azonosság- és folyto-
nosságtudat erõsítése volt. „Vissza kell hó-
dítanunk történelmünket!” – idézem fel
magamban Csoóri Sándor szavait, melyeket
1988 januárjában hallottam tõle a Jurta
színházban, ahová a Dimitrov téren, a Tol-
buchin körúton át, vagy a Hámán Kató úton
keresztül is eljuthattam. Utcáink nevét azóta
már részben át- és visszaváltoztattuk, de
történelmünk visszahódítását még a legkevésbé
sem végeztük el, bizonyára elegendõ itt és most
csupán egyetlen évszámot leírnom, minden
kommentár nélkül: 1956! No és ez még akár

lehetne kizárólag Magyarország ügye, nem
pedig a szomszédos országok magyarságának
gondja. Onnan is csak egyetlen példa: Maros-
vásárhelyen a dolgok mai állása szerint Kos-
suth Lajos még mindig nem lehet egy utca
régi/új neve.

Miért is fontos a hagyományok, a múlt, az
elõdök teljesítményeinek ismerete, a folytonosság
tudatának tárgyszerû és egyúttal érzelemgazdag
átélése?

Elõbb-utóbb mindnyájan szembesülünk – ki
tudja, milyen korán elsõ alkalommal – létünk
végességének tudatával, a kikerülhetetlen
elmúlással. Ez a szaknyelven egzisztenciális
félelemként (szorongásként) emlegetett élmény,
a közismert devianciákról nem szólva, két
alapvetõ reakciómódot vált ki belõlünk. Út a
transzcendencia, az öröklét, a túlvilági élet
irányába és/vagy az idõben visszafelé lépkedve
az elõdök, az õsök keresése. Kiknek, minek
vagyunk örökösei, utódai, folytatói, a tõlük kapott

örökség akart, akaratlan továbbépítõi, kiteljesí-
tõi vagy oktalanul elherdálói?

Mit is tudok Bod Péterrõl az indulás elõtt?
42-43 évvel korábban a magyar irodalomtörténet
vizsgán – ezt a tételt húzva – feltehetõen
összehoztam volna néhány bekezdést a Magyar
Athenas szerzõjérõl meg Árva Bethlen Kata tudós
udvari papjáról. De az igazán megrendítõ, mély
élmény 1997 nyarán ivódott belém, amikor
Magyarigenben – ahol 1749-tõl haláláig (1769-
ig) lelkipásztor volt Bod Péter – részt vehettem
egy kétnapos konferencián. Lenyûgözõ, meg-
döbbentõ volt az elõadások sorában hallani az
életpálya és az életmû gazdagságáról: hároméves
leideni tanulmányai végeztével hét láda könyvvel
tért haza, bizonyos források szerint 56 könyv
szerzõje, melyeknek jelentõs része máig csupán
kéziratos formában létezik, illetve az ott hallottak
értelmében néhány mû holléte ismeretlen.
Központi témája a teológia (A szent írás

értelmére vezérlõ magyar leksikon), az egyetemes
és magyar egyháztörténet (A magyar nem-

zet…eklézsiai históriája), de foglalkozott a
magyar nyelvtannal, gyûjtött sírfeliratokat, a fent
említett (Magyar Athenas) elsõ magyar nyelvû
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írói lexikon szerzõje, Erdély történelmének ré-
szeként latinul megírta az erdélyi románok és
székelyek történetét, ugyancsak kéziratban maradt
a magyar és erdélyi történetírók életrajzi gyûj-
teménye. Tehát a személyiség, az életmû egésze
(mai nyelvhasználatunk szerint fontos kéziköny-
vek szerzõje, az anyanyelv tudatos ápolója, széles-
körûen mûvelt, bibliográfus, tudatos könyvtár-
szervezõ) egyértelmûen méltóvá tette õt egy XXI.
századi aktusra: nevét vegye fel a szülõfalujától
(Alsócsernáton) negyven kilométerre mûködõ me-
gyei könyvtár!

A csaknem tíz évvel korábbi magyarigeni kon-
ferenciát a jövõben majd egy nálam sokkal ille-
tékesebbnek kell részletesen méltatnia, mert az
egy folyamat határozott elindítója lett, de itt és
most legalább a szervezõ, kiváló elõadó, akkor
még huszonéves Gudor Botond, helybéli refor-
mátus lelkész áldozatos munkájáról kell tiszte-
lettel és köszönettel megemlékeznem.

Tehát 2006. november 10. péntek reggel, zsú-
folásig telt díszterem, s példaszerûen pereg az
igényes, elõretekintõ, aktuális és jövõbeli gon-
dokat felvillantó konferencia, melyet Kiss Jenõ

könyvtárigazgató, a Romániai Magyar Könyvtá-
rosok Egyesületének elnöke, a névválasztás ötleté-
nek megfogalmazója, kivitelezõje és Péntek János

egyetemi tanár, az Anyanyelvápolók Erdélyi Szö-
vetségének elnöke nyit meg.

Elsõként meglepõen impozáns, magabiztos
elõadást hallhattunk Bedõ Melindától (Csík-
szereda), aki egy Hargita megyében végzett
szakszerû olvasás- és könyvtárszociológiai
vizsgálat eredményeit ismertette a hallgatósággal
a lehetõ legkorszerûbb „high tech” (power point)
technikával, gyönyörû, színes, jól értelmezhetõ
diagramokkal. Elõadását, az általa megfogal-
mazott eredményeket, összefüggéseket feltétle-
nül érdemes lenne valamelyik hazai szaklapunk-
nak teljes terjedelemben leközölni. Szavai meg-
erõsíteni látszanak korábbi ismereteinket, misze-
rint a kisebbségi lét csökkenõ mértékben ugyan,
de Erdélyben máig kedvez az olvasási kultúra
minõségének.

Imre Angéla (Bp.) húsz perc múltán máris a
könyvtár egyik legjobb szövetségese, az iskola,
illetve a szülõk felelõssége felé fordította figyel-
münket A beszédmegértés és az olvasás össze-

függései címû egzakt elõadásával. Majd Gere-
ben Ferenc sok éve tartó kutatássorozatának bi-
zonyos elemeit mutathatta be a leginkább érin-

tetteknek. Sok publikációból közismert, hogy régi
barátunk, kollégánk múlhatatlan érdemeket szer-
zett a Kárpát-medencei magyarság olvasási kul-
túrájának szisztematikus összehasonlító kutatás-
sorozatával. Ezen alkalommal, bizonyára a név-
adás gesztusához is igazodva, fõként a regioná-
lis történelmi tudat jellegzetes eltéréseire hívta
fel az õt feszülten követõ hallgatóság figyelmét.

Üdítõ közjátékként hatott, hogy a jó másfél
órája tartó hallgatás, ülés után a résztvevõk
felállhattak, sétálva exlibriseket és régi könyvtári
pecséteket ismerhettek meg Arató Antal és
Demeter Lajos avatott vezetésével.

A szünet nélküli feszes, izgalmas program
szerint ismét egy Budapestrõl érkezett egyetemi
oktatót, Antalné Szabó Ágnest hallgattuk (A

szövegértés fejlesztése kihívások kereszttüzében),

aki a pedagógiai gyakorlat gyengéire, hibáira
hívta fel figyelmünket: az iskolai órák többségén
szinte kizárólag a pedagógus beszél és kérdez,
míg a gyerekek hallgatnak és válaszolnak. Holott
sokkalta nagyobb erejû, az úgynevezett „érzelmi
pecséttel” ellátott, tehát maradandó élményt
jelentõ órákat lehet tartani ugyanazon témákban
ugyanazon tanulóknak, ha õk is megfogalmaz-
hatják saját kételyeiket, ellentmondó tapasz-
talataikat, a lényeget számukra pontosabban
közelítõ kérdéseiket. (Lásd a többkönyvû oktatás
tárgyszóhoz kapcsolódó módszereket!)

Radikálisan új szempontot jelentett Berszán

István kolozsvári egyetemi oktató elõadása (A

digitális és a gyakorlati – az írás és az olvasás

rítusai). Maga és kollégái tapasztalatait sûrítve,
a diákok olvasás iránti érdeklõdésének, valamint
a szövegértés színvonalának drasztikus romlását
közismert tényként kezelte, s kifejezetten egy
újszerû korrekciós eljárást, az általa „gesz-
tusterápiának” nevezett tréninget mutatta be
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szemléletes példák leírásával. Módszerének köz-
ponti gondolata leginkább a szavakat megelõzõ
közvetlen természeti élmények átélése, tudatosí-
tása, az elmélyült figyelem gyakorlása, de mind-
ez szavak nélkül! Kedves ifjú kollégánkat hall-
gatva önkéntelen emlékképek merültek fel ben-
nem a harminc évvel korábbi, bakonyoszlopi
olvasótáborokban szervezett akcióinkról.

E sorok írója a TÁRKI és az Országos Szé-
chényi Könyvtár (OSZK) 2005 õszén felvett
közös vizsgálatának legfontosabb eredményeirõl
számolt be Kiváltság vagy esélyteremtés (Ol-

vasás, könyvtár, internet) címszó alatt, bemutat-
va az egyes társadalmi rétegek közötti kulturális
távolságok növekedését jelzõ tendenciákat, illet-
ve ezek várható következményeit.

A megérdemelt ebédszünetet követõ újabb
három és fél órás „kemény munkaidõben” ismét
peregtek a jól válogatott, érdekes, a magyar-
országi és erdélyi, az iskolai, könyvtári, iroda-
lomtörténeti és digitalizációs témák. Pletl Rita

(Marosvásárhely) az írásbeli kommunikációs
készségrõl, Arató Antal (Székesfehérvár) a
magyar nyelvû folyóiratok világhálós elér-
hetõségérõl, Kovács Ágnes (Székelyudverhely)
pedig az iskolai kötelezõ olvasmányok „tanít-
hatatlanságáról” kialakuló rémkép felesleges és
káros voltáról, módszereink megújítási esélyeirõl
szólt meggyõzõ erõvel.

Ezt követte a valódi névadó ünnepség, mely-
nek lélekemelõ kezdetét az uzoni Szivárvány
asszonykórus mindnyájunkat áthangoló, meg-
rendítõ, az idõtlenségbe lebbentõ énekhangja je-
lentette. Majd következtek a kifejezetten Bod Péter
szellemét és munkásságát bemutató, méltató elõ-
adások. Sipos Gábor (Kolozsvár) a névadó, nagy
elõd életének egy kissé göröngyös darabkáját mu-
tatta be: azt, hogy a méltán tekintélyes férfiút mi-
lyen nehezen sikerült a református egyház tisztség-
viselõjévé megválasztani.

Brick Edit (Bp.) a Magyar Athenas erényeit
méltatta, míg Spielmann Mihály (Maros-
vásárhely) a tudatos könyvtárszervezõt idézte Bod

Péter és Bethlen Kata címû esszéjében.
A szombati munkanap már két külön szek-

cióban, a pedagógiaiban és a könyvtáriban
folytatódott. Magam az utóbbiban voltam jelen,
ezért csupán errõl írhatok röviden.

Itt Róth András Lajos (Székelyudvarhely) A

hagyományos könyvtár digitális formában címû
bemutatójában általában a számítógép és a vi-

lágháló elõnyeit taglalta, de pozitív példaként
bizony leghangsúlyosabban a Magyar Elekt-
ronikus Könyvtár hasznosságát méltatta. Szabó

Zsolt (Kolozsvár) irodalomtörténeti értékû
tanulmányában Benedek Elek életmûvének
jelentõségét foglalta össze. Szavaihoz szinte
illusztrációként kapcsolódott Bákai Magdolna

(Gyergyószentmiklós), aki általában a gyer-
mekkönyvtári rendezvények, jelesül a népmesék
máig felülmúlhatatlan személyiségformáló
hatásáról szólt. Végül Vántsa Judit (Kéz-
divásárhely) a romániai magyar könyvtárosok
elektronikus hírlevelének (ReMeK) céljairól,
indulási, szervezési gondjairól beszélt, illetve
tevékeny közremûködésre buzdította kollégáit.
Harminc perc jutott még az egyesületi élet
aktuális ügyeinek felvetésére, vitájára, de a
szakmai program záró aktusát Skultéty Csaba a
legnehezebb évtizedeket felidézõ könyvbe-
mutatója jelentette: A vasfüggönyökön át (A SZER

mikrofonjánál. Elõtte és utána).

Hálás köszönet a megyei könyvtár minden
munkatársának, elsõként természetesen Kiss
Jenõ igazgatónak, hogy tanúi, részesei lehet-
tünk ennek a nagyon összetett élménynek,
melyben részben jól láthatóvá lettek a fát máig
tápláló, éltetõ, hallatlanul erõs, viharokban is
kitartó gyökerek, s egyúttal a novemberi
változó egek ellenére is érzékelhetõvé váltak
ugyanezen fa már rügyezõ vagy kihajtott ágai,
a jövõ körvonalai: jelesül a digitalizáció
elõretörése, szorosabb kapcsolatok az oktatási
rendszer egészével, intenzív párbeszéd a
magyarországi és a romániai magyar, továbbá
általában az európai uniós szakemberek között.

Nagy Attila

Kiss Jenõ és Péntek János


