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Harmincéves a Magyar
Könyvtárosok Egyesülete

Pest Megyei Szervezete

Harmincéves a Magyar Könyvtárosok Egyesülete
(MKE) Pest Megyei Szervezete. Vezetõségünk úgy
döntött, hogy e jeles eseményt az érdi Csuka Zol-
tán Városi Könyvtárban, szakmai nappal összekö-
tött közgyûlés keretében ünnepeljük meg. A ta-
nácskozás címe, témája a Behálózott irodalom lett.

 Konferenciánkat a levezetõ elnöknek,
Bazsóné Megyes Klárának, egyesületünk elnö-
kének és egyben az érdi könyvtár vezetõjének
üdvözlõ szavai nyitották meg. Köszöntötte az
egybegyûlteket Segesdi János, Érd városának
alpolgármestere is. Ezt követõen nagyon kedves
eseménnyel indítottunk: most került elõször át-

adásra a Nagy Ferenc-díj.  Nagy Ferenc a Buda-
keszi Könyvtár és Információs Szolgálat igazga-
tója volt, az MKE Pest Megyei Szervezete egy-
kori vezetõségi tagja, késõbb elnöke. Munkássá-
ga emlékének megõrzésére alapította a díjat szer-
vezetünk, melyet a késõbbiekben a pest megyei
könyvtárosok napján adnak majd át. A Nagy
Ferenc-díjat az a bármelyik könyvtáros munka-
körben dolgozó kolléga kaphatja meg, aki az
alábbi kritériumoknak megfelel:

– nem töltötte még be a 35. életévét,
– minimum három éve megszakítás nélkül

tagja az MKE Pest Megyei Szervezetének,
– aktívan részt vesz az egyesület életében,

valamilyen szervezési, lebonyolítási, elõadói stb.
munkát végez,

– szakmai munkája kiemelkedõ.
A díjazott kolléga oklevelet kap, és pénzdíj-

ban részesül. Nagy örömünkre szolgált, hogy
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Nagy Ferenc özvegye jelen lehetett körünkben,
amikor is a Pest Megyei Önkormányzat képvise-
letében Török Vincze István adta át a díjat Orosz

Ágnesnek, a Gödöllõi Városi Könyvtár és In-
formációs Központ munkatársának. Ezúton is
gratulálunk Áginak!

Az ünnepélyes pillanatok után következtek a
szakmai elõadások, melyek témái mind a „behá-
lózott irodalom” körül forogtak: mik a legfonto-
sabb feladataink rohamosan változó világunkban,
hogyan, milyen eszközökkel tudunk megfelelni
ezeknek az új kihívásoknak. Engedje meg, ked-
ves olvasó, hogy ne ismertessem részletesen az
elõadások tartalmát, inkább csak néhány érde-
kességet ragadjak ki belõlük, vagy pedig isme-
retterjesztõ jelleggel, minimális szinten bemu-
tassak egy-egy szóba került szolgáltatást. Aki
ismeri, használja õket, attól elnézést kérek a fe-
lesleges információk miatt, de úgy gondolom,
említésre és népszerûsítésre méltó kezdeménye-
zések.

Konferenciánk elsõ elõadását Gereben Ferenc

(Pázmány Péter Katolikus Egyetem) tartotta az
olvasáskultúra múltjáról és jelenérõl. Nem sok
biztatót mondott nekünk a felmérések eredmé-

nyei és mutatott tendenciái alapján, de azt hi-
szem, ez a helyzetkép egyetlen gyakorló könyvtá-
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rost sem lepett meg. Hiszen azért is terveztük a
tanácskozást ebben a témakörben, hogy segítsünk
egymásnak, miben, milyen irányban, milyen új
módszerekkel tudjuk visszacsalogatni és megtarta-
ni olvasóinkat, könyvtárhasználóinkat. Érdekes volt
a hazai és a határon túli magyarok olvasási szoká-
sainak összehasonlítása, s mosolyt csalt az arcokra,
mikor a kérdésre, hogy a világ szinte bármely pont-
ján élõ magyarok között mit vallanak a legmegha-
tározóbb magyar irodalmi élménynek, szinte kó-
rusban válaszoltuk, hogy „az Egri csillagokat”. A
felmérés igazolta tapasztalatainkat.

Gereben tanár úr után Sudár Annamária (Or-
szágos Széchényi Könyvtár Magyar Elektroni-
kus Könyvtár – OSZK MEK) beszélt nekünk
lelket gyönyörködtetõ hévvel és stílusban a tar-
talomszolgáltatásról, az értéknövelt honlapokról,
és ezek kapcsán az olvasáskultúráról, hasznos
ötletekkel szolgálva a kis munkacsoportja tevé-
kenységének eredményeképpen létrejött-létrejö-
võ produktumok bemutatásával. Eredeti szakmá-
ját (pedagógus) nem megtagadva néhány szem-
léletes példával adott ötleteket, hogyan lehet egy-
egy színvonalas internetes lapra becsalogatni
például a középiskolásokat. Ez tulajdonképpen

nagyon egyszerû, hiszen a mai gyerekek nagy
többsége rengeteg idõt tölt az internet elõtt, s
szívesebben old meg olyan feladatokat, végez
olyan kutatómunkát, melyhez anyagot itt talál-
hat. A mi munkánk – pedagógusoké és könyvtá-
rosoké – „mindössze” annyi, hogy felhívjuk a
figyelmüket az értékes lapokra. Hívjuk fel a fi-
gyelmüket, mutassuk meg ezek használatát, vagy
adjunk olyan feladatokat, melyeket az általunk
hasznosnak ítélt lapok segítségével oldhatnak
meg. Ilyen például a Jeles napok (http://
jelesnapok.oszk.hu), melyen, mint a neve is mu-
tatja, magyar és nemzetközi ünnepekrõl, évfor-
dulókról tájékozódhatnak az érdeklõdõk. A lap
fõ célja, hogy segítse az iskolai munkát, a tan-
órák színesítését, a kutatómunkákat, az ünnepsé-
gek és vetélkedõk anyagának összeállítását. Egé-
szen új, október elsejétõl indult az OSZK mul-
timédiás honlapja Mátyás királyról (http://
matyasmesek.oszk.hu), mely színvonalas, színes
külsejével már az egészen fiatal korosztály képze-
letét is leköti. Ez a lap kiváló példa arra, hogyan
köthetjük össze a modern technikát a könyvtárral,
hiszen a rajta található bibliográfia ösztönzést ad-
hat olvasóinak a könyvtár felkeresésére.
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A délutáni beszámolókat Tamás Kincsõ

(OSZK) kezdte, aki megismertetett bennünket a
HUMANUS-sal, a Humántudományi Tanulmá-
nyok és Cikkek adatbázisával. A HUMANUS
feladata a magyar vonatkozású nyomtatott, elekt-
ronikus humántudományi (rész)dokumentumok
– azaz idõszaki kiadványok vagy tanulmánykö-
tetek részeként megjelent dokumentumok – tel-
jes körû bibliográfiai feldolgozása, tartalmi fel-
tárása, rendszerbe foglalása. On-line tartalomfel-
táró szolgáltatásként az e bibliográfiai rekordok-
ból épülõ rendszert elektronikus úton bocsátja a
szolgáltatást igénybe vevõk rendelkezésére, így
biztosítja azok magas szintû, rendszerszerû hoz-
záférhetõségét.

Ezután a Petõfi Irodalmi Múzeum két mun-
katársa következett. Bánki Zsolt a múzeum hely-
zetérõl, digitális korunkban felmerülõ problémá-
iról beszélt, valamint elektronikus szolgáltatása-
ikat és fejlesztéseiket ismertette meg velünk.
Elõadásától kedvet kapva másnap ellátogattam a
PIM honlapjára, és egy igen változatos, tartal-
mas szolgáltatással találtam magam szemközt.
Például: tudták önök, hogy egy új honlapot ta-
lálhatunk az említett keretek között Márai Sán-
dor emlékére? Vagy hogy Reneszánsz IWIW-
et szerveztek a honlap szerkesztõi, ahova a Bu-
dapesti Történeti Múzeum hetven új szócikket
hozott ajándékba? Vagy hogy a Mûvészeti és
Relikviatár anyagából képes ízelítõt kaphatunk
a lap hasábjain: megtekinthetõ többek között
Csapó Etelkének, Petõfi szerelmének báli ci-
pellõje, Ady Endre szabadkõmûves táskája
vagy Petõfi Sándor attilája, amelyben a Pilvax
egyik vezéregyéniségévé vált, s amelyben részt
vett az 1840-es évek pesti reformmozgalmá-
ban stb.? Ha nem, Bánki Zsolthoz csatlakozva
én is javaslom a honlap s rajta keresztül a
múzeum felfedezését!

Szakmai tanácskozásunk következõ fél órájá-
ban a Digitális Irodalmi Akadémiáról, szervezõ-
désének és mûködésének elveirõl, feladatairól,
céljairól hallgathattunk beszámolót Radics Péter

tolmácsolásában. Az akadémia hálózatos megje-
lenítésre irányuló digitális könyvtár, célja, hogy
a kortárs magyar irodalom legjava és annak egy-
re bõvülõ köre egységesen kezelt adatbázisban
legyen elérhetõ és ezzel megismerhetõ az érdek-
lõdõk számára a világ bármely pontján. Népsze-
rûsíti a kortárs magyar irodalmat, segíti a ki-
emelkedõ alkotások eljuttatását szélesebb közön-

séghez. Fontos célkitûzése az is, hogy a közön-
ség számára nyújtott internetes szolgáltatás hite-
les, minõségi szövegekkel történjen. 1998. júni-
us 2-án 39 taggal alakult meg, taglétszáma je-
lenleg 69 fõ. Az alapításban azok az élõ írók,
költõk vehettek részt, akiket 1998-ig Kossuth-

díjjal, illetve a Magyar Köztársaság Babérko-

szorús Írója/Költõje címmel tüntettek ki. 1999-
tõl kezdõdõen a DIA tagjai maguk választanak
évente egy írót, költõt tagjaik sorába. Az élõ
tagok száma nem lehet harmincnál kisebb, illet-
ve negyvennél nagyobb. Mûködésének megíté-
lésekor az sem utolsó szempont, hogy a DIA
keretében olyan íróink, költõink is egy asztalhoz
ülnek, akik e szervezõdés nélkül nemigen ten-
nék meg ezt.

Tanácskozásunk délutáni részét Liskáné Fóthy

Zsuzsa (Gödöllõi Városi Könyvtár és Informáci-
ós Központ) kolléganõnk zárta, aki a minden-
napjainkban zajló, gyakorlati tájékoztatás, a gyors
információszolgáltatás és az irodalomkutatás
helyzetét foglalta össze számunkra – természe-
tesen saját tapasztalati alapján.

Ünnepélyes keretek között kezdtük a napot, s
úgy is zártuk le. Elnökünk köszöntötte az egye-
sületünkbe frissen belépett tagokat, és azokat a
fiatal könyvtárosokat, akik egyidõsek szerveze-
tünkkel. Ezután Biczák Péter, a Pest Megyei
Könyvtár igazgatója zárszavában szólt néhány
szót az elmúlt harminc évrõl, s megemlékezett
arról a néhány kollégáról, aki sajnos már nem
lehetett itt velünk, de az évek során jelentõs
szerepet játszott abban, hogy 2008-ban születés-
napot ünnepelhessünk.

A tanácskozást az elmaradhatatlan és közked-
velt kötetlen beszélgetéssel fejeztük be.

Nida Judit 

Képek: Kovács-Sebestyén Erzsébet
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Mózesné Tomcsányi
Katalin

(1946–2008)

Szomorú eseményrõl
kell hírt adnunk:
kedves kolléganõnk,
Mózesné Tomcsányi
Katalin, a BME
OMIKK Könyvfel-
dolgozási Osztályá-
nak nyugalmazott
munkatársa, életének
62. évében, rövid, de súlyos betegség után el-
hunyt.

Halálának híre váratlanul ért és mélyen meg-
rendített mindannyiunkat, hiszen hosszú ide-
ig, 1992-tõl 2007-ig volt könyvtárunk munka-
társa. Okleveles villamosmérnökként és könyv-
tár-informatikusként nagy precizitással és igé-
nyességgel végezte a könyvek tartalmi feltárá-
sát, építette és gondozta az ebben a munkában
helyi hagyományként használt Mûszaki Teza-
uruszt. A BME OMIKK-ban gyakorló könyv-
társzakos hallgatókat és a kezdõ kollégákat õ
vezette be nagy türelemmel az osztályozás és
az általános könyvtári munka mûhelytitkaiba.
Példát mutatott a fegyelmezett, odaadó mun-
kavégzésre, a problémák lényeglátó, racioná-
lis megközelítésére és az önmagát a célnak
alárendelni tudó szigorú önfegyelemre.

Mindig fordulhattunk hozzá segítségért, ta-
nácsért. Mûszaki tudása, középfokú nyelvvizs-
gáját meghaladó színtû nyelvismerete, a leg-
nehezebb könyvek intellektuális kihívásával is
megküzdõ szellemi ereje mind a mai napig
segítséget jelent a tartalmi feltárásban, amikor
az általa szakozott könyvek rekordjaira buk-
kanunk az adatbázisban.

A szakmai munka mellett gyakran megnyil-
vánult gondoskodó, a fiatalokat az élet dolgaira
is tanítani vágyó anyai természete. Feleslegesen
nem beszélt, de amit mondott, mindig átgondolt,
tapasztalatra épülõ, józan vélemény volt. Tud-
tuk, hogy ez csak a jéghegy csúcsa, a mélyben
egy nem mindig szerencsés, mégis, saját határait
meghaladó, éles ésszel és megtört szívvel küzdõ
ember áll.

Egyéniségének érdekes, az eddigieknek ellent-
mondó vagy inkább azokat kiegészítõ oldaláról
árulkodtak mûvészi megnyilvánulásai. Nyugdíj-
ba vonulása alkalmából a könyvtárban rendezett
ünnepségen saját maga által írt verssel búcsú-
zott. Tudtuk, hogy van több verse is, meglepõen
jók, olvastunk is néhányat közülük korábban.
Névnapokon, karácsonykor és más ajándékozás-
sal járó alkalmakkor gyakran lepte meg kollégá-
it saját maga által készített tárgyakkal, amelyek
olyan mûvészi találékonyságról és aprólékos,
türelmes munkáról tettek tanúbizonyságot, amely-
re mi sohasem vállalkoztunk volna.

Életébe új fény vittek nemrég született uno-
kái. Nagy veszteség, hogy sem õk, sem mi nem
tanulhatunk tõle tovább.

Õ hitte, hogy: „Az Atya a tenyerén tart min-
ket. A halállal áttesz bennünket a másik tenye-
rébe – ennyi az egész.” (Gyökössy Endre)

Vigasztaljon minket is ez a gondolat. Emléke
legyen áldott!

Fonyó Istvánné

Meghalt Vásárhelyi Pál
(1938–2008)

2008. szeptember
14-én, 70 éves
korában váratla-
nul elhunyt Vá-
sárhelyi Pál, a
M û e g y e t e m
könyvtárának volt
fõigazgatója, a
BME OMIKK tu-
dományos fõmun-
katársa, címzetes
fõigazgatója.

1938. június
18-án született.

1961-ben a Budapesti Mûszaki Egyetem Villa-
mosmérnöki Karán szerzett oklevelet, majd 1964-
ben az Eötvös Loránd Tudományegyetem felsõ-
fokú dokumentációs szakán végzett, azután 1974-
ben elvégezte a könyvtár szakot is. A Marx
Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen 1966-
ban külkereskedelmi közgazdasági mérnök ok-
levelet kapott, 1968-ban ügyvitelszervezõi képe-
sítést szerzett.
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1971-ben a közgazdasági tudományok kandi-
dátusa lett.

Dolgozott a Beloiannisz Híradástechnikai Gyár-
ban, a Híradástechnikai Ipari Kutató Intézetben, a
KGM Mûszaki Tájékoztatási Intézetben, majd
1985-tõl az MTA Számítástechnikai és Automati-
zálási Kutatóintézet tudományos fõmunkatársa,
1991-tõl a „BEARD DOVE ÉVOSZTAKI” Szer-
vezési Kft. ügyvezetõ igazgatója volt.

1992-ben öt pályázó közül nyerte el a BME
Központi Könyvtárának fõigazgatói állását. A
már ebben az évben meghirdetett könyvtárfej-
lesztési stratégia – amelyben a könyvtári felada-
tok információs eszközökkel való megoldására
helyezõdött a hangsúly – a könyvtár új nevében
is kifejezésre került: 1996-tól kezdeményezésére
a könyvtár neve BME Könyvtár és Tájékoztatási
Központra változott.

A könyvtár raktározási gondjainak hosszú
távú megoldása érdekében 1993 tavaszán õ in-
dítványozta egy új, 800 négyzetméteres mély-
raktár építését a könyvtárépület és az egyetem
központi épületének déli szárnya közötti sza-
bad területen. A koncepció helyességét iga-
zolja, hogy a BME Könyvtár és az OMIKK
összevonása után is maradt raktározási kapa-
citása a könyvtárnak.

Öt világnyelven – angol, francia, német, orosz
és spanyol nyelv magas szintû ismeretével –
széles körû nemzetközi kapcsolatokra tett szert.
Már 1977 és 1985 között is tevékenykedett az
UNESCO-nál Párizsban, majd 1993 és 2000
között szintén az UNESCO-nál dolgozott. Halá-
láig tagja volt a Magyar UNESCO Bizottság
Kommunikációs-informatikai Albizottságának.

Elnöke volt a Magyar UNESCO Bizottság
kezdeményezésére 2003. január 15-én a Magyar
Tudományos Akadémián alakult Világemlékezet
Nemzeti Bizottságának. Az UNESCO által ki-
fejlesztett nyílt forráskódú szoftverek terjeszté-
sében is nagy szerepet vállalt.

1950-tõl 1965-ig mûkorcsolyázó, 1950 és1956
között a Budapesti Lokomotív, 1956-tól 1958-ig
a Csepel, 1958 és 1965 között a Budapesti Spar-
tacus mûkorcsolyázója. Jégtáncban Korda Györ-
gyivel versenyzett a Korda–Vásárhelyi páros
tagjaként. Hétszeres magyar bajnok, 1960 és 1965
között válogatott, 1963-ban fõiskolai világbaj-
nok, és 1964-ben az EB negyedik helyezettje
volt. 1990 és 1995 között õ volt a Magyar Or-
szágos Korcsolyázó Szövetség elnöke.

2001-ben köszönt le a fõigazgatói címrõl, de
nyugdíjasként is élénken részt vett a könyvár
életében fõmunkatársként, címzetes fõigazgató-
ként. Nagy tudású, nagy munkabírású ember volt,
akinek hiányát sokáig érezni fogjuk!

Temetésérõl késõbb adunk hírt.
Emlékét megõrizzük!

Fonyó Istvánné

Századelõs hangulat
a jubiláló múzeumban

Százéves a volt szombathelyi kultúrpalota, a
Savaria Múzeum jelenlegi épülete. A jubileum
alkalmából megemlékezést tartottak és egy, a mú-
zeum történetét bemutató kiállítássorozatot indítot-
tak útjára 100 év 100 tárgy címmel.

A száz évvel ezelõtt Szombathely belvárosá-
ban megnyitott kultúrpalota nemcsak a múze-

umnak, hanem a megyei könyvtárnak, a megyei
koncert-központnak, a megyei mûvelõdési és
ifjúsági központnak, a helyi zeneiskolának, egy
mûvészeti gimnáziumnak és a mûvészeti alkotó-
köröknek is otthont adott.

Az elsõ 25 évet bemutató, A Vasvármegyei

Múzeum születése és útja a századelõn (1908-

1932) címû kiállítást, a sorozat elsõ fejezetét
Horváth Lóránt Ödön apát, csornai prépost-pre-
látus nyitotta meg, aki egyúttal a kezdetekrõl, az
épület építésének körülményeirõl, az egykori
Vasvármegyei Kultúregyesület történetérõl is
megemlékezett.

Az ünnepségre századelõs hangulattal, verk-
livel, konflissal rikkancsokkal várták a közönsé-
get, amely elolvashatta a 100 évvel ezelõtt megje-
lent Szombathelyi Friss Újság reprint kiadását is.

Forrás:
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Egy tini önismereti klub
megpróbáltatásai

a József Attila Megyei
Könyvtár

gyermekkönyvtárában

Általában a gyermekkönyvtárak többsége nyá-
ron kevésbé aktív életet él, mint a tanév ideje
alatt. Év közben támadnak a tanulók maguktól
is, mikor a legkülönfélébb, embert próbáló
referensz kérdéseket képesek feltenni nekünk
tanítóik jóvoltából, keresik a tanultakhoz vagy a
házi dolgozataikhoz szükséges ajánlott, kötelezõ
és kiegészítõ irodalmat. De õk biztosítják szá-
munkra a közönséget a könyvtári órákhoz, író-
olvasó találkozókhoz, szöszmötölõ és egyéb fog-
lalkozásokhoz, a legkülönfélébb pályázatokhoz
stb., mert a gyermekkönyvtárosok ötletekben
kimeríthetetlenek.

Aztán eljön a nyár… A gyerekek örülnek, mert
nincs több feladat, a kötelezõk még ráérnek; a
könyvtáros is örül, mert kicsit fellélegezhet,
összeszedheti magát szeptemberig, gyûjtögetheti
ötleteit a megújuláshoz. Ám az ötletek tettekre
sarkallnak, és annyit hallunk-olvasunk arról, hogy
a gyerekeket egyre nehezebb behozni a könyv-
tárba, hogy a lelkiismeretes gyerekkönyvtáros
nem képes veszni hagyni még
azt a nyomorult két, két és fél
hónapot sem, amikor a gyerek
örül, ha végre nem lát könyvet.
De mit tehetnénk? Hiszen a
könyvtár falai egész évben áll-
nak, a gyerekkönyvtáros sem
bújhat ki a bõrébõl, és gyerek-
bõl is van elég potenciális olva-
só, akit, ugye, feladatunk becsá-
bítani. Ráadásul az idei összefo-
gás-program célközönsége a ti-
nik, akik nekünk ugyan „bejön-
nek”, de õk a könyvtárba?!

A kezünkre játszik az a tény,
hogy a városban a tini korosz-

tály számára szinte nincs kulturált szórakozási
lehetõség. (Máshol van?) Mintha mindenkinek
csak szeptembertõl júniusig jutnának eszükbe.
(Persze ebben is van ráció.) Nyáron szünetelnek
a mûvelõdési házak szakkörei, a városi szintû
rendezvények esetiek, egyediek, nem csak a ti-
nikre koncentrálnak. Maradnak a diszkók, az utca
és a plázák, amelyek egyre inkább a tinik társa-
sági életének vezetõ színhelyévé válnak.

Szóval egy önmagát keresõ, az életet próbál-
gató, önállósodni vágyó, kíváncsi tini számára,
aki esetleg egy belépõ- vagy mozijegyet sem tud
megfizetni, muszáj alternatívát nyújtani! Ez nem
azt jelenti, hogy neveljünk vég nélkül, tömjük a
fejét akkor is, ha már túlcsordult és megcsömör-
lött, de kínáljunk valamit! Valami számára – és
nem a mi számunkra – érdekeset, valamit, ahol
nem feltétlenül kell éreznie, hogy már megint
felnõttekkel és korlátokkal áll szemben. Sarkall-
juk gondolkodásra, de tehesse ezt szabadon. Ne
tegyük kötelezõvé, de hozza vissza a kíváncsisá-
ga, a megtapasztalt környezet és a közösség
melege. Legyen folyamatos, hogy érdeklõdését
fenntartsuk. És ha mindezt sikerülne jól meg-
szervezni, akkor talán van esélyünk felvenni a
versenyt a plázákkal. A minõséggel eleve pont-
elõnyre tehetünk szert.

Lássuk csak! Ne várjunk októberig, és nem
kell országos kampány ahhoz, hogy megszólít-
suk õket! Tegyük a fenti hozzávalókat mind egy



10  • Könyvtári Levelezõ/lap • 2008. október

kalapba, jól kutyuljuk össze, és
lássuk, mivel tudjuk õket rávenni,
hogy átlépjék a küszöbünket!

Más gyerekkönyvtárak nyári tá-
borokat szerveznek, ahol egy-két
hetes idõtartamban, még étkezést
is biztosítva, egész nap lekötik a
gyerekek figyelmét a legváltoza-
tosabb foglalkozásokat és progra-
mokat kínálva, de ez most talán
nem az a korosztály. Sajnos ná-
lunk, az ország legkisebb megyei
könyvtárában, a helyi adottságok
ezt sem teszik lehetõvé.

Hát akkor szervezzünk nekik
klubot! Az országos kampány
egyes témakörei önmagukban is
összetettek, bõven adnak lehetõ-
séget arra, hogy mindenrõl beszél-
jünk egy kicsit. Legyen szó önis-
meretrõl; arról a szûk környezet-
rõl, amelyben nevelõdnek; társas
kapcsolataikról, amelyekben kitel-
jesedhetnek; vigyünk bele egy kis
„testiséget”; és beszéljünk nekik
a drogokról, hogy megértsék, mi-
vel állnak szemben.

Így született a TÖK, azaz a
Tini Önismereti Klub. Az erede-
tileg tíz foglalkozásra tervezett
program támogatás híján öt alkalomra szûkült.
Sajnos nem nyertünk a városi önkormányzat
idõközben kiírt pályázatán, amely épp az alap-
feladaton túli kulturális-szociális tevékenységrõl
szólt. Önerõbõl és a tatabányai Gyermekvédelmi
és Gyermekjóléti Szolgálat, illetve az azzal pár-
huzamosan mûködõ Mosolygós Gyermekekért
Alapítvány munkatársainak segítségével sikerült
végül meghirdetnünk foglalkozássorozatunkat,
még május végén.

Alapvetõen – az Országos tini könyvtári na-

pok célkitûzéseivel összhangban – azt igyekez-
tünk megvalósítani, hogy a nyári szünidõ alatt
kulturált, könyves környezetben játsszanak, lás-
sanak és halljanak az õket érintõ, érdeklõ, az
életüket, életminõségüket befolyásoló témákról.
Mindeközben persze sokszínû és sokoldalú esz-
közeink bevetésével fel akartuk hívni a figyel-
met a könyvtárra, a hasznos elfoglaltság és a
mûvelõdés formáinak lehetõségére. Mivel a prog-
ramot eredetileg csellengõknek, hátrányos hely-

zetû tiniknek találtuk ki (innen a kapcsolat a
Gyermekjóléti és Gyermekvédelmi Szolgálattal),
úgy állítottuk össze az egyes foglalkozások anya-
gát, hogy ösztönzõleg hasson a helyes társadal-
mi, viselkedési normák elfogadására és ezzel is
segítse a tíz–tizennégy évesek társadalmi beil-
leszkedését.

De persze nem õk jöttek el. Sõt, a hosszas
készülõdés és a belefektetett energia – úgy tûnt
–  nem volt arányban a jelentkezõk számával.

A szervezés kapcsán azzal is szembesülnöm
kellett, hogy nem is olyan egyszerû eljuttatni
programjaink hírét a tinikhez. Hiába a média, a
plakátok, a kapcsolat minden oktatási és mûve-
lõdési intézménnyel, mintha ez a korosztály nem
hallgatna rádiót, nem olvasná a napilapokat, és
nyáron be se tenné a lábát a mûvelõdési házak-
ba. Hogy az iskolák mennyire együttmûködõek?
A klubba jelentkezõk közül egyetlen gyerek szer-
zett tudomást az ott kiaggatott plakátról. Bizo-
nyára többen is olvasták kétségbeesett kérdése-



  Könyvtári Levelezõ/lap • 2008. október • 11

im a Katalist levelezõ listán arról, hogy hol,
milyen eszközöket vetnek be a gyermekkönyv-
tárak annak érdekében, hogy hírét vegyék az
érintett lurkók egy rendezvénynek. (Ezúton is
köszönöm a válaszokat!)

A már említett propagandaeszközökön túl egy
visszajelzésben találkoztam a gyerekek e-mailes
kiértesítésével, de ez nyilván csak a saját olva-
sóink körét érintheti, és nálunk eddig nem volt
gyakorlat. Máshol a gyerekkönyvtárosok még azt
is vállalják, hogy munkaidejükön túl kiállnak,
jelen vannak a város rendezvényein kis sátorral,
egy pulttal, a szórólapjaikkal. Mindazonáltal le-

szûrhetõ, hogy bármit csi-
náljunk és szervezzünk is,
a személyes kontaktus a leg-
célravezetõbb módszer.

Hát így indult a Tini
Önismereti Klub 2008. júni-
us 30-án hat fõvel. Az elsõ
foglalkozás Ilyen az EGO-m

címmel az ismerkedésrõl
szólt. A programsorozat és
a könyvtár mint helyszín be-
mutatása után mindenki
kapott egy színes tökemb-
lémával ellátott névjegykár-
tyát, hogy egymás köny-
nyebb megszólítása érdeké-
ben a keresztneve feltünte-
tésével azt magára aggassa.
Kölcsönösen labdapasszo-
lással bemutatkoztunk egy-
másnak, ami elég semati-
kusra sikeredett, még min-
denki zavarban volt. Mivel
nem csak a magunkról állí-
tott dolgok alapján ismerke-
dünk, szóba került a visel-
kedés. Lenyúltunk a civili-
záció gyökereihez, megfo-
galmaztuk, mit jelent a kul-
turált viselkedés, és mit az,
ha valaki „nem tud visel-
kedni”. Kérdõívet töltöttek
ki a helyesnek tartott maga-
tartási formákról. Beszél-
tünk a külsõ megjelenésrõl,
arról, hogy a divat befolyá-
solja-e és milyen mértékben
viselkedésünket, ennek a-

lapján jogosan ítéljük-e el embertársainkat. Le-
szögeztük, hogy társadalmi szokásokhoz, erköl-
csi normákhoz és egymáshoz egyaránt igazod-
nunk kell, majd áttértünk a köszönés és üdvöz-
lés formáira mint a kulturált viselkedés alapvetõ
illemszabályára. Derültségre adott okot, ahogy
ennek során õket bevonva szemléltettük az egyes
népek köszönési szokásait. Színes ábrák segítsé-
gével választaniuk kellett, hogy életkorok és élet-
helyzetek szerint kinek illik elõször köszönnie.
Hasonlóképp szemléltetve átrágtuk magunkat a
bemutatkozás szabályain is, a megszólalástól a
kézfogásig. Ezt követõen arra kértem õket, hogy
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fogalmazzanak meg „klubszabályokat”,
amelyeket a késõbbiekben mindenki
magára nézve is érvényesnek tart. Ti-
zenkét pontban írták fel gondolataikat,
amelyekben nagyrészt a foglalkozáson
elhangozottak köszöntek vissza. Ezek
sorából kiemelendõ a „klubtitok”, ami
a soron következõ kényesebb témák al-
kalmával, a személyes jellegû infor-
mációk kiadásától tarthat vissza bár-
kit. A foglalkozást tablókészítéssel zár-
tuk. Selejtezett képes folyóiratainkból
választhatott mindenki magára jellem-
zõ, õt kifejezõ képeket, szövegeket. A
legtöbb tabló zenei világról, kedvenc
tévésorozatokról, rajzfilmfigurákról szólt, de volt,
aki csoportosítva a képeket, szöveges bejegyzé-
sekkel egészítette ki õket.

Az elsõ foglalkozás után mindjárt az is kide-
rült, hogy a július a legtöbbjük számára nyaralá-
sokkal telik majd, így az eredetileg kétheti rend-
szerességet felrúgva augusztustól hetente foly-
tattuk tevékenységünket. Nem tagadom, féltem,
hogy nem látom õket viszont. A következõ alka-
lom elõtt mindenkit személyesen hívtam fel és
biztosítottam a vendégszeretetemrõl.

Augusztus 4-én Gyökerek hálójában bolyong-
tunk. Téma a család. Összeszedtük, milyen vo-
natkozásokban találkozunk e szóval, és megke-
restük értelmezésükben a közöst. Végiggondol-
hatták, hogy melyikük mit örökölt családjából,
majd játékot kezdeményeztem, hogy számba
vegyük, mi mindent jelent(het) a család számunk-
ra. Akik passzoltak a sorban, zálogot adtak, hogy
majd a foglalkozás végén egymásnak „jópofa”
büntetéseket kitalálva kiválthassák. Felemleget-
tünk híres-neves családokat, képekkel illusztrál-
va tisztáztuk, mi is az a kutyabõr, családi címer
és családfa. Megfogalmaztuk, hogy mi a hírnév,
mit jelentett dicsõséget vagy szégyent hozni a
család nevére, milyen okokból jöttek létre ér-
dekházasságok, és hogy a különbözõ szokások-
kal, hagyományokkal stb. rendelkezõ házastár-
sak egymáshoz való alkalmazkodása szabja meg
alapvetõen a család életét. Felsoroltuk, ki tarto-
zik a szûk vagy a tágabb családba, melyik ro-
kont hogy nevezzük, mi a keresztszülõ feladata.
Kíváncsian hallgattam, hogy ki mit hallott nagy-
szüleitõl arról, hogyan élt régen a családjuk. Így
lyukadtunk ki a családszerkezetnél, a családban
betöltött szerepeknél, amelyek mára – a gyere-

kek is tapasztalják – egyértelmûen felborultak a
munkanélküliség, a megélhetés feltételeinek biz-
tosításáért való küzdelem, az anyák munkaválla-
lása, a csonka családok stb. miatt. Elkeserítõ volt
az õ szájukból hallani, hogy ebben a felgyorsult-
kifordult világban a gyerekeket a bölcsõde, óvo-
da, iskola és a környezetük neveli.

Kiderült, ki milyen szerepet vállal otthon a
munkamegosztás során. Az elhangzottak konf-
liktusforrást jelenthetnek minden otthonban.
Hogy közösen gondolkodhassunk ezek feloldá-
sán, néhány élethelyzetet megfogalmazva kér-
tem egy-egy szituáció páros megjelenítését, amit
aztán kielemeztünk. A foglalkozás tapasztalata-
ként összefoglaltuk, hogy mi minden tartja össze
a családot, és a nagyszülõkkel bezárólag ki-ki
nekilátott családfája elkészítésének.

Egy hét elteltével már a Barátságok és sze-

relmek voltak napirenden. Az elõzõ témánál már
érzékelhették, hogy kötõdéseink, szûk környeze-
tünk hogyan hatnak életünkre, és hogy kapcso-
lataink élethosszig alakítanak. Bevezetõként a
kapcsolatokról beszélgettünk behatóbban: mit
jelent a szimpátia, hogyan, kivel ismerkedünk,
milyen alkalmak adnak erre lehetõséget, és az-
tán mitõl válhat egyre gazdagabbá, sokszínûbbé
egy-egy ismeretség, hogyan alakul ki a bizalom.
Fontos volt leszögezni a belsõ értékek jelentõsé-
gét, valamint azt, hogy a kapcsolatokat építeni
kell – szemben a közkedvelt brazil és hasonszõ-
rû filmekkel –, nem máról holnapra születnek
nagy barátságok és szerelmek, azokért tenni is
kell. Ismételten páros szituációs játékba vontam
be a tiniket, hogy próbálgassák a kapcsolatte-
remtés technikáit adott helyzetekben. Az egyik
vállalkozó kedvû gyerek felolvasta nekünk an-
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nak alapszabályait, hogyan tanúsíthatunk valaki
iránt figyelmet. Kértem, hogy számolják össze
és jegyezzék le, kinek-kinek hány barátja van.
Meghatározást kerestünk a „barát”-ra és baráttí-
pusokat soroltunk fel, a parancsolgatótól a leg-
jobb barátig. Igyekeztünk az igaz barát, barátság
ismérveit és feltételeit megfogalmazni, majd azt
kértem, hogy újra számolják össze barátaikat.
Néhányuknál az eredetileg harminc-negyvenes
létszám máris tíz alattira csökkent. Saját példám-
mal igyekeztem illusztrálni, hogy kortól, hatá-
roktól, távolságtól függetlenül meddig tarthat egy
igaz barátság. Ha sikerült megértetni, hogy az
egyenrangúság, a kölcsönösség, a másik tiszte-
letben tartása, megbecsülése, feltétel nélküli el-
fogadása, az õszinteség milyen erõvel ruházhat
fel társas kapcsolatainkban, akkor lesz tartásuk
és kitartásuk az élet rögös útjain. Innen egy ugrás
volt tovább lépni a szerelemre, hiszen az imént
felsorolt értékeknek és magatartásoknak kell
dominálniuk azt is. Lehet-e barátságból szere-
lem? Mit jelent szerelmesnek lenni? Elkerülhe-
tetlen-e a csalódás és hogyan lehet túlélni?

Volt, aki õszintén megnyílt, volt, aki zava-
rában vihogott, de mindenki itta az elhangzot-
takat. A nyíltan fel nem vállalt megszólalá-
sok, érzelmek feldolgozásához nyújtott segít-
séget Tibor Ágnes és Grúber Cecília szerel-
met tárgyaló naplórészlete, amit mindenki
másolt formában hazavihetett. A téma aktuális
pontjain Shakespeare-szonettet, valamint köz-
ismert könnyûzenei elõadók számait hallgat-
tuk cédérõl. A foglalkozás könnyed lezárása-
ként pedig a kapcsolattartásra és a titkos üze-
netváltásokra kialakult virág- és legyezõnyelv
jelentéseibõl szemezgettünk. Ez alkalommal

házi feladatot is kaptak a gyerekek:
eszperente vagy madárnyelven kellett
a következõ alkalomra rövid szerel-
mes verset írniuk.

A test rejtelmei címet viselte az a
klubfoglalkozás, melynek során
Rösszer Julianna mentálhigiénés szak-
ember, pszichológus és gyógypedagó-
gus igazán élvezetes, interaktív formá-
ban mintegy kalandra szólította fel a
gyerekeket. Jutalomlabdákkal ösztön-
zött az együttgondolkodásra. Feltárult
testünk mûködésének minden lényeges
titka a mozgástól az érzékelésig, hogy
miért kötünk érzelmeket a szívhez, és

hogyan érez az agy. Együtt demonstráltuk, ho-
gyan örülünk, és milyenek vagyunk csalódottan.
A bánat kihat testünk funkcióira, és gyakran be-
tegséghez vezethet. Fontos tehát az okokat kide-
ríteni, amelyek miatt érdemes háttérbe szorítani
azt. Ehhez csupán nézõpontot kell váltani, így
kerestünk választ a kapcsolódó élmények alap-
ján az iskolai kudarcokra. Érdemes volt eszünk-
be juttatni, hogy a Nobel-díjasok is voltak gye-
rekek, és elgondolkozni azon, hogy õk vajon ho-
gyan léptek túl gyengeségeiken. Háromfõs cso-
portokban felírtuk, mit gondolunk a világról,
magunkról és mit gondolnak mások rólunk, majd
relaxációs feladattal bizonyítást nyert, hogy mind-
egyikünk többre képes, mint amennyit gondol
magáról. Újabb játék gyõzött meg mindenkit
arról, hogy milyen nemkívánatos következmé-
nyekkel járhat mások utánzása, hogy érdemes
önálló döntéseket hozni. Nincs tökéletes ember
a földön, képesnek kell lenni elfogadni saját
magunkat, és ha elfogadjuk környezetünket, az
is elfogad majd minket. Körülöttünk folyamatos
a változás, csak rajtunk áll, hogy egy vagy két
lábon állunk-e, és ha kanyarogva érjük is el a cé-
lunkat, akkor sem felesleges az út. Interaktivitása
miatt talán ez volt a legsikeresebb foglalkozás.

A nyári szünet utolsó hetében Narkóvilág

címmel a Komárom-Esztergom Megyei Rendõr-
fõkapitányság bûnmegelõzési osztályának veze-
tõje, Csonkáné Huszár Anita volt segítségemre.
A gyerekek egy része tudta, hogy a drog nem
csak kábítószer lehet, hanem a nikotin, a koffein
és a szerencsejáték is az. Bevezetésként beszél-
tem a drogok történetét végigkísérõ mágia–val-
lás–gyógyszeripar kapcsolatról, és a „hagyomá-
nyos” kábítószerek némelyikét kiemelve (ópium,
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heroin, varázskaktusz és -gombák, kokain) sze-
mezgettem történetük érdekességeibõl.

Ezt követte vendégünk negyvenöt perces
projektoros elõadása, amelyben részletesen is-
mertette a legális és illegális szerek sokféle-
ségét, hatásmechanizmusát, használatuk okait
és veszélyeit a bûnözés oldaláról is. Szó volt
a törvényi szabályozásról, jogokról és felelõs-
ségrõl. Hallhattunk a rehabilitációs lehetõsé-
gekrõl és intézményekrõl. Az elõadás végén a
rendõrségnek a ráckeresztúri Drogrehabilitációs
Központban felvett dokumentumfilmjét láthat-
tuk, amelynek során az intézet egyik bentla-
kójának vallomása a kortárs szemével segített
megértetni a tinikkel a kábítószer-használat
minden aspektusát és veszélyét. Tanulságos
volt kielemezni azokat az okokat, amelyek ezt
a fiatalt a drog felé sodorták. Az összes eddigi
foglalkozás tanulsága benne volt – tisztelet,
önbecsülés, szeretet, család, igaz barátok, a jót
és pozitívumokat megtalálni – abban, ami miatt
nemet lehet mondani erre az „élvezet”-re.

Készítettem egy elégedettségvizsgálati kér-
dõívet, amit sajnos nagyon hiányosan töltöt-
tek ki az utolsó alkalommal. Ami a beérkezett
néhány válaszból kitûnt, az azonban szinte csak
pozitívum volt. Egy gyerek panaszkodott a fog-
lalkozás hosszúságára, hiszen alkalmanként –
bár interaktív formában, de – két, két és fél
órát foglalkoztunk egymással. Volt, akinek
sûrû volt a heti rendszeresség, de sokan el
tudnának képzelni hasonló klubfoglalkozáso-
kat a tanév során is. (Persze kérdés, hogy
hogyan lehetne összeegyeztetni a különbözõ
iskolák iskolán túli programjaival.) Ami a lé-
nyeg, hogy mindenki szívesen jött, mert itt
mindenki szót kapott, mindenkit meghallgat-
tak, mindenki elmondhatta a magáét, panasz-
kodhattunk és tudtunk örülni.

A klubsorozatot azzal a gondolattal zártam
le, hogy – remélhetõleg – legalább ebben a
szûk körben (a foglalkozás végére szinte meg-
dupláztuk a létszámot) tudtunk olyan pozitív
gondolatokat közvetíteni és olyan értékekre
hívtuk fel a figyelmet, amelyek a látókört szé-
lesítve, az ismereteket kiegészítve támaszt je-
lenthetnek majd az élet rögös útjain, segítenek
a helyes döntésekben. Mindenkitõl emléklap-
pal és csekély ajándékkal búcsúztam. Egyúttal
azt is hangsúlyoztam, hogy bár a klubnak egy-
elõre vége, a könyvtár ajtaja nyitva áll, legyen

szó irodalomról, vagy „egyéb témáról”, elér-
hetõek vagyunk. Jó hírünk pedig viszik, hoz-
zák a kortársakat, és remélem, jövõ nyáron más
formában ismét egymásra találunk.

Kissné Anda Klára

József Attila Megyei Könyvtár
gyermekkönyvtára

Német nemzetiségi
olvasótábor

A Könyvvel Anyanyelvünkért Alapítvány 2008-
ban harmanicharmadik alkalommal rendezett né-
met nemzetiségi olvasótábort baranyai és somogyi
tanulóknak Óbányán, 2008. július 19-étõl 27-éig.

A tábor céljai az alapítvány alapító okiratá-
ban és a pályázatban megfogalmazottak szerint
a következõk voltak:

– feleleveníteni és továbbadni a magyarorszá-
gi német nemzetiségi kultúra gazdag örökségét,

– lehetõséget adni a német anyanyelv gya-
korlására, csiszolására,

– erõsíteni a gyerekek kialakuló nemzetiségi
identitását,

– könyvszeretetre és könyvtárhasználatra
nevelni,

– kulturált nyári idõtöltést biztosítani.
A tábor szervezése érdekében együttmûkö-

dünk a pécsi Lenau Egyesülettel, a német nyel-
vet oktató iskolákkal, baranyai és somogyi né-
met kisebbségi önkormányzatokkal, más német
civil egyesületekkel.

Ötvenöten voltak velünk a táborozáson, felsõ
tagozatos általános iskolások Baranya és Somogy
megyébõl. A részvételre a helyi német kisebbsé-
gi önkormányzatok tettek javaslatot, illetve az
iskolákat tájékoztattuk a táborozás lehetõségé-
rõl. Az évente megrendezett német vers- és pró-
zamondó versenyünk elsõ három helyezettje,
valamint az Erich Kästner meseíró verseny he-
lyezettjei ingyenesen táborozhattak, idén kilen-
cen voltak. A táborban korlátozás nélkül vehe-
tett részt minden, a magyarországi németség
kultúrája iránt érdeklõdõ tanuló. A vezetõség
könyvtárosokból és német szakos tanárokból állt,
valamint a programokhoz kapcsolódóan elõadók
kapcsolódtak be a munkába.

Az elõadások és a csoportfoglalkozások né-
met nyelven folytak, ezen kívül szabadidõben is
törekedünk a német nyelv használatára.
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Szakmai programunkat egy hároméves cik-
lusra dolgoztuk ki. Úgy épül fel, hogy megfelel-
jen a résztvevõk nyelvi képességeinek, történel-
mi ismereteinek. Ebben az évben a népszoká-
sokkal foglalkoztunk.

Az elsõ délután az ismerkedés-újratalálkozás
ideje volt. A tábor hagyományainak átadásában
nagyon sokat segítenek a több éve visszajáró
résztvevõk, közülük négyen már ifivezetõként
tértek vissza. Este játékos vetélkedõvel alakítot-
tuk ki a csoportokat.

Vasárnap délelõtt kiscsoportos foglalkozás
keretében, a „Kik vagyunk?” kérdésre építve, a
Délkelet-Európában élõ németség történetét te-

kintettük át Klaus Klotz Das
Zweiglein címû írására ala-
pozva. Délután elkezdtünk is-
merkedni a népszokásokkal.
Átfogóan megismerkedtünk
az év jeles napjaival, ünnep-
köreivel (advent-karácsony,
újév, farsang-nagyböjt-húsvét,
pünkösd, búcsú), valamint az
emberi élet során bekövetke-
zõ jeles eseményekhez fûzõ-
dõ szokásokkal (bölcsõtõl a
koporsóig, dolgos hétközna-
pok), a hagyományos öltöz-
ködéssel, viselettel.

Az ismeretanyag élõbbé és
érdekesebbé tételére a négy
csoport között felosztottunk
négy jelentõsebb és a gyere-
kekhez közel álló ünnepet
(karácsony, húsvét, esküvõ,
búcsú), és ezekkel foglalkoz-
tak a csoportok saját projekt
keretében részletesen. Az el-
méleti ismeretanyagot kiegé-
szítette a húsvéti tojás festé-
se, a mézeskalács-készítés, a
búcsúfa díszítése és a sorso-
lás, a vendégek meghívása a
lagziba. A projekteket egy-
egy nagyméretû vászonkép
elkészítése zárta le és szerdán
este az ünnep látványos be-
mutatása a többi csoportnak.

Természetesen közben le-
hetõség volt a kézmûves mû-
helyünkben nemez és gyöngy

kombinálásával ékszerek készítésére, egy szép
kirándulásra hétfõn Kisújbányára, ahol a Zengõ
mondájával ismerkedtünk meg, egy zenés estre
a Sound-World Music formációval.

Az elõre eltervezett programot a tartós esõ
miatt kénytelenek voltunk módosítani, és a szer-
dára terevezett mecseknádasdi gyalogos kirán-
dulást szombatra áthelyezni. A rendelkezésre álló
idõt a projektek kidolgozására fordítottuk, illet-
ve az „Abgedreht” filmes verseny pályamûveit
néztük meg (magyarországi német középiskolá-
sok amatõrfilmjei).

Csütörtökön az óbányai tájházat látogattuk
meg, ahol  Heim Márika néni, az Óbányi Német
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Olvasókör tagja mesélt Óbánya
múltjáról, saját fiatalkori élmé-
nyeirõl. Délután elkezdték a
csoportok a saját történetek ki-
dolgozását, amit a tábort záró
mûsorban a szülõknek és ven-
dégeknek mutattunk be. A tör-
ténet kitalálása, dramatizálása,
a német nyelvû „szövegkönyv”
összeállítása, a kellékek, dísz-
letek, jelmezek elkészítése krea-
tivitást és csapatmunkát igé-
nyelt, amelyben minden részt-
vevõ megtalálta a számára si-
kerélményt jelentõ feladatot.

Az alkotás és a gyakorlás
között jutott idõ a „Gross-
mutters Küche” – nagymama
konyhája – hagyományos sváb
ételeivel való ismerkedésre,
kihasználtuk a helyben lévõ
konyhát, és fánkot, kalácsot,
hefeknödlt, Kirmeskuchent sü-
töttünk.

Pénteken a vidám sport-
vetélkedõ keretében mérték
össze a csoportok ügyességü-
ket, folytattuk a felkészülést
a zárómûsorra.

Szombaton délelõtt a részt-
vevõk cikkeket írtak a tábori
újságba, a Lese(sch)lagerbe,
délután pedig pótoltuk az esõ miatt elmaradt ki-
rándulást, Mecseknádasdon megnéztük az Árpád-
kori templomot és a körülötte fekvõ temetõt, ahol
német sírok találhatók. Este szellemi vetélkedõ-
vel bizonyították a csoportok, hogy mit tanultak
a táborban – ennek jutalmaként az édesség mel-
lett német nyelvû könyveket kaptak.

Vasárnap délelõtt minden résztvevõ üzenetet
írt a 2009-es táborozóknak, amelyet palackba zár-
tunk, és jövõre ennek felolvasásával nyitjuk a
tábort. Délután a szülõknek bemuttattuk a gye-
rekek által írt színdarabokat (az elõadásról vide-
ofelvétel készült).

Természetesen idén is megkapják a résztve-
võk a tábori újságot, a Lese(sch)lagert, valamint
DVD-n mellékelve a zárómûsort és a táborban
készült fényképeket. Ennek hagyományos alkal-
ma a téli olvasótábori találkozó, amelyet kará-
csony elõtt szoktunk tartani, az emlékek felidézé-

sére. A tábor programjairól megtekinthetõk ké-
pek honlapunkon: www.gportal.hu/olvasotabor.

A tábor anyagi erõforrásaival való gazdálko-
dást a takarékosság határozta meg, ezért kihasz-
náltuk a körülmények adta lehetõséget (a tábor
saját, az ÁNTSZ elõírásainak megfelelõ kony-
háját), és a reggelit, vacsorát magunk készítettük
el. Ez ugyan több feladatot rótt mind a vezetõ-
ségre, mind a résztvevõkre (a nagyobb önálló-
ság nagyobb felelõsséget is jelentett természete-
sen), viszont ennek köszönhetõen erõsebb kö-
zösségi szellem alakult ki.

A munka értékelésekor a vezetõség megál-
lapította, hogy a szakmailag helyesen összeál-
lított program, a jól elõkészített csoportfoglal-
kozások, a tábor tagjainak aktív részvétele
együtt lehetõvé tették a tábor kitûzött céljai-
nak megvalósítását.

Lászlóné Bauer Nóra
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Agora program a Magyar
Tudományos Akadémia

Könyvtárában

Az immár hagyományosnak tekinthetõ nagy si-
kerû tudományos ismeretterjesztõ sorozat kere-
tében ezúttal a Keleti Gyûjtemény rendezvényé-
re került sor.

Erdélyi István Régészek a világ tetején címû
legújabb alkotását mutatta be Dobrovits Mihály

történész-turkológus.
A könyv, amely az Aranyszarvas Könyvki-

adó gondozásában jelent meg, Erdélyi Istvánnak

az 1956-ban, a Pamír-hegységben tett régészeti
expedícióját mutatja be.

Az expedíció vezetõje A. N. Bernstam kelet-
kutató professzor volt, s az akkori politikai viha-
rokat tekintve nem kis eredmény volt, hogy Er-
délyi István csatlakozhatott ehhez a maga ne-
mében egyedülálló expedícióhoz, s így Stein
Aurél után a második magyar volt, aki eljutott
a Pamír-hegység belsejébe.

Ettõl kezdve – ahogy erre Erdélyi István a
bemutató során el-
hangzott elõadásában
is kitért – Stein Aurél
szelleme kísérte végig
tudományos pályáján.

A gazdagon illuszt-

rált könyv 125 eredeti

fotót és rajzot is tartal-

maz, amelyeket a szer-

zõ az expedíció során

készített.

Régészeti és törté-
neti tudományos érté-
kein kívül, mint ahogy
azt Dobrovits Mihály
is hangsúlyozta, ki-
emelendõ a könyv él-
vezetes stílusa, vala-
mint az, hogy doku-
mentumai révén meg-
kerülhetetlen forrása a
Pamírban élõ népek
(özbégek, kirgizek, tá-
dzsikok és más kisebb
népek) néprajzkutatá-
sának.

A könyvet lapozgat-
va hangulatos életképek
is elénk tárulnak, me-
lyek egyszersmind a vi-
dék földrajzi jellegze-
tességeivel is megis-
mertetnek bennünket,
mint például az Átkelés

a hegyi patakon c. kép.
A bemutató végén számos kérdés hangzott el,

melyet még sokáig követett a résztvevõkkel foly-
tatott kötetlen beszélgetés.

Kelecsényi Ágnes



18  • Könyvtári Levelezõ/lap • 2008. október

Nyelvekrõl sokféleképp
Szeptember 26-án, a nyelvek európai napján is-
mét tárt kapukkal és egész napos programokkal
várta látogatóit az Országos Idegennyelvû
Könyvtár.

Az idei év azért különösen is jelentõs, mert
2008-at az ENSZ közgyûlése a Nyelvek Nem-
zetközi Évének nyilvánította, az Európai Bizott-
ság határozata alapján pedig a Kultúrák Közötti
Párbeszéd Európai Éve is.

A többnyelvûség volt az egyik fõ témája az
Európai Unió február 14–15-ei kulturális minisz-
teri konferenciájának Brüsszelben. A téma elõ-
készítésével a Bizottság 2007 nyarán bízott meg
egy szakértõi testületet, mely 2008. január 31-én
tette közzé javaslatait. A Hálás feladat címû
jelentésben a szakértõk két cselekvési területet
emelnek ki: a bilaterális kapcsolatok az adott két
ország nyelvén folytatódjanak; és minden euró-
pai állampolgár sajátítson el egy úgynevezett
„második anyanyelvet”.

Ezt tette érzékletesebbé az a tizenöt nyelven
hallható felolvasás, amely megadta a nap alap-
hangulatát. A megjelentek rácsodálkozhattak a
nálunk igencsak ritkán hallható gael nyelvre,
megtapasztalhatták, mit jelent a jelnyelv, és még

magyarul is hallhattak egy játékos Weöres Sán-
dor-verset. A nálunk élõ külföldiek elõadásában
elhangzott szövegeket a kivetített fordítás tette
érthetõvé – de talán nem is ez volt a lényeg.
Sokkal fontosabbnak tûnt hallani más nyelvek
zenéjét, eltûnõdni azon, milyen sokféleképpen
lehetünk mi európaiak.

Aztán ezt a tûnõdést folytathatta a kitartó ér-
deklõdõ, miközben a kerekasztal-beszélgetést
hallgatta Bart István író, mûfordító, Jancsi Beá-

ta, az Európai Bizottság Fordítási Fõigazgatósá-
gának többnyelvûségért felelõs tisztviselõje,
Klaudy Kinga, a nyelvtudomány professzora,
Lackfi János költõ, mûfordító és Virág Bognár

Ágota, a könyvtár szerb, horvát és szlovén nyel-
vi szakreferense között a rádiós Lánczi Ágnes

vezetésével. Érdekes vita alakult ki arról, hogy
lehet-e valóban második anyanyelvrõl beszélni,
és hogy milyen távol állhatnak a nemes elképze-
lések a valóságtól. Jó lenne, ha ennek a beszél-
getésnek folytatása is lehetne, mert az asztal körül
ülõk láthatóan sok mindent tudtak volna még
hozzátenni, de a hallgatók közül is többen szíve-
sen megszólaltak volna.

Nem lehetett azonban túlnyújtózkodni a meg-
szabott idõn, mert következett egy örömteli ese-
mény: Nemes Erzsébetnek, a KSH Könyvtár
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fõigazgatójának „útközben” készült fotóiból nyílt
kiállítás az Alkotó könyvtáros elnevezésû prog-
ramsorozat keretében. Nemes Erzsébet sokat
utazott a nagyvilágban, és több alkalommal vele
együtt utazott a kiállítást méltató Bakos Klára, a
Magyar Könyvtárosok Egyesületének elnöke is.
Talán a közös élmények tették olyan bensõsé-
gessé a más esetekben inkább csak ünnepélyes
nyitószavakat, és a fotók készítõjének személyes
gondolatait is. A gyönyörû tájakat és a való élet
képeit is megörökítõ alkotásokat igazán érdemes
megtekinteni.

Délben azonban már a zene foglalkoztatta a
nagyérdemût, a könyvtárból közvetítette ugyan-
is a Katolikus Rádió a Mi ez a szép? címû
mûsorát, amely a sajnos megszüntetett zenei
vetélkedõ, a Ki nyer ma? utóda.

És itt kell elmondanunk, hogy a zene végig-
kísérte az egész napot. A könyvtár különbözõ
tereiben több félórás koncert is felhangzott a
legkülönfélébb hangszereken, a gitár-hegedû rit-
ka párosításától egészen a viola da gambáig és a
zene jelnyelvi tolmácsolásáig.

Az Akadémiai Kiadó mutatta be ezt követõen
a Magyar értelmezõ szótár hangos CD-vel címû
kiadványát, és vásárt is rendezett fõként szótá-
rakból. Érdekessége a 2008-ban megjelent mû-

nek, hogy 25 ezer szó kiejtése hallgatható meg
a cédén a szavak melletti ikonra kattintva, ami
hasznos újdonság lehet nem csak az idegen anya-
nyelvûeknek, de nekünk is, akik azt hisszük, jól
beszéljük az anyanyelvünket.

Még egy könyvbemutató zajlott le közben: a
nyelvstúdióban a Fajszi Károly eszperantó gyûj-
teményérõl készült katalógus második kötetérõl
beszélt Dudich Endre, a Magyarországi Eszpe-
rantó Szövetség tiszteletbeli elnöke.

Az OIK és a SINOSZ (Siketek és Nagyothal-
lók Országos Szövetsége) között évek óta léte-
zik a szoros együttmûködés, melynek gyümöl-
cseibõl jutott erre a napra is. A jelnyelven érzé-
keltetett zene és a „felolvasás” mellett Dal a

kézben címmel megzenésített versek jelnyelvi
adaptálásáról tartott elõadást Mongyi Péter jel-
nyelvész Vincze Tamás és Tapolczai Gergely

jelnyelvi mûfordító segítségével. Az élményrõl
a www.revizoronline.hu oldalon megjelent írás-
ból idézünk: „Röpke másfél óra alatt kaptam
képet arról, milyen küzdelmes a siketek számára
a grammatika, mennyire nehéz fogalmat alkotni-
uk egy versrõl, holott azt gondoljuk, hogy egy
látónak a nyelvi mûélvezet nem akadályos.
Mongyi Péter Szabó Lõrinc Lóci verset ír címû
költeménye kapcsán úgy bontotta szét a halló
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közönség számára a nyelvi folyamatokat, hogy
érthetõvé váljon, mennyire nem jelent semmit a
siketek világában a szavak egymásutánisága,
viszont mennyire fontos szerepet kap az artiku-
láció, a mimika és persze a kezek tánca. Túróczi

Erika és Popele Róbert jelnyelvi elõadók bemu-
tatói nyomán arról is meggyõzõdhettünk, hogy a
siketek a megzenésített verseket is élvezhetik.
Ugyanazt a verset elõadták »nyersfordításban«,
mûfordításban és zenés, mûvészi verzióban, majd
a jeles elõadókat megtapsolhattuk siketek mód-
jára is. Az elõadók és a mûfordítók önvallomá-
sai megindítóak voltak; elmesélték, hogy már
kisgyerekként hogyan voltak képesek értelmezni
a mögöttes tartalmakat, hogyan szerették meg a
költészetet, és hogyan jutottak el a jelnyelv kom-
munikációs alkalmazásán túlra, a leginkább a film
formanyelvéhez hasonlítható mûvészi, képi
nyelvhez.”

Hagyományos eseménye már az OIK nyílt
napjának a mûfordítói pályázat díjkiosztása.
Ezúttal spanyol nyelvû verset kellett magyaríta-
niuk a jelentkezõknek. Az idõnként kissé sutára
sikeredett, de sok kiváló megoldást is mutató
eredményekrõl Lator László, a zsûri elnöke és
Tóth Éva spanyol mûfordító beszélt nagy hozzá-
értéssel és megértéssel. A legsikeresebb átülteté-
sek már meg is jelentek a Napút KávaTéka mel-
lékletében.

Ebben az évben a görög nemzetiség mutatko-
zott be a vendégeknek, kiállítás nyílt Szidu

Evdoxia festményeibõl, a mûvésznõ verseit
Papadimitriu Athina szavalta, és a nap zárása-
ként a Sirtos együttes tartott fergeteges tánchá-
zat a Fengari tánccsoport közremûködésével. S
mindehhez még görög büfé is a vendégek ren-
delkezésére állt…

Volt még raktárlátogatás, könyvtári „tárlatve-
zetés”, és mindenféle kedvezménnyel várták a
látogatókat. A könyvtárba szinte folyamatosan
érkeztek az érdeklõdõk, volt olyan program,
amelyiket többen már csak a fedett udvarban
elhelyezett kivetítõkön tudtak követni. Igazán elé-
gedetten térhettek aznap nyugovóra az OIK
könyvtárosai… (fá)

(Fényképek: Gál Szilvia Ida)
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Mesék Mátyás királyról
– országos mesemondó

verseny

A Mesék Mátyás királyról címû országos mese-
mondó versenyben regéket, mondákat, népme-
séket és népmese-feldolgozásokat adtak elõ 10–
18 év közötti diákok. A szeptember 13. és 17.

között lezajlott hét területi válogatóból 25 diák
jutott az országos döntõbe.

Az április óta zajló iskolai, helyi válogatókra
legalább háromezren tanultak meg és mondtak
el egy-egy mesét Mátyás királyról. A területi

döntõkben mintegy 350 diák vett
részt. A versenyek lebonyolításában
az egri Bródy Sándor Megyei és
Városi Könyvtár, a kecskeméti Ka-
tona József Könyvtár, a debreceni
Méliusz Juhász Péter Megyei Könyv-
tár és Információs Központ Gyermek-
részlege, a tapolcai Wass Albert Vá-
rosi Könyvtár és Múzeum, a kapos-
vári Megyei és Városi Könyvtár, a
szentendrei Pest Megyei Könyvtár és
a Budai Ciszterci Szent Imre Gimná-
zium volt segítségünkre.

A Reneszánsz Év Programiroda tá-
mogatásával meghirdetett mesemon-
dó sorozat megrendezésében a nem-
zeti könyvtár együttmûködõ partnere

az Egyszervolt a Magyar Gyermekkultúráért Köz-
hasznú Alapítvány, szellemi támogatói a Magyar-
tanárok Egyesülete, a Magyar Olvasástársaság
és a Budavári Önkormányzat voltak.
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Az országos mesemondó verseny döntõje
2008. szeptember 30-án délelõtt 10 órakor kez-
dõdött az Országos Széchényi Könyvtárban
(OSZK). A döntõbe 25 mesélõ jutott – Zala-
szentivántól Orosházáig, Szombathelytõl Nagy-
bányáig (Máramaros megye, Románia). A ver-
senyzõk neves zsûri elõtt szerepelnek, melynek
tagjai: Boldizsár Ildikó mesekutató, Fenyõ D.

György középiskolai tanár, a Magyartanárok
Egyesületének alelnöke, Gabnai Katalin dráma-
pedagógus, Helyey László színmûvész (elnök),
Nagy Attila olvasásszociológus.

A huszonöt versengõ elõadását bárki meghall-
gathatja, mivel azok felkerültek a Mesék Mátyás
királyról címû ünnepi honlapra. A multimédiás
honlap az OSZK Elektronikus Dokumentum
Központja vezetésével az Egyszervolt a Gyer-
mekkultúráért Közhasznú Alapítvány, valamint
a Magyar Katolikus Rádió együttmûködésében
készült. A honlap ünnepélyes, mûsoros bemuta-
tóját szeptember 30-án – a mesemondó verseny
döntõje után – tartották az Országos Széchényi
Könyvtár dísztermében.

A Mesék Mátyás királyról címû digitális gyûj-
temény arculatának ihletõ motívumai az OSZK-
ban õrzött korvinák iniciáléi, díszítései. A nem-
csak gyerekeknek készült szolgáltatás majd két-
száz mesét (Kriza Ildikó és Kóka Rozália gyûj-
tései) és közel negyven egyéb szöveget tartal-
maz – köztük Galeotto Marzio Mátyás király
kiváló, bölcs, tréfás mondásairól és tetteirõl szó-
ló könyvének történeteit. Szépirodalmi bibliog-
ráfia, történelmi tanulmány és galériák is gazda-
gítják a honlapot. A Galériákban a Hunyadi
Mátyással kapcsolatos miniatúrákból és metsze-

tekbõl teszünk közzé összeállítást,
melyet Tóvízi Ágnes, a nemzeti
könyvtár Régi Nyomtatványok
Tára munkatársa válogatott, vala-
mint külön is felvonultatjuk a
Jankovics Marcell által Kriza Il-
dikó kötetéhez készített tizennyolc
illusztrációt. A honlap számára
Boldizsár Ildikó írt bevezetõt. A
Magyar Katolikus Rádióval való
együttmûködésben 109 szöveg
(mese) hangfelvétele készül el. A
meséket Helyey László színmû-
vész olvassa fel. A programozási
feladatokat az Egyszervolt mun-
katársai végezték el.

Újból vándorúton
a népmese napján

Tavalyi sikeres rendezvényünkön felbuzdulva ez
évben is tervbe vettük, hogy meglepjük leendõ
és meglévõ olvasóinkat – nem kizárva ebbõl
magunkat sem – egy kellemes, felhõtlen hangu-
latú nappal. No, a felhõk már nem így gondol-
ták. Õk igenis, hívatlanul meglátogatták szabad-
téri rendezvényünket. Régióigazgató asszonyunk
Egyiptomban tárgyalt a jó idõ eléréséért. Nos,
gondolom, hogy vagy nem a megfelelõ mecset-
be tért be, már amelyik Magyarország területi
képviselõje volt, vagy az idõeltolódás miatt le-
hetett így. Igen, csakis ez lehetett. Így végül dél-
után egy órakor, a rendezvény finisében kezdett
el hétágra sütni a nap. Mi közben itt a helyszí-
nen küzdöttünk az elemekkel. Szeptember köze-
pén sehol az indián nyár. Viharos szél, metszõ
hideg, kis és nagy cseppekben érkezõ esõ. A
sörsátrak teteje igen hamar megtelt, laza mozdu-
latokkal zúdítottuk le az esõvizet. A kihelyezett
papíros alapú díszítmények hullámos formájúvá
alakultak, a betûk folyásnak indultak.

Eszünkbe ötlött a B terv, hogy beköltözünk a
könyvtárba. De a sólymok, a lovagrend lovagjai
teljes felszerelésükkel, a játékudvar és öt sátor
igen nehezen fértek volna be. Meg közben nyit-
va is volt a könyvtár, így a kölcsönzés az olvasók
számára igen kalandossá vált volna. Eljátszottam a
gondolattal, hogy például csak akkor kölcsönözhe-
ti ki a kívánt könyveket, ha megvív a lovaggal és
legyõzi, majd nyílvesszejével, ha épp nem találja
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el a könyvtárost vagy a számítógépet, még haza is
viheti. Most mit is? A könyveket vagy a lovagot?
Kinek a pap, kinek a papné.

No, B terv kilõve, maradt a kinti, A terv. Nem
adtuk fel! A könyvtáros minden körülmények
között megél, még a víz hátán is. Mindeközben
bíztunk olvasóinkban, akik az eddigi tapasztala-
tok alapján képesek a legnagyobb jégesõben,
hóviharban vagy trópusi hõségben is felkereked-
ni, hogy meglátogassanak minket könyvtáraink-
ban. És lám, most is így lett! Esõkabátban, eser-
nyõvel, sapkában és egyéb relikviákban lassan
érkeztek. Érdeklõdve nézték az elõkészületeket,
tanácsokat adtak, néhol segítõ kezet nyújtottak.
A kuglinál, mely földitekeként szerepelt, már
komoly szabálymegbeszélés folyt. A kalodát is
többen kipróbálták. És elérkezett a történések
kezdete. Megszólalt a reneszánsz zene, a kikiál-
tó megpergette dobját, és a vér is meghûlt ere-
inkben. A szó szoros értelmében, mert mindezt
mezítláb! Ha még idáig elfelejtettem volna meg-
írni, mindez Pest városában, Csepelen történt, a
Sétáló utcában, az Úr megtestesülésének 1468.
évében. Az évszámból is látszik, hogy ez csakis
Mátyás királlyal hozható összefüggésbe. A Má-
tyás-történetek széles tárházából öt mesét emel-
tünk ki és dolgoztunk fel gyerekekkel és gyer-
meklelkû felnõttekkel. Vándorlásra hívtuk õket,
hogy járják be „álruhában” a neves városokat,
ahol Mátyás király is járt. Így eljutottak Kolozs-
vár, Gyöngyös, Buda, Gömör és Solymár váro-
sába. Kaptak selyem szütyõben menlevelet a ki-
kiáltótól, és a városokban számtalan próbatétel
várt rájuk.

Ha sikeresen teljesítették, akkor betûs pecsé-
tet kaptak menlevelükre (jelzem, hogy a Nemze-
ti Múzeumban gyönyörûek kaphatók). A pecsé-
telésekbõl összeolvashatóvá vált a MÁTYÁS szó.
Mily meglepõ! De ugye, hogy ne legyünk öncé-
lúak, ennek a menlevélnek a hátulja felfedte
könyvtáraink címét, elérhetõségét, ha mindezek
után szeretnének velünk a megszokott helyün-
kön is találkozni, és további olvasásra, kölcsön-
zésre adnák a fejüket. A menlevéllel már csak
Mátyás királyt kellett megkeresniük, aki szünte-
lenül figyelt, hogy sehol ne történhessen igaz-
ságtalanság. A megfáradt próbatévõt egy arany-
ládából elõbukkanó mézeskalács-hollóval jutal-
mazta.

De itt azért még ne zárjuk le az eseményeket!
Nézzünk körül a helyszíneken a teljesség igénye

nélkül! A feldolgozott mesék szövege minden
sátornál ki volt függesztve, aki nem ismerte,
elolvashatta.

Gömör (Mátyás király Gömörben c. mese)
Ételek és fûszerek várták az érdeklõdõket,

ezekbõl kellett kiválasztaniuk azokat, amelyeket
már ismerhettek abban a korban. A kötélhúzó
versenynek és a szemetes kosárból készített put-
tonyos ügyességi játéknak nagy sikere volt. A
felnõttek, és néhol a könyvtárosok is, beálltak
játszani. A legbátrabbak a hideg homokban tar-
tottak kincsvadászatot.

Solymár (A solymári csóka c. mese)
Csóka-móka totót lehetett kitölteni zsákba-

macska ajándékokkal, madárhangokat felismer-
ni, és vidám csókákat készíteni. A legnagyobb
látványosságnak Kafka György solymász és sóly-
ma bizonyult. Eljött társa is, de hogy õ milyen
illetõségû madárral, azt nem tudom. A rohangá-
lás közben nem volt idõm megkérdezni, de szép
madár volt, az biztos. Egész nap csoportosultak
körülöttük, kérdéseket tettek fel, és megsimo-
gatták az igen békés madarakat.
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Kolozsvár (A kolozsvári bíró c. mese)
A bíróröptetés igazán nagyszerû volt. A libi-

kóka egyik végén ült a bíróbáb, a másikra meg
rá kellett lépni. Most is elõttem a kislány meg-
lepett arca, ahogy szörnyülködik, mert a szaltó
után szegény bíró fejjel lefelé zuhant le. Egy
nagyobb bíróbábbal meg fényképezkedni lehe-
tett. Majd három farönkkel ugrálni, az egyik a
láb között. No ettõl aztán nagy nevetgélések in-
dultak be.
Buda (Egyszer volt Budán kutyavásár)

Ez hálás téma volt, szóba és kézbe került
minden, ami kutyákkal kapcsolatos: puzzle,
lufihajtogatás, ügyességi játék, kutyafajta felis-
merése. A Futrinka utcai Kutyavédõ Egyesület-
nél pedig gazdára váró kutyák képeit lehetett
nézegetni.
Gyöngyös (A gyöngyösi tanítómester)

Mátyás király tanítójánál, Bálint mesternél
lehetett iniciálékat díszíteni, lúdtollal írni. Bi-
zony elgondolkodhatott a mostani diák, hogy
mennyivel könnyebb eszköz a golyóstoll. Fur-
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fangos középkori feladványok mozgatták meg az
agytekervényeket. A hitelesség miatt még gipsz-
bõl öntött Mátyás-fejet is lehetett díszíteni.

Egyéb programok

Középkori játékudvar: itt olyan játékokkal
vártuk a gyerekeket, amelyek a középkorban is
népszerûek voltak. Lehetett falovacskázni,
földitekézni, ugrálóiskolázni, és a kalodát is ki
lehetett próbálni. No, itt is sok szülõt láttunk!

Szent László lovagrend lovagjai: egész nap
állták a viaskodni vágyók rohamát. Ki lehetett
próbálni a kardot, a sisakot, lehetett vívni a lo-
vaggal, íjászkodni. A bemutatókat is nagy kö-
zönség nézte.

Megtartottuk a könyvtárainkban hónapok óta
folyó Mátyás, az igazságos címû rajzpályáza-
tunk eredményhirdetését. Több száz rajz érke-
zett be. 28 helyezett és sok-sok ajándék dicsérte
a míves rajzokat. Az egyik elsõ helyezett ovis

anyukája felhívott telefonon, megköszönte, hogy
ilyen boldog napja még nem volt a kislányának.

A színpadon közben fellépett a kispesti Eöt-
vös iskola A tétényi bíró címû darabjával, Ribár

Andrea reneszánsz citerajátékával és dalaival. A
rendezvényt pedig a Company Canario Históriás
Táncegyüttes táncbemutatója és táncháza zárta.

És végül, de nem utolsósorban: a rendezvényt
a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár Dél-pesti Ré-
giójának könyvtárai szervezték, összesen tizen-
négy könyvtár. Köszönet a kollégáknak, akik
együtt játszottak, és azoknak is, akik közben a
nyitva lévõ könyvtárakban kölcsönöztek, tájékoz-
tattak, és irigykedve gondoltak arra, hogy mi-
lyen jó is lenne közöttünk. De az élet nem áll
meg, a kölcsönzésnek folynia kell! A (ma diva-
tos szóhasználattal) csapatépítés kitûnõ alkalma
volt ez a program, miközben közelebb kerülhet-

tünk olvasóinkhoz. Nagy vita van mostanában
arról, hogy lépjünk-e ki könyvtáraink falai kö-
zül. Ez a nap beigazolta, hogy igenis megéri!

Egy pár aranyköpés

Nyugdíjas házaspár kérdése Mátyás királyhoz:
Nem akarja átvenni Gyurcsány helyét? Király:
Majd ha az államkincstár nem kong üresen.

Angol anyuka kérdése szintén a királyhoz: Te
egész nap itt vagy? Kérsz forró gyümölcsteát?
Ugyanennek az anyukának a gyereke, úgy tûnt,
nem érti, hogy mit mond neki a kolléga, õ meg-
kérdezte az anyukát. Ért a gyerek magyarul? A
gyerek erre megszólalt: És beszélek is!!!

Kolléga a királyra mutat, és egy gyerekhez
fordul: Nézd, ott van Mátyás király! Gyerkõc:
Aha, az orra stimmel:-)

A Népmese napja kiírás a könyvtár bejáratá-
nál volt, a sátorfeliratok meg nem árulkodtak
arról, hogy ez milyen rendezvény. Bácsi a ko-
lozsvári sátornál: Maguk Kolozsvárról jöttek? Én
is székely vagyok.

Anyuka vadul mobilozik: Azonnal gyertek ide
a Sétáló utcába, mert itt van Mátyás király!

Király furfangos kérdése: Mi volt Mátyás
király híres madara? Gyerek hosszasan gondol-
kodik, és ránéz a mögötte álló Solymár városá-
ra, ahol a Solymári csóka c. mesét dolgozták fel:
Hát... a CSÓKA!

Gyerek a kikiáltóhoz: Képzeld, én hazamen-
tem, és felvettem egy másik kabátot, hogy ne
ismerj fel. Én most álruhában vagyok. Elindul-
hatok újból a próbatételekre?

Budavári Klára

Közlemény

A 2001-ben közhasznú fokozatot elnyert Kovács
Máté Alapítvány kuratóriuma ezúton köszöni
meg mindazok támogatását, akik 2007. évi sze-
mélyi jövedelemadójuk egy százalékát a 2008.
év elején az alapítvány adószámára utalták át. A
felajánlott összeget – 35 036 Ft – a kuratórium a
Fülöp Géza születésének nyolcvanadik, halálá-
nak tizedik évfordulója alkalmából készülõ kö-
tet kiadására fordítja.

A korábbi évben az alapítvány javára felaján-
lott összeget a kuratórium a fenti évfordulók al-
kalmából hirdetett és beérkezett oktatói és
hallgató pályázatok jutalmazására használta fel.

Hangodi Ágnes kuratóriumi titkár
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Iskolai könyvtárosok írjákIskolai könyvtárosok írjákIskolai könyvtárosok írjákIskolai könyvtárosok írjákIskolai könyvtárosok írják

Emlékek
az elmúlt évtizedekbõl

Amikor a Könyvtáros-
tanárok Egyesületének
húszéves jubileumára ké-
szülve átgondoltam az
1958 és 1988 közötti har-
minc évet, sok kimagas-
lóan jó eredmény tûnt sze-
membe az iskolai könyvtárakkal kapcsolatban.

Abban az idõszakban az állami munkakö-
zösségeken kívül egyre többen léptek be a
Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE)
megyei szervezetébe, szekcióiba.

A civil szakmai szervezet iránti igény egy-
re erõsödött: az 1983-ban és 1985-ben rende-
zett Nyári Akadémia után 1986-ban létrejött
az MKE Iskolai Könyvtárosok Szekciója! (Saj-
nos az elhunyt Gyõri Gáspár és Kisfaludi

Sándor nélkül.) Ebben az évben megjelent a
sokunk által (Oktatási Minisztérium – OM, Or-
szágos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum –
OPKM, MKE, Országos Pedagógiai Intézet –
OPI, Fõvárosi Pedagógiai Intézet – FPI, Haza-
fias Népfront stb.) elõkészített, fejlõdést szol-
gáló irányelv az iskolai könyvtárak fejleszté-
sérõl.

Ennek a harmincéves, egyenletes fejlõdés-
nek az eredményét késõbb az új, 1993-as ok-
tatási törvény tükrözte. A könyvtári rész hala-
dó volt. Jó volt, mert erõsítette a sokunk által
elõzetesen elfogadott elveket, a gyakorlatban
már kipróbált lépéseket, így százak örültek a
soroknak (mint az 1975-ös állományellenõr-
zéssel kapcsolatos rendeletnek), néhány ezer
kolléga és fenntartó gondolkodását tudtuk be-
folyásolni az OM, Országos Közoktatási Szol-
gáltató Iroda (OKSZI), Országos Közoktatási
Intézet (OKI), OPKM, Könyvtárostanárok
Egyesülete (KTE), államtitkárok, megyei inté-
zetek, munkaközösség-vezetõk, iskolaigazga-
tók, aktív kollégák közös munkájával.

Veres Pálné másfél századdal ezelõtti sza-
vai bizonyosodtak be: „Sokaknak egy cél felé

való tömörülése feltûnõ nagy dolgokat hoz
létre.” (Együtt az iskolák képviselõi. In Peda-
gógusok Lapja 1986. 20. sz.)

Az igazsághoz tartozik az is, hogy a hata-
lomra kerülõ új szakmai, állami, egyesületi
vezetõk széthúzása, sietése negatívan hatott a
’93-as törvény végrehajtási utasításának meg-
fogalmazóira. A gondot fokozta a megjelent
új könyvtári törvény, mely aláásta az iskolai
könyvtárakban elért eredményeket, s különö-
sen a közoktatási vezetõk korábban kialakult
támogatását. Az 1996 és 2005 közötti idõszak
elemzésének nem itt van a helye. Az egy másik
vizsgálat feladata, hogy részletesen feltárja a
szakmánkban bekövetkezett szakadásokat (pe-
dagógiai intézeti könyvtárak sorsa, türelmet-
lenség a másként gondolkodókkal szemben),
és rávilágítson a kiemelkedõen jó csúcsokra,
eredményekre (lásd gépesítés, publikációk sora,
erõs szakmai réteg lassú kialakulása stb.).

Az Iskolai Könyvtárosok Szekciója önálló
egyesületté vált. Új neve: Könyvtárostanárok
Egyesülete. A KTE kezdeteinek részletes tör-
ténetírását már ma el kell kezdeni. Nekünk na-
gyon nehéz volt az ötven évvel ezelõtti gyö-
kereket, az akkor dolgozókat megtalálni, mert
korabeli dokumentum kevés van az IKT és a
Könyv és Nevelés cikkein kívül, annak is nagy
részét alulnézetben vagy az irányítás felülné-
zetében fogalmazták meg.

Jó volna néhány olyan írás (cikk, tanulmány,
könyv, cédé), mely a tények leírásán kívül
(vagy azok helyett) problémafelvetõ, állásfog-
lalásra késztetõ volna. El kell már jutnia a szak-
mánknak odáig, hogy ami az utóbbi évtize-
dekben nem tisztázódott, azt végre rendezzük.
Néhány példát jegyzek le:

• Könyvtárhasználókat kell oktatnunk, taní-
tanunk? (A felsõoktatásban igen. A közokta-
tásban könyvtárhasználókká kell nevelnünk.)

• Felmérések kérdése: Van-e könyvtáros az

iskolában? (Van. Kötelezõ minden iskolában.
Lehet, hogy ismét ingyenmunkás, lehet hogy
szakképzetlen, de õ készíti el az iskola
könyvtárpedagógiai programját, átveszi a tan-
könyveket, folyóiratokat stb.)
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• Közmûvelõdési könyvtár elláthatja-e az is-

kolát? (Nem képes rá. Kivétel az iskolában
mûködõ kettõs funkciójú könyvtár, az azon-
ban csak részben közmûvelõdési. A kérdést
végre részletesen ki kell fejteni. Úgy tûnik, a
szakmának nem elég Horváth Tibor tömör
megfogalmazása: „az iskolának és könyvtárá-
nak összenövése nyilvánvaló volt. Inkább cso-
dálkozni kell azon, hogy mind könyvtári, mind
pedagógiai berkekben az egybetartozást újra
meg újra magyarázni kell.” (Hej, iskolai könyv-
tárak! In Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 1998.
12. sz. 30. oldal)

(A kívülállók meggyõzésére javasolom a
Sallai Istvánnal 1970-ben folytatott gondolat-
cserénk záró gondolatát. Kértem, fogadják el,
hogy ha a szomszédos telken levõ uszoda miatt
nem szerelik le a konyhában levõ vízcsapot,
mert nem kívánom a levest a fürdõmedence
vizébõl megfõzni, bár tudom, ott sok víz van,
ugyanúgy ne szüntessenek meg iskolai könyv-
tárat csak azért, mert közel van a megyei vagy
más közmûvelõdési könyvtár.)

• Kell-e könyvtárostanári képzés? (Kell. Mi-
ért? Mit tartalmazzon a képzés? Részletesen
le kell ismét írni.)

• A könyvtár az informatika része? (Csak
kis része, ahogyan részben az informatika a
könyvtár része.)

• Kell-e módosítani a statisztikai kérdése-
ken, ha iskolai könyvtártól kérik? (Igen! Mi-
ért?)

• Mi a célja az információszerzésnek? (Csak
az önmegvalósítás – vagy az is cél, hogy tudá-
sunkat átadjuk, másokat többé tegyünk bibli-
ográfiáinkkal, az információt kiegészítve vé-
leményünkkel, válogatott irodalomajánlással?)

• Miért szerepel az elõadások, publikációk
címében az „új modell”? (Miért nem XXI. szá-
zadi? Sokszor volt már „új modell”: leláncolt
kódexek helyett tömegesen gyártott nyomta-
tott könyvek a szabadpolcokon. Az is „új”
volt!)

• Létezik-e esélyegyenlõség? (Nem, csak
szólam az esélyegyenlõség megteremtése. A
különféle iskola, könyvtár stb. célja az esély-

egyenlõtlenség csökkentése lehet. A pályázati
kiírások, a tévé, rádió stb. szolgálják-e az
esélyegyenlõtlenségek csökkentését vagy fo-
kozzák a nehézségeket?

• Magányos az iskola könyvtárosa? (Hm.)

• Ha nem szerepel az iskola költségvetés-

ében a könyvtár, tehet-e valamit a könyvtá-
ros? (Igen. Mikor, mit, hogyan?)

• Van-e a könyvtárostanárnak speciális fel-
adata az olvasásfejlesztésben?

• Az iskolai könyvtárban dolgozó kolléga
tanár vagy könyvtáros? (Ez az egyik legfonto-
sabb, legbizalmasabb, legösszetettebb kérdés,
a könyvtárostanár fogalmának pontos, részle-
tes leírása.)

• Van-e egy közoktatási intézménynek
könyvtárellátási felelõssége? (Van! Milyen te-
rületen, milyen módon?)

Az eddig felsoroltakat lehet folytatni. Mi-
lyen a Könyvtárostanárok Egyesülete tagságá-
nak véleménye, állásfoglalása ezekrõl? Nem
egyes személyek vitájára van szükség, hanem
szakmai fogalmaink, állításaink pontosítására
egyesületi szinten, bántás nélkül, a szakmai
jobbítás érdekében.

Ebben a keretben nem lehet mindent rész-
letesen leírni. Sok kérdés nem is volt megvá-
laszolható, inkább a jövõben válik lehetõvé
lezárásuk. A KTE vezetõségének javaslatomat
azzal adtam át az ünnepi ülés, a huszadik év-
forduló (2006. november 30.) után, hogy egé-
szítsük ki folyamatosan: legyen erõnk kívülrõl

látni magunkat és eldönteni, melyek a legfon-

tosabb teendõk. A lezárt elemzéseket publi-
káljuk, és vegyük fel listánkra az újonnan
megjelenõ kérdéses fogalmakat. A kidolgozott
témák azután szerepelhetnek a jövõben a kép-
zésben, továbbképzésben, s nem vetõdnek fel
olyan sokszor újból és újból vitaanyagként,
meg nem oldott kérdésként ugyanazok a prob-
lémák.

Az alábbiakban egyetlen kérdést emelek ki
és részletezek a tisztázás szándékával: a ma-
gányosságot. Nagyító alá veszem, hogy alkal-
mas legyen elemzésre. 1958 és 1988 között
merült fel, lezártnak tûnt, de az évszázad for-
dulóján ismét gyakran elõfordul írásban, el-
hangzik elõadásokban és beszélgetésekben.

Magányos-e
az iskola könyvtárosa?

Gyakran hangzik el ez a válasz: igen, magányos
vagyok.

A tapasztalat azt mutatja, sok esetben az érzi
magát magányosnak, aki maga nem teszi meg az
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elsõ lépést a magányosság vagy a magányosság
érzése ellen. Mivel különbözõek vagyunk, az elsõ
lépés megtétele nem azonos mértékû erõfeszí-
tést kíván mindenkitõl.

Van olyan nyitott egyéniségû kolléga, aki
észre sem veszi, mikor tört meg magányossága,
mert születése óta sosem igazán magányos. Ez-
zel szemben az emberek közül többeknek tuda-
tosan tenniük kell azért, hogy ne érezzék magu-
kat egyedül. Ez utóbbiak közé tartozik az okta-
tás területén dolgozó könyvtárosok nagy része.
Önmagukat legyõzve, visszahúzódó és zárkózott
tulajdonságukat megváltoztatva, tudatosan töre-
kedniük kell kapcsolataik építésére. Ehhez kez-
detben erõ, idõ és fõleg elhatározás, akarat kell.
(Ezt éltem meg magánéletemben, különösen az
elsõ, énektanári szakmai pályámon.)

Kérdés, melyik közösségbe csöppen bele az
iskolai könyvtáros, milyen kapcsolatot építhet ki?
Hozhat-e létre, kezdeményezhet-e csoportalakí-
tást egy-egy könyvtárostanár?

A könyvtárostanár munkábalépésekor azon-
nal tagja az iskolának, különösen a tantestület-
nek. Ebben a körben az általános emberi kérdé-
sek mellett a pedagógiai, kiemelkedõen a
könyvtárpedagógia témával kapcsolatosan ér-
demleges véleményezésre kollegiális kötõdés
jöhet létre. Kezdetben, az 1950-es, 1960-as évek-
ben azoknak, akik iskolájukban már tanították a
tanári szakjukat, természetes volt a tantestülettel
végzett közös munkájuk. Ilyenek voltunk mi
többségünkben (Illyés Bálint, Gyõri Gáspár,
Fõrhécz Istvánné és mások).

Azoknak, akik korábban közmûvelõdési vagy
szakkönyvtárban dolgoztak, meg kellett (volna)
ismerkedniük kollégáik pedagógiai munkájának
lényegével. Közülük sokan a ’80-as évektõl ke-
rültek pályánkra – ekkor jelent meg az iskolai
könyvtárosok nagyobb százalékánál a magányos-
ság érzése. Ennek talán két oka is volt: egyrészt
a könyvtárosképzésben a tanári hivatásra való

felkészítés nem szerepelt, másrészt a továbbkép-

zésben sem világítottak rá sokáig, hogy a magá-
nyosság feloldható, de ennek érdekében a könyv-
tárosnak is tennie kell. A módszertani szakiro-
dalomban nem találjuk meg, mely lépések vál-
tak be. Kérdés, hogyan oldható az iskolai könyv-

tárban dolgozók magányosság érzése. Több fe-
lelettel válaszolhatjuk meg. Bevált módszer pél-
dául: augusztusban felmérjük a tantestület igé-
nyét, szóban vagy írásban. Felszólalunk tantes-

tületi értekezleten. A könyvtárba érkezõ fo-
lyóiratok egy-egy cikkére és az új könyvekre
felhívjuk a figyelmet. További felsorolás he-
lyett egyetlenrõl, részemrõl a leglényegesebb-

rõl szólok: a tantestület tagjaival végzett kö-

zös munkáról.

Milyen területen érdemes
együttmûködni?

Látványos, kézzelfogható terület az állomány-

alakítás. Az állomány csökkentésekor az egyes
szakokat képviselõ tanárok véleményét kértem
például az 1966/67-es tanévben. A százéves
Veres Pálné Gimnázium feleslegessé vált köny-
veit a kialakított közös vélemény után vontuk
ki. Az egyes szakkönyvekkel kapcsolatos véle-
ménycsere folyamán megismertem sok tanár
felfogását, a tantestület megismerkedett munkám
egy részével, és az ott akkor még újnak számító
szabadpolcos renddel.

A közös munka a ’60-as, ’70-es években ter-
mészetesebb volt, mint késõbb, mégis így tud-
tam a század végén is több kollégával kapcsola-
tot létesíteni. A Balassi Gimnáziumban a ’90-es
években a sok Lenin-köteten kívül a legfelsõ
polcokon két teljes Lenin-sorozat is feküdt, egyi-
ket kivonásra javasoltam. Az idõsebb történész
támogatta javaslatomat. A kezdõ, fiatal tiltako-
zott. Kiderült a beszélgetés során, hogy a könyv-
tárban kevés a hely, ezért valamit tennünk kell,
õ viszont kérte, hosszú letétre vihesse haza az
egyik sorozatot, mert arra szüksége van egyéni
kutatómunkájához.

A gyarapítást is érdemes közösen végezni. Az
Új Könyvek jegyzékében a tanárok kézjegyük-
kel látják el a beszerzésre javasolt mûveket, a
példányszám megjelölésével együtt. A rendelés
elõtt sokszor kerül sor véleménycserére, egymás
gondolatainak megismerésére. Egyre inkább érez-
heti a könyvtárostanár: nincs egyedül!

Az állományformálás folyamata mellett a
nevelési kérdések sorát lehet a könyvtárban, ille-
tõleg a könyvtárossal közösen megoldani. Ehhez
az szükséges, hogy a könyvtáros, aki a tanulók-
kal elsõdlegesen egyénileg foglalkozik, ismerje
tanártársait. Egy lány, akit jó szellemi képessé-
gûnek ismertem meg, az egyik tárgyból csak-
nem bukásra állt. A polcokon rendeztük a köny-
veket, s közben beszélgettünk. Elmondta, hogy
nincs kedve tanulni, utálja a tanulást, õt senki
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észre sem veszi, különösen nem az egyik ember-
telen tanár. Tudtam, az a tanár igényes, igazsá-
gos és szigorú. (Tudtam, mert engem kamasz
koromban öt évig tanított.) A lánynak mondtam,
próbáljon egy ideig tanulni, bizonyítsa be, hogy
tud tanulni, s talán mégis észreveszik. A kollé-
gát megkértem, a lány minden pozitív és negatív
megnyilvánulására azonnal reagáljon, és ismerje
meg alaposan a diák képességeit. Mint a mesé-
ben, olyan kis csoda történt.

Az egyik, hogy a lány belevetette magát a
tanulásba, olvasásba. (A tárgyból érettségi elõtt
helyezést ért el az Országos Középiskolai Ta-
nulmányi Versenyen.) A másik jelentõs fordu-
lat volt, hogy a tanár rádöbbent, milyen más-
ként ismertem meg a tanítványok egy részét a
könyvtári munka során. Ezután értékesebbé
vált elõtte az én beszélgetésem a diákokkal.
Tudta, sokszor alulnézetbõl látják a diákok a
tanárt, s a könyvtárban elmesélik gondolatai-
kat. De tapasztalta azt is, hogy nem tanárelle-
nesség él bennem, amikor meghallgatom õket,
hanem az a vágy, hogy a fiatalok és a tanárok
minél inkább értsék meg egymást az eredmé-
nyesebb munka és az iskolában töltött kelle-
mesebb órák érdekében. Ami a számomra a
legfontosabb volt: nem éreztem magam egye-

dül abban a küzdelemben, amit diákunk sze-

mélyiségi jegyeinek fejlesztése érdekében vé-

geztem (bizalom másokban, türelmesebb ítél-
kezés a felnõttek felett, akaratának erõsítése
önmaga szertelenségének leküzdésében).

A nevelés néhány területén különösen szoros
kapcsolatot építhet ki a könyvtárostanár. Ilyen
például a pályaválasztás elõtt állókban az önis-
meret alakítása. Több diákban a könyvtárban
alakult ki, erõsödött meg a hivatástudat. A szü-
lõk és az osztályfõnökök, szaktanárok a gyere-
kektõl idegen pályára kívánták terelni õket. A
könyvtári beszélgetések során formálódott a fia-
talok gondolkodása. Néha velem, néha a tanulók
egymással folytatták a hivatásokkal kapcsolatos
témát, néha a szülõkkel beszéltem a fogadóórám
idején. A 13–14 és a 17–18 éves fiatalok gyako-
rolták az okos érvelést. Megtanulták, hogy úgy
kell engedelmeskedniük szüleiknek, hogy ugyan-
akkor kitartóan készüljenek a saját maguk által
vágyott pályára, hivatásra.

A ’70-es évek diákjaiból már felnõttek lettek.
Sokuknak ismerem jól választott pályáját – van
közöttük könyvrestaurátor, színházalapító, zene-

tudós, tévériporter, intézményigazgató óvodában,
könyvtárban, iskolában stb.

Két dolgot láttam lényegesnek: egyrészt azt,

hogy a tanulók ismerjék meg a saját jó és elõny-

telen tulajdonságaikat, s ehhez nyújtsunk mi,

felnõttek (szülõk, osztályfõnökök, tanárok) segít-

séget közösen. A 14–16 évesek ne orvosi egye-
temre készüljenek, hanem például egészségügyi
pályára, ahol lehet, hogy orvosok, ápolók, KÖ-
JÁL-munkatársak vagy kutatók lesznek azért,
hogy gyógyulást segítsenek vagy betegséget elõz-
zenek meg. Esetleg válasszák a pedagógus pá-
lyát, készüljenek tudásuk átadására. 18 éves
korukban már pontosabban megfogalmazódik
vágyuk, hogy zongorát, kémiát szeretnének ta-
nítani, vagy könyvtárostanárok lesznek (mint
amire 16 éves kora óta készült Molnárné Vaj-

da Zsuzsa budapesti kolléga), vagy kutatókká
válnak (mint a neves Vásárhelyi Judit az
OSZK-ban).

A másik lényeges feladat a hivatásra, az élet-
re való felkészítésben és felkészülésben a sok-
sok olvasás, gondolkodás, beszélgetés a könyv-
tárban.

Nagyon vártuk Nagy Lászlót iskolánkba, a
Veres Pálné Gimnáziumba. A ’60-as évek má-
sodik felében az Ég és föld címû oratóriumát
adta elõ irodalmi színpadunk. Az elõadás elõtti
hetekben és azután a könyvtárban olvasgattuk a
Fiúk szavait: „Szörnyû a vének látomása, tébo-

lyodás, összehabar mindent.” Olvastuk az Atya
szavait is: „Vaspapok vagytok, rozsda a ti virá-

gotok!” A lányokkal szívesen erõsítettük egy-
mást: Veres Pálné szellemében helyt kell állni a
nõnek a tudományban, a munkában, a család-
ban. Sokunk lelke mélyéig hatott az anyaság
csodálatos megfogalmazása a költõ Májusi ró-
zsa címû versében: „nehézkességével õ a földön

lépkedõ sólyom”.

A fiatalokkal együtt olvastuk, hallgattuk mi,
az osztályfõnökök, irodalomtanárok, szülõk is a
Tûz címû versét: „ne tûrd, hogy vénhedjünk sorra

lélekben szakállasodva, hûlve latoló józanság-

ban, ahol áru és árulás van, öltöztess tündér-

pirosba, röptess az örök tilosba, jéghegyek fölé

piros bálba, ifjúság királya, tûz!”

Magányos voltam? Nem, sosem éreztem
magam magányosnak.

Ezután felvetheti valaki: lehet, hogy pedagó-
gusként sosem éreztem magam egyedül. De
könyvtárosként? Úgy sem. Leszögezem: 1961-
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ig tanár voltam és könyvtáros az iskolában. 1961-
tõl a kerületi munkaközösségben már sokan érez-
tük: valamilyen szak és a könyvtár szak tanárai
vagyunk. Mire 1970-ben a fõváros felügyelõje
lettem, már elavultnak éreztük sokan a kérdést,

hogy tanárok vagyunk-e vagy könyvtárosok.
Könyvtárostanárok lettünk így, egyben, ahogyan
késõbb szakmai szervezetünk nevében, majd
1993-ban az oktatási törvényben szerepel. So-
kan tudjuk: nem a tanári és a könyvtári pálya
keveréke a mi szakmánk, hanem vegyületté vált

bennünk az új fogalom, ahogyan nem szokás
megkérdezni a történelem, ének, fizika stb. ta-
nártól egy iskolában, hogy tanár-e. Szakmánk
megerõsödését jelzi, hogy egy nálam húsz évvel
fiatalabb kollégának feltettem a régi kérdést:
Tanár vagy könyvtáros vagy-e? Rám csodálko-
zott. Megismételt kérdésemre hevesen válaszolt
(a megkérdezett Hock Zsuzsa könyvtárostanár),
hogy értsem már meg, õ ezt nem tudja szétvá-
lasztani, egyformán fontos a kettõ a tanév során.
Milyen boldoggá tett indulatos válaszával!

A pályaválasztáson, a családi életre (szülõi
szerepre) való felkészítésen kívül igen sok neve-
lési területen lehet a könyvtárban kiegészíteni,
eredményesebbé tenni a tanteremben, a család-
ban végzett munkát. Ilyen például az önfegye-

lem fejlesztése (a könyvtárban tartott földrajz-
órán egy kézikönyvet levehetnek a polcról mun-
ka közben – de ne a jazz lexikont forgassák),
önzetlen tevékenységre szoktatás a könyvtári
segítõk és az osztálykönyvtárosok munkája so-
rán. Ezekrõl részletesebben A könyvtárostanár

és a könyvtáros tanulók munkatársi kapcsolata

címmel írtam harminc éve. (In: Fõvárosi Iskolai
Könyvtárak Budapest, 1977, 156–167. old.)

A ’60-as évek végén a 16 éves Masszi Péter

osztálytársaival polcokat fûrészelt a régi, száz-
éves szekrénybõl. Felszerelték a békéscsabai, igen
olcsó vasszerkezetre, így jött létre a Veres Pálné
Gimnázium elsõ szabadpolcos rendszere. Ami-
kor szánakozó mosollyal hallgatja szavaimat
egyik-másik fiatal kolléga, mondván, hol van ez
a lelkesedés ma már – nekem András, a tizenegy
éves, ötödik osztályos fiú és barátja jut eszembe,
aki két éve sokat dolgozott a könyvtárban. Egy-
szer 2003-ban az iskola könyvtárában egyik
kollégával hosszú ideig kerestünk egy könyvet,
ami még reggel megvolt, de délben nem. Dél-
után, zárás elõtt odahozta András és barátja a
keresett könyvet, javaslatokkal együtt. „Eldug-

tuk a könyvet. A kicsik, a második osztályosok
ismét hangoskodtak, mert az ebben a szülészeti
könyvben lévõ képeket õk nem értették. Márta
nénit és a könyvtár csöndjét zavarták a vihánco-
lásukkal. Javasoljuk, tegyük a különgyûj-
teménybe ezt a gimnazistáknak és a tanároknak
szóló könyvet.” Meghatott és emlékezetes a ti-
zenegy éves fiúk figyelmessége, felelõsségtudata,
segíteni akarása, a könyvtári szellemet õrzõ ötle-
tük, az önzetlenül végzett rendszeres munkájuk.

Nekem nem jutott eszembe

a magányosság soha az iskolai
könyvtárban

Az emberi kötõdések mellett didaktikai kérdé-

sek sora foglalkoztatott, készültem a következõ
kerületi munkaközösségi megbeszélésre. Melyek
a könyvtárhasználatra nevelésnek a legjobb
módszerei a Nádasi Mária által felsoroltak kö-
zül? Egyéni? Kiscsoportos? Milyen csoportot
alkossunk a szaktanárral történt megbeszélés
alapján? (Nádasi Mária ’80-as években írt mû-
vei, 2003-ban megjelent tanulmánya a Didaktika

címû könyvben, Nemzeti Tankönyvkiadó. Szer-
kesztette. Falus Iván.)

A ’70-es évek elejétõl az átrendezhetõ aszta-
lokkal berendezett könyvtárral kapcsolatosan új
kérdések vetõdtek fel mind könyvtári, mind pe-
dagógiai szempontból. Az OSZK olvasótermei-
ben, egy igényesen berendezett szakkönyvtárban
jó a hagyományosan elhelyezett ülõhelyek sora,
olvasólámpákkal felszerelve. A közoktatás könyv-

táraiban – vallottuk sokan a ’60-as évek máso-
dik felétõl – az átrendezhetõ berendezésnek sok–

sok elõnye van. Az iskolai könyvtárosok körén
kívül is megindultak a véleménycserét közép-
pontba helyezõ továbbképzések: megszólaltak a
belsõ építészek, a bútorellátók, az iskolák igaz-
gatói, közmûvelõdési könyvtárosok, fenntartók.
Az érlelõdés fázisában az MKE Ifjúsági Szekci-
ójának egyik ülésén középpontba helyeztük a
témát Mosonmagyaróvárott. Papp István az
OSZK-ból a közmûvelõdési területrõl tartott elõ-
adást. Az iskolai könyvtárral kapcsolatosan val-

lotta, hogy az iskolai könyvtári kérdést az ott

dolgozók fogalmazzák meg, keressenek választ
tapasztalataik alapján, a mûködést belülrõl isme-

rõk készítsenek állásfoglalást. Sok beszélgetés
témája volt az új berendezési szempont. A mobil
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berendezések megrendelésekor a pedagógusok-
kal közösen több kérdést meg kellett válaszol-
nunk. Például: Mi lesz, ha a tanulók egy része
kis ideig háttal ül a tanárnak, amíg a tanár köze-
lebb nem megy egy olyan asztalhoz, ahol kör-
ben ülnek a gyerekek? (A figyelmet a tanulók-
ban levõ önfegyelem fokozásával és a tanárok új
módszereivel kellett biztosítani.)

A közoktatásban végzett ötvenéves munkám
során egy élelmiszerkereskedelmi szakmunkás-
képzõben eltöltött hét év folyamán, 1975 és 1982
között tudtam a könyvtárpedagógiai területen a
legeredményesebben dolgozni. Ez kizárólag
azoknak a közösségeknek tudható be, melyek-
nek tagja voltam.

Rendkívül jól összehozott, magasan képzett,
a tanulókért önzetlenül, mindenre kész tantestü-
letbe kerültem, igazi jó közösségbe. Minden ol-
vasási, könyvtári, mûvelõdési tervet támogatott
az igazgató, Kamasz Lajos és helyettesei, vala-
mint a tanári kar. Igaz, hét éven belül nyolc al-
kalommal költöztettük a könyvtárat, de mindig
elvégezték a munka nagy részét a diákok, a
gazdasági osztály munkatársai és a szakoktatók
segítségével.

Minden évben jobb lett a könyvtár elhelyezé-
se, berendezése a tanácsi fenntartó, a Belkeres-
kedelmi Minisztérium és Gyõri Gáspár kolléga
javaslata alapján. (Lásd Ugrin Gáborné: Egy
élelmiszerkereskedelmi szakmunkásképzõ isko-
la könyvtára. In Könyvtári Élet 1983/1–2 sz. 62–
70. old.)

Iskolám osztályfõnöki munkaközösségéhez
tartoztam, de könyvtárosként is volt kapcsola-
tom a szülõkkel. Évekig 18 osztály indult párhu-
zamosan. Valamennyi kezdõ osztálynak bemu-
tattam a könyvtárat egy osztályfõnöki órán, majd
az elsõ szülõi fogadónapon a szülõknek is. Több
száz vidéki tanulónk volt. A Szabolcs megyei
szülõk sokan életükben elõször láttak szabadpol-
cos könyvtárat a ’70-es évek végéig. Megbeszél-
tük, ha a tanárok közül valakire várniuk kell,
nyugodtan beülhetnek a könyvtárba folyóiratot
olvasni, könyveket nézegetni, fejhallgatóval ze-
nét hallgatni.

Ezekben az években a szakmunkásképzõ is-
kolámban kikristályosodott bennem a könyvtáros-
tanár fogalma. A tantestület tagjai egy ember-
ként járultak hozzá a könyvtárpedagógiai fejlesz-
téshez. Osztályfõnökökre építettük az alapozó
könyvtárhasználati ismeretek tanítását a könyvtá-

rostanár együttmûködésével, ezután az ismere-
tek alkalmazását, a könyvtár használatának gya-
koroltatását, a könyvtárhasználatra nevelés fo-
lyamatos feladatát a munkaközösségek tagjai
vállalták, szakáguknak megfelelõen. (Például a
könyvtárban tartott történelemórán kronológiát
kerestek és állítottak össze kézikönyvek segítsé-
gével; matematikaórán a függvények tanulása-
kor a statisztikai zsebkönyveket forgatták, a ti-
zedes törtek ismétlésével azonos idõben mélyí-
tettük el az ETO fogalmát; a különféle betûren-
dek ismertetését és gyakoroltatását az idegen
nyelvet tanítók vállalták stb.) A tanáriban és a
könyvtárban is kifüggesztettük a könyvtári órák
tervét. Így a tantestület tagjai egyrészt megis-
merték tervemet, munkámat, másrészt megértet-
ték, csak kicsinyke területet kell mindenkinek

vállalnia a nagy egész programból, de azt a részt
alaposan kell elsajátíttatni. (Lásd Ugrin Gáborné:
A tantestület közös pedagógiai munkája könyv-
tárhasználati tematika segítségével. Budapesti
Nevelõ, 1980. 2. sz. A könyvtárban tartott szak-
órák szükségessége, tervezhetõsége. Az órater-
vezés kérdései. Könyvtárhasználattan 1994/1–2.
sz. 51–61. old.)

Jelentõs volt a matematika munkaközösség
vezetõjének, Szalay Bélánénak, a kiváló osztály-
fõnöknek következetes, alapos nevelõ munkája
a könyvtárhasználóvá és az olvasóvá válás érde-
kében. Néhány évig igazgatóhelyettesi beosztást
is vállalt.

Ekkor kereste fel az iskolát Munkácsy Kata-

lin matematikatanár, az ELTE kutatója, s az
egyéni tanulás fejlesztéséhez ajánlott módszerta-
ni segítséget. Az igazgatóság és a tantestület
örömmel fogadta a javaslatokat. A kutató által
készített fejlesztõprogramot az iskola megvaló-
sította. Minden tanuló két alkalommal feladatot
kapott az osztályban. Ezután személyre szabott

módon fejlesztettük olvasási készségüket. A se-
gítségre szoruló tanulókkal a könyvtárban fog-
lalkoztunk egyénileg a szükséges mértékben,
négy-nyolc alkalommal, tanítás elõtti és utáni idõ-
ben. Több tanár gyakran felkereste a könyvtárat,
egy-egy dicsérõ szót kaptak a diákok, s engem
is erõsítettek nem könnyû, de értékes munkám-
ban. Nem voltam magányos!

A kereskedelmi ismeretek tanárainak munká-
ja Kerényi Péterné vezetésével különösen jelen-
tõs volt. Nem tudtam, hogy a közgazdasági egye-
temet végzett tanároknak mit kell átadniuk a
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szakmunkástanulóknak. Milyen irodalomra tá-
maszkodnak, mit ajánlanak tanítványaiknak.
1975-tõl szépen alakult együttmûködésünk.
Megtudtam, hogy minden évben országos szak-
mai versenyre készítik fel tanítványaikat. Meg-
néztem a tételeket, s azok között nem szerepelt
könyvtárral kapcsolatos kérdés. Ezután osztályon-
ként a végzõsöknek tartottunk a könyvtárban
kereskedelmi ismeretek szakórát, mindig több
kérdés hangzott el ezeken szakmájukkal kapcso-
latosan. A következõ évben az iskolai döntõ elõtti
feladatlapon már szerepeltek a versenyzõk szá-
mára könyvtári kérdések – mi pedig, tanárok,
közel kerültünk egymáshoz emberileg, szakma-
ilag. Könnyebbé vált munkánk. Ezek a helyi
versenyek, közös szakmai munkák az iskolán
kívülre is hatottak. A munkaközösséget vezetõ
kolléga egyben országos szakfelügyelõ is volt,

terjesztette tapasztalatait a továbbképzéseken. Az
egyik munkaközösségi tag igazgatóhelyettes lett.
Kiemelten kezelte a könyvtár használatát és az
olvasást a tanulók és a tanárok részérõl egyaránt.
Néhány év múlva egy új épületben egy keres-
kedelmi szakközépiskola épült, melynek a ter-
vezésekor, kivitelezésekor, berendezésekor õ
lett a megbízott igazgató. Érdemes megtekin-
teni most, az ezredfordulón is az ott létrejött
iskolai könyvtárat. (Kiváló, neves kollégánk,
Mertus Rózsa könyvtárostanár igen sok láto-
gatót fogadott már.)

Iskolám közösségei mellett tagja voltam fo-
lyamatosan a budapesti szakmunkásképzõ isko-
lák és az V. kerületi könyvtárosok munkaközös-
ségének, a fõvárosi speciális szakmai módszer-
tani tanfolyamnak. Az MKE Ifjúsági Szekciójá-
nak titkáraként dolgoztam. Kéthetenként felke-
restem az FPI vezetõ könyvtári szakfelügyelõjét,
Ballér Piroskát. Egyeztettük az egyesületi terve-
ket a hivatalos szakfelügyeletivel. Megosztottuk
úgy a feladatokat és a látványos konferenciákat,
hogy a két terület kiegészítse egymást. Az egye-
sületben a tanárokon kívül egyre több közmûve-
lõdési könyvtárossal, a mûvelõdés egyéb terüle-
tén dolgozóval kerültem kapcsolatba. A Hazafi-
as Népfront olvasási munkabizottságában több
ízben együtt voltunk Vargha Balázzsal, Ramháb

Máriával, Maróti Istvánnal, Komáromi Gabriel-

lával és más lendületes, elismert személyekkel.
Megismertem az olvasótábori mozgalmat, és
többek között Kamarás Istvánt, Vasy Gézát,
Mózsi Ferencet. A ’70-es évek végén magam is

szerveztem, vezettem tábort. Elõadó, kiscsoport-
vezetõ volt Pásztor József, Czakó Gábor, Kokas

Klára.
Szakmunkásképzõ iskolám egyik igazgatóhe-

lyettese szoros kapcsolatot épített a kereskedõk
szakmai szakszervezetével. Bemutatott a központi
könyvtár vezetõjének, Hegedûs Tibornénak.
Rövidesen programot készítettünk közösen: a
végzõs (általában 12–14.) osztályokat a magyar-
tanárral elkísértük a könyvtárba, tanulóink egyé-
nileg elmentek egy-egy könyvtári elõadásra. Az
iskolai könyvtár támogatást kapott állományfej-
lesztéshez, a könyvtárvezetõ kérésünkre elõadást
tartott a szakszervezetnek és könyvtárának törté-
netérõl. Több ízben találkoztam ott is az olva-
sáskutatás atyjával, Nagy Attilával. A rendezvé-
nyeken szellemi támogatást kaptam. A könyvtár
kuratóriumának elnöke voltam évekig.

A megemlített közösségekben elvileg és a
gyakorlatban is egy célért tettük a dolgunkat.
Lehet, hogy néha-néha fáradtak voltunk – de
magányosak soha.

A neveléssel kapcsolatos kérdéseket nem foly-
tatom tovább. Ennek egyik fõ oka az, hogy az
1988 elõtti tapasztalataink közül a XXI. század

fordulóján már megjelent a szakirodalomban az,

aminek nagy részét 1960 és 1990 között a gya-

korlatban csiszolgattuk, de akkor nem fogalmaz-

tuk meg. Ilyen írások találhatók például a Dán

Krisztina és Fehér Miklós által szerkesztett Kor-

szerû könyvtár címû kiadvány (Raabe Tanács-
adó és Kiadó) lapjain Bondor Erikától, Benkõ

Ilonától, Melykóné Tõzsér Judittól, Szakmári

Klárától. Szakmai folyóiratainkban is figyelem-
re méltó cikkek olvashatók. (A Könyvtár-

használattan és az Iskolakönyvtáros, amelynek
szerkesztõje Emmer Gáborné.)

Azt remélem tehát, hogy mások felveszik az
elengedett fonalat, tovább gyûjtik a szakmánk
számára oly fontos kérdéseket, s keresik rájuk a
válaszokat.

Ugrin Gáborné
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SzomszédolóSzomszédolóSzomszédolóSzomszédolóSzomszédoló

Felvidéki kirándulás
a reneszánsz jegyében

S rõt fegyvert viselõ lovas királyunk,
Hõs, ki bárdot emelsz a jobb kezedben
– Márvány oszlopokon pihenve egykor
Bõ nektárt verítékezett a tested –
Utunkban, te nemes lovag, segíts meg
Hajrá, fogyjon az út, társak, siessünk.”

(Janus Pannonius)

A Sárospataki Irodalmi Olvasókör ez évben har-
madik alkalommal szervezett egynapos kirándu-
lást a szervezetben munkálkodók részére. 2008.
augusztus 27-én a Felvidék reneszánsz mûvelõ-
déstörténeti emlékeit kerestük fel.

Programunk elsõ helyszíne a Bódva-völgyi
Szepsi volt, ahol Gál Bertalan szívélyesen foga-
dott minket. Megtudtuk, hogy az Árpád-kori
települést az itt élõ királyi szekeresekrõl nevez-
ték el Szekeresfalvának. (A dicsõ múlt emlékét
a város fõterén kiállított szekér is jelképezi). A
tatárjárás pusztítása után a település a Szepes-
ségbõl ideköltözõ vagy visszatérõ németajkú
mesterekkel népesült be. Itt haladt a borkereske-
delem útja, a szabad királyi város vásártartási

joggal, más kiváltsággal is rendelkezett. Szepsit
1590-ben, 1795-ben tûzvész pusztította, 1813-
ban árvíz sújtotta, 1828-ban és 1872-ben a kole-
rajárvány szedte itt is az áldozatait. Különleges-
ség, hogy a kisváros a huszonegyedik földrajzi
hosszúsági körön fekszik. A településen a neves
elõdök a XIII. század elején egy kõbõl készült
templomot építettek. Mátyás király uralkodása
alatt annak alapzatára készült a gótikus épület,
amely az ügyes kezû kassai mesterek munkáját
dicséri. A templom a nagy tûzesetben leégett,
csak a szentély falai maradtak meg. Az újjáépült
bazilika legrégibb kincse a XII. századi ereklye-
tartó és a rendkívüli gótikus fõoltár.

Szepsi a szobrok városa. A templom kertjé-
ben a Via Lucis (a Fény útja) modern képei,
Eperjesi István, Qallvich János szobra, az épület
falán Herkópáter (Herkó János ferences rendi
szerzetes) emléktáblája látható. A bejáratnál
Egressy Béni volt pataki diák, költõ, színész
márványszobra áll. A Szózat megzenésítõje, a
Bánk bán opera szövegkönyvének írója  az 1830-
as évek elején a helyi gimnázium tanára volt. A
város a Szent Erzsébet-emlékút egyik állomása.
2007-ben a templom mögötti parkban avatták fel
Szent Erzsébet különleges bronzszobrát. Alko-

tója Lukács János he-
lyi (kõfaragó) mester.
Tisztelegtünk Szepsi
Csombor Márton em-
léke elõtt, aki 1595-
ben itt született. A vi-
lágjáró ifjú az európai
körútján szerzett élmé-
nyeit az Europica

Varietas címû munká-
jában adta közre. A
kötet az elsõ magyar
nyelvû útleírás. Ké-
sõbb a kassai iskola
rektoraként munkálko-
dott. Az Udvari schóla

címû könyve az elsõ
magyar etikai doku-
mentum. A neves tu-
dóst a strassburgi aka-
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démia tagjának is megválasztották. Megtekintet-
tük Szepsi Lackó Máté fából készült szép em-
léktábláját is. Az 1576-ban született történész,
költõ, a pataki kollégium diákja, a németalföldi
egyetemeken is tanult. Olaszliszkán, Kassán,
Erdõbényén tanárként munkálkodott. 54 éves
korában készítette el az elsõ tokaji aszút, ame-
lyet Lorántffy Zsuzsanna fejedelemasszonynak
ajánlott fel. Felkerestük a híres Szojka székely
kaput amely az 1795-ös tûzvész egyedüli fennma-
radt emléke. A faragott népmûvészeti munka latin

nyelvû felirata („égtem, égtem, de el nem égtem”)

emlékeztet a gyászos eseményre. Az eredeti kapu
a kassai Kelet-szlovákiai Múzeumban található.

Ezután nagy várakozással indultunk Bártfára.
A Tapoly folyó menti települést a XII. század-
ban a lengyel cisztercita szerzetesek alapították.
Nevét a bárdról (ami az egy nap alatt, egy em-
ber által kivágható erdõrészt jelenti) és az erdõ-
ben lévõ fáról kapta. A tatárjárás után német
telepesek költözködtek ide is. A szabad királyi
városon haladt át a Lengyelországba vezetõ ke-
reskedelem útja, neves volt a vászonszövése. A
településen  híres iskola, nyomda mûködött. Itt
rendezték a misztériumjátékokat is. 1435-ben
Hunyadi János a város közelében aratott gyõzel-
met Talafusz huszita vezér serege felett. Bártfát
1710-ben pestis pusztította, 1686-ban, 1774-ben,
1878-ban leégett. Gyakran a császári vagy a
kuruc hadsereg szállta meg. Csoportunk a rég-
múlt századokban biztonságos kõfalakkal védett
reneszánsz Óvárosba érkezett meg, amely a vi-
lágörökség része. Elõször a gótikus Szent Egyed
(az aranymûvesek védõszentje) bazilikát keres-
tük fel. A templom építése a XIV. században
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kezdõdött a leggazdagabb polgárok felajánlásá-
ból, s közel két évszázadig tartott. A háromhajós
csarnoktemplom 1878-ban porig égett, Steindl
Imre tervei alapján építették újra. Napjainkban a
Felvidék legszebb, leggazdagabb gótikus temp-
loma. Rendkívüli mûkincseket, a helyi mester-
emberek remekmívû munkáit nézhettük meg. A
fõoltár neogótikus, tizenegy gótikus szárnyas

mellékoltára van, faragott szobrok, fest-
mények ékesítik. Gótikus a keresztelõ-
medence is. A faragott padsorok rene-
szánsz stílusban készültek. Itt van a
Serédy-család temetkezõhelye is. Elsé-
táltunk az 1505 és 1508 között épült
késõ gótikus régi Városházához is. Le-
nyûgözõ látványt nyújtanak az épület
gazdag kõcsipkéi, a reneszánsz lép-
csõfeljárat, a díszes tetõzet. 1666.
március 1-jén jeles esemény történt
Bártfán. Itt gyülekeztek a Zrínyi Ilo-
na és I. Rákóczi Ferenc esküvõjére
érkezett vendégek. A város elöljáró-
sága a Városházán fogadást adott ré-
szükre, és megajándékozta az ifjú párt.

Ezután a násznép Makovicára utazott, ahol az
esküvõi szertartást Szelepcsényi György esz-
tergomi érsek vezette.

Az épület termeiben megnéztük a város hely-
történeti kiállítását, a céhek mestermunkáit, a
híres vásznakat, a nyomda termékeit. Tanulmá-
nyozhattuk a felbecsülhetetlen értéket képviselõ
XV. és XVI. századi kódexeket. Megnéztük az
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1603-ban megjelent jogi
könyvet, az 1628-ban ki-
adott Fejedelemnek serken-

tõ órái címû kötetet, az
1641-ben közreadott Ma-

gyar és Erdély országnak

Törvényei címû dokumentu-
mot és Szent Ferenc regu-

láit 1699-bõl. A kiállításon
felfedeztük a város 1365-ös
kiváltságlevelét, II. Rákóczi
Ferenc fejedelem, Giskra
huszita vezér bártfaiakhoz
intézett felhívását. Gyönyör-
ködtünk Sáros megye góti-
kus, reneszánsz bútor- és
egyházmûvészeti gyûjtemé-
nyében is.

Ezután Hervartón a Felvidék legbájosabb és
ugyanakkor egyik legrégibb, tiszafából készült
gótikus templomát kerestük fel. A római katoli-
kus templom a Bártfáról idetelepült német föld-
mûvesek, pásztorok, erdei munkások adománya-
iból épült. A pici mûemlék reneszánsz berende-
zése, a bibliai témájú festmények, a belsõ falfe-
lületen a kézzel festett növényi ornamentika fel-
becsülhetetlen értéket reprezentál.

Hervartótól egynéhány kilométerre található
Bártfafürdõ. A források szerint IV. Béla az 1247-
es levelében az itteni forrásokat és a hozzájuk
tartozó földterületet Bártfának ajándékozta. A sós,
a vas- és a jódtartalmú víz gyógyhatását csak a
XVII. században kezdték felismerni. A település
a virágkorát a XIX. században élte. Bártfafürdõn
gyógykezelték Mária Lujzát, I. Ferenc császár
leányát, I. Sándor orosz cárt, Erzsébet (Sisi) oszt-
rák-magyar királynét. Sétánk során megkóstol-
tuk a háromféle forrás vizét. Itt terápiával gyó-
gyítják az emésztõrendszeri, a vérkeringési, az
onkológiai, a mozgásrendszeri, a nõgyógyászati
panaszokat, a munkahelyi ártalmak következmé-
nyeit, a légutak nem specifikus betegségeit.
Nagyon tetszett a szállodasor, a zenepalota és
Erzsébet királyné gyönyörû szobra.

Késõ délután érkeztünk meg Eperjesre.
A „Tarca-parti Athén” nevét a környéken meg-
termett eperrõl kapta. A várost II. (Vak) Béla
alapította, késõbb flamand telepesek érkeztek
ide. A XIV. században szabad királyi, tárnoki
város volt, a XVI. században élte virágkorát.
Híres volt az evangélikus kollégiuma és a

nyomdája. A város számos hadi esemény, csa-
tározás színhelye volt. 1687-ben Caraffa csá-
szári tábornok több mint háromszáz polgárt kí-
noztatott meg, huszonnégyet ítélt halálra. Eper-
jesen õrizték az 1701-ben letartóztatott II.
Rákóczi Ferencet, majd a bécsújhelyi börtön-
be hurcolták. Felkerestük az 1754-ben gótikus
alapokon épült görög katolikus székesegyházat,
gyönyörködtünk az orsó alakú városközpont fel-
újított épületeiben, kívül-belül megcsodáltuk a
Szent Miklós késõ gótikus csarnoktemplomot,
amelyet 1330-ban kezdtek el építeni és 1515-
ben fejeztek be, 1903-ban pedig Schulek Fri-
gyes tervei szerint átépítettek. Megtekintettük az
1667-ben épített régi evangélikus kollégiumot,
ahol Thököly Imre, Gyöngyösi István, Kossuth
Lajos folytatta tanulmányait. Eperjesen volt jog-
gyakornok Kazinczy Ferenc, Kossuth Lajos,
Eötvös József.

A sétálóutca különlegessége egy modern kép-
zõmûvészeti alkotás. Márvány talapzatán a csak-
nem kilencszázéves város kiemelkedõ személyi-
ségeinek neve olvasható. Rendkívüli a XVII.
századi késõ reneszánsz Rákóczi-ház épületegyüt-
tese. I. Rákóczy György és a császár képviselõje
itt kötötte meg az 1633-as eperjesi egyezményt.
Tisztelegtünk Caraffa ártatlan áldozatainak em-
lékhelye elõtt. Megnéztük a vérengzés színhe-
lyét is, ahol 1751 óta egy Mária-szobor áll. Vá-
rosnézõ sétánk végén, rövid vásárlás után, élmé-
nyekben gazdagon utaztunk hazafelé.

Halász Magdolna, a kör elnöke
(A fotókat Karajz Andor készítette.)



  Könyvtári Levelezõ/lap • 2008. október • 37

Külhonból jelentjükKülhonból jelentjükKülhonból jelentjükKülhonból jelentjükKülhonból jelentjük

Mi minden történt
az MKE

Gyermekkönyvtáros
Szekció háza táján?

I. rész

Májusban Bulgáriába, Sliven városába kaptam
meghívást, a 10. Nemzetközi Gyermekkönyv-
fesztiválra, hogy mutassam be szekciónkat, és
beszéljek a magyarországi gyerekkönyvtárak
helyzetérõl.

Ez a fesztivál minden évben egyedülálló ese-
ménye Bulgária kulturális életének. Az utazásért
köszönet Pécs Megyei Jogú Város Önkormány-
zatának és Kereszturi Józsefnek, a Pécsi Városi
Könyvtár igazgatójának. Nagy várakozással in-

dultam útnak, és fantasztikus három napot töl-
töttem kint. Az út igen kalandosra sikeredett.
Még most is elõttem a kép, amikor krimibe illõ
módon menekültünk meg a szerb rendõröktõl.
Majd rámtörtek huszonöt évvel ezelõtti orosz
tanulmányaim rejtett töredékei. Elsõre olvastam
az áruházak feliratait! Esténként már szinte vár-
tam a híradót. Bár nem teljesen értettem, hogy
mit mondanak, mégis meghatározó élmény volt,
hogy még ennyi idõ után is maradt valami a
fejemben.

A fesztivál sorszámából is látható, hogy nem
mai gyermek, hagyományteremtõ jellege nem
vitatható. A szervezõk legfontosabb célja, hogy
lehetõséget adjanak arra, hogy találkozzanak a
bolgár és a külföldi szakemberek, hogy megbe-
széljék a jelen és a jövõ helyzetét a gyerekkönyv-
kiadás, az olvasáskultúra tekintetében, felvázol-
ják a problémákat, felkeltsék az érdeklõdést az
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új multimédiás termékekkel kapcsolatban. A
könyvfesztivál vendégei írók, költõk, akik gye-
rekeknek írnak, gyerekkönyv-kiadók, irodalmá-
rok, pedagógusok, könyvtárosok (bolgárok, len-
gyelek, szerbek, horvátok, magyarok, olaszok).

No, ez a hivatalos része a programnak, ezen
kívül természetesen a gyerekekrõl, a gyerekek-
nek szólt ez a három nap. Fõ szervezõje a „Sava
Dobroplodni” Regionális Könyvtár, a Kultúra
Minisztériuma támogatásával. Bulgáriában nyolc
régió van, és az egyik régió központi könyvtára
a sliveni. A könyvtár jó helyzetben van, mert
nemcsak a sliveni Törvényhatóság (Városháza),
hanem szponzorok sora is segíti a fenntartást,
mûködést. (Az álom elsõ része.) Ottjártunkkor
épp befejezés elõtt állt az új épületszárny. (Az
álom második része.)

A fesztivál pazar megnyitóval kezdõdött a
Stefan Kirov Állami Színházban. A díszvendég
a régió kormányzóasszonya és a Kultúra Minisz-
tériuma Nemzeti Könyvközpont vezetõje volt.
Igor azon kívül, hogy a három nap alatt végig
ott volt és nem rohant el a protokoll után elfog-
laltságra hivatkozva, igen lovagias férfi. Bár be-
szélgetni csak tolmáccsal tudtunk, nagyot nõtt a

szememben, amikor Todor Zsivkov volt szállá-
sának harmadik emeletérõl lecipelte ötvenkilós
kofferem a márványlépcsõn. A megnyitót egy
gyönyörû bolgár kislány vezényelte le, õ volt a
Könyvhercegnõ. Ahogy illik, koronával és ud-
vartartással. Aranyos volt, mert elmesélte, hogy
hány éjszakát töltöttek a könyvtárakban a verse-
nyekre készülve. Dalokat hallottunk mesefigu-
rákról, könyvekrõl. Mindkét állami tévé folya-
matosan forgatott. A fesztiválnak külön logója
és himnusza is van. Ezzel a logóval sokféle aján-
déktárgyat díszítettek.

Ezután több helyszínen folytak az események.
A gyerekek napjait kitöltötték a különféle vetél-
kedõk, a nemzeti irodalmi verseny, a „Kaland a
Bûvös Földön” rajzkiállítás díjazása. Az isko-
lákban találkozhattak kedvenc íróikkal, gyermek-
könyv-bemutatók zajlottak.

A „Sirak Skitnik” Képcsarnokban Gianni Rodari
emlékkiállítást nézhettek meg, és a Veronából ér-
kezett Aida Alapítvány bemutatta az írót és mûveit
a gyerekeknek. Utolsó napi meglepetésként pedig
Gianni Rodari Kék nyíl címû történetét adták elõ
bolgárul. Látszott, hogy nem mindennapi feladatra
vállalkoztak. Ugyanitt folyamatosan gyermek szín-
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játszó társulatok léptek fel, a gyerekek nem kis
örömére.

Ha kiléptünk az utcára, egyszerûen éreztük,
hogy itt most minden ekörül forog, benne volt a
levegõben. Transzparensek mindenhol, és a prog-
ramokra vonuló gyerekcsapatok erre-arra.

Nekünk, felnõtteknek, jutott még az elsõ nap-
ra egy kerekasztal-beszélgetés a XXI. század
gyermekkönyveirõl és olvasóiról. Írók, költõk,
irodalmárok, kritikusok, pedagógusok, könyvtá-
rosok ültek itt össze a felsorolt nemzetek képvi-
seletében, hogy a sok okosságot elmondják és
meghallgassák.

Az elõadások könyvben már megjelentek, így
felkészülésként egy az egyben elolvashattam
volna õket bolgárul. De sebaj, õk fel is olvasták.
Egy kiadós ebéd után ezt igen nehéz órákig el-
viselni. Fõképp, hogy nem a pillanatnyi helyzet-
rõl szól, hanem valamelyik tanszéken született
meg egy íróasztal mögött, egy nagyagy fejében,
aki lehet, hogy még gyerek közelében se volt.
Vándorlás indult kávéért, fejek koppantak, firká-
lások kezdõdtek jegyzetelés címén. Tolmácsunk
is belefáradt egy idõ után, és néhol elmondott
egy-egy viccet, mert õ tulajdonképpen kõbányai
fiú, aki kiházasodott Slivenbe. Elõkerültek a
százéves pesti viccek a tarsolyából. Így aztán
Kereszturi József igen bátor kiállással és úttörõ

tevékenységként közölte, hogy õ ugyan fel nem
olvassa az elõadását! Idézte az oldalszámot, ahol
mindez megtalálható. Mindenki felkapta a fejét,
hogy micsoda skandalum van itt. Eme mondat
tíz kávé hatásával felért. Ezek után elmondta,
hogy mindez szép, amirõl idáig hallott, de hol
esett szó a gyermekkönyvtárosokról, meghatáro-
zó és fontos szerepükrõl. Hogy nálunk milyen
remek gyermekkönyvtárak és gyermekkönyvtá-
rosok tesznek sok mindent azért, hogy az olva-
sás és a könyvek közelébe vigyék a gyerekeket.

Mondta élõszóban, hittel és büszkeséggel,
saját gyermekkönyvtárosai munkájára is utalva.
Igor felpattant a pulpitusról, és közölte, hogy
igen, fel kéne már adni a régi hagyományokat,
és mennyivel jobb lenne, ha vitatkoznánk, be-
szélgetnénk a témáról. Utána újból olvastak.
Hosszan. Zárásként piros kosztümkabátomhoz
méltóan én is felébresztettem a hallgatóságot.
Nekem könnyû volt, mert leadott elõadásom se
volt, így improvizálhattam. Beszéltem a gyer-
mekkönyvtárosok munkájáról, az összefogás
szükségességérõl, hasznosságáról, az országos
szintû megmozdulásokról, elért sikereinkrõl és
szekciónk mûködésérõl. Igor tolmácsot kérve gra-
tulált szabad elõadásomhoz, és felvetette a kér-
dést, hogy náluk miért is nincs ilyen átfogó szer-
vezet. Visszamegy a minisztériumba, és intézke-
dik. Szóval mi, magyarok, kifejtettük felforgató
tevékenységünket. Hogy ezek után meghívnak-e
jövõre? Meglátjuk.

Elérkeztünk a történet végére. A záró gála-
mûsor igen színpompás volt. Átadták a Kultúra
Minisztériuma által alapított Nemzeti Konsztantin
Konsztantinovics-díjakat. A négy díjat a legjobb
gyermekkönyvszerzõ, gyermekszínházi rendezõ
és gyermekkönyv-illusztrátor kapta, és egyet a
fesztivál szervezéséért adtak. Leereszkedett a
fesztivál logója, és színes szalagok hulltak alá, a
gyerekek önfeledten rohangáltak a megszerzésü-
kért. Én is elkaptam egyet, és megelégedetten
ültem vissza helyemre. Bárhogyan is, talán nem
a megfelelõ eszközökkel, de Bulgáriában tudnak
valamit.

A jövõ nemzedékének sorsa a mi kezünkben
van, a mi felelõsségünk. És itt azt éreztem, hogy
fontosak. Ha egyszer felébredek ebbõl az álom-
ból, csak remélni tudom, hogy nálunk is átélek
ilyet.

Budavári Klára

MKE Gyermekkönyvtáros Szekció
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SzemleSzemleSzemleSzemleSzemle

Az erdészeti felsõoktatás
200 éve

Jubileumi évkönyv

Az emlékkönyv a kétszáz éves, jubiláló magyar
erdészeti felsõoktatás szellemi örökségét mutat-
ja be, két évszázad jelentõs eseményeit és meg-
valósításait, kiemelkedõ személyiségeinek szak-
mai arcélét rajzolja meg a történeti fejlõdés pers-
pektívájában. A konkrét eseményeket és szemé-
lyeket azok között a történelmi-társadalmi kö-
rülmények között mutatja be, amelyek szerves
közegét képezték a mindenkori felsõfokú erdész-
képzésnek. Vállalkozik emberi és gondolati
összefüggésrendszerek bemutatására is.

A magyar erdészeti felsõoktatás elsõ kétszáz
éve páratlanul szép helyszíneken, Selmecbányán
és Sopronban zajlott. 1808-tól valamivel több
mint száz évig Selmecbánya, 1919-tõl, valami-
vel kevesebb mint száz éve, Sopron az otthona.
A selmecbányai Bányászati és Erdészeti Akadé-
mia európai rangú, oktatóit és hallgatóit tekintve
nyitott, nemzetközi intézmény volt, a felfedezõk
mûhelye, a mûvelõdés egyik központja. A Sop-
ronba költözött Bányászati és Erdészeti Fõiskola
Selmec „szellemi tûzhelyébõl átmentett egy olyan
zsarátnokot, amelynek a felélesztésével nemcsak
újra, hanem minden eddiginél magasabb lángra
is lobbantotta életét” (Majer Antal). Az akadé-
mia egyik jogutódjaként a soproni Erdõmérnöki
Kar az elmúlt századok örökségét a jelen és a
jövõ viszonyai között õrzi és gyarapítja, garan-
cia erre szakmai elkötelezettsége, tiszta törekvé-
se, oktatóinak közösségi felelõsségtudata. Ezek

nyomán marad a jövõben is jó hírû mûhelye az
oktatásnak, a tudomány gyûjtésének, mûvelésé-
nek és gyarapításának, a kultúrának, megõrizve
helyét s rangját az európai felsõoktatás térségében.
A kar tanárai és diákjai közösen éltetik tovább a
hagyományokat, ennek eredményeként õrizhetik
újabb és újabb erdõmérnök-generációk a selmeci-
soproni szellemet. Tudatukban Selmecbánya és
Sopron az összetartozás szimbólumává válik.

A felsõfokú erdészeti szakoktatás kétszáz éves
története tudománytörténet. Megírásakor a szer-
zõk merítettek az elõdeink által ránk hagyott
bõséges szakirodalomból, de ezen túlmenõen
hazai és külföldi levéltári kutatások alapján új
adatokat is közöltek. Beszámoltak az utóbbi év-
tizedek fontosabb eseményeirõl is, amelyek
összefoglalóan, szerkesztett formában még nem
jelentek meg. Ezek hiteles rögzítése valósághû
tudománytörténeti forrás.

Három kötetben rajzoltuk meg a magyar felsõ-
fokú erdészoktatás kétszáz éves történetét. Az I.
kötet elsõ része felsõoktatás-történet, amely az er-
dészeti szakoktatás intézményes kiépítését, szerve-
zeteit, a szakképzés szisztematikai összetételét, az
elõadások rendszerét, a tárgyak oktatóit, az erdé-
szeti szakmûvelõdés fontosabb eseményeit mutatja
be. Ezeken keresztül kirajzolódik a selmecbányai
Erdészeti Tanintézet és jogutódjai tudományos és
oktatói tevékenységének átfogó története. A 2000
és 2008 közötti idõszak fontosabb történéseit kü-
lön fejezetben mutattuk be. A kötet második részé-
ben a mindenkori intézetek nemzetközi kapcsola-
tainak, az erdészeti felsõoktatás botanikus kertjei-
nek, a Központi Könyvtár és Levéltárnak, a selmeci
és soproni diákéletnek és a 110 éves szervezett
erdészeti kutatásnak a történetét írtuk meg.

1956-ban a kar öt évfolyamának kétszáz hall-
gatója és húsz oktatója Kanadába, British Co-
lumbiába menekült. A hallgatók a Vancouver-
ben létesített Sopron Faculty of Forestry-n ma-
gyar nyelven tanultak tovább, közülük 141-en
erdõmérnöki oklevelet szereztek. Történetükrõl,
a Soproni Divízió történetérõl külön fejezetben
emlékeztünk meg.

Az I. kötet második része szellemi panteon.
Érték és érdem szerinti megemlékezés az erdé-
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szeti felsõoktatás kiemelkedõ tanáregyéniségei-
rõl, akik a selmecbányai és soproni iskolát a
tudomány mûvelésének, gyarapításának és átadá-
sának szellemével töltötték meg. Portré a taná-
rokról, akik tudták, hogy a tudományos megis-
merés csodája, a tudományok oktatása az idõbõl
örökre kilopott és továbbadott pillanat. Tanárok,
akik a szellem erejében éltek és maradandót al-
kottak mind a fák, mind a fõk nyesegetésében.
Ránk hagyományozott szakmai életrajzuk meg-
annyi szellemi névjegy, amely magán hordozza
az erdészeti felsõoktatás emberi arcvonásait.

A II. kötet az oktatott és tudományosan mû-
velt diszciplínák története, amelyeken keresz-
tül kirajzolódik az erõs mûszaki és természet-
tudományos alapokon nyugvó, a biológiai és
ökonómiai tudományok széles körét is felöle-
lõ multidiszciplináris felsõfokú erdészképzés
története. Külön fejezetet szenteltünk az er-
dészképzésben nagy hagyományokra visszate-
kintõ és kiemelt fontosságú gyakorlati okta-
tásnak és a testnevelésnek. Bemutattuk az
Erdélyben, Csíkszeredában zajló levelezõ kép-
zést, az egyre nagyobb szerepet betöltõ idegen
nyelvek, az informatika és a környezet- és
természetvédelem oktatását. Az oktatott és
mûvelt diszciplínák történetén át felsejlik egy
szakismereteket és mûveltséget egyaránt nyúj-
tó képzés története, amely gondolkodó és kö-
zösségi felelõsségtudattal rendelkezõ szakem-
bereket nevelt. Nemcsak szaktudományt, ha-
nem értelmiségi magatartást is tanított.

A III. kötetben adattárakat tettünk közzé. A
kötet forráskiadvány, amely eredeti dokumen-
tumok, hallgatói fõkönyvek feldolgozása nyo-
mán készült. Bemutattuk az 1808 és 2008
között mûködõ intézmények vezetõit, az 1808
és 1879 között beiratkozott hallgatók és az
1880 és 2008 között végzett hallgatók nevét
és fontosabb adatait. Külön adattárakban is-
mertettük a Nyugat-magyarországi Egyetem és
jogelõd intézményei Erdõmérnöki Karának
tiszteletdiplomásait, a mûszaki és egyetemi
doktori címet, PhD tudományos fokozatot és
habilitált doktor címet szerzettek névsorát.
Adattárakat közöltünk a Nyugat-magyarorszá-
gi Egyetem és jogelõd intézményei által alapí-
tott és az Erdõmérnöki Kar elõterjesztése alap-
ján elnyert megtisztelõ címek viselõirõl, a ki-
tüntetések birtokosairól. Bemutattuk a tiszte-
letbeli doktorokat, az egyetem díszpolgárait,

professor emeritusait, címzetes oktatóit és
mestertanárait. Közöltük a Nyugat-magyaror-
szági Egyetem és jogelõd intézményei Erdõ-
mérnöki Kara által alapított címek és kitünte-
tések, a Pro Silvicultura, Natura et Venatoria,
valamint a Pro Universitate Soproniensi kitün-
tetés viselõinek, akadémikusainknak és az
MTA doktora címet viselõ kollégáinknak a
névsorát és fontosabb adatait is.

Külön adattár tartalmazza a legfontosabb tan-
terveket a kezdetektõl napjainkig, amelyek az
oktatás reformjellegû változásainak dokumentu-
mai, és egyben az oktatott tudományterületek bõ-
vülését is szemléltetik. Az 1842 elõtti adatok a
Selmecbányai Állami Bányászati Levéltárból
(Statny Ústredný Tatnybansky Archiv) és a bé-
csi Állami Levéltárból (Österreichisches Staats-
archiv) származnak. Mindkét helyen a selmeci
Fõkamaragrófi Hivatal fennmaradt iratanyaga
volt a forrás.

Az almanach szerzõi közössége 52 személyt
számlál. Az 1501 oldal terjedelmû, három kötet-
re tagolt könyv I. kötete 311, a II. kötet 419, a
III. kötet pedig 771 oldal terjedelmû. A szöveget
több száz kép, dokumentum hitelesíti, illetve il-
lusztrálja. A rendkívül szép borítólapokat és az
emlékkönyv arculatát a szombathelyi Yellow
Design Grafikai Kft. mûvészeti igazgatója, Kas-

sai Ferenc grafikusmûvész, egyetemi adjunktus
tervezte, a gondos nyomdai kivitelezés a debre-
ceni Kapitális Kft. érdeme.

Az almanach megjelenéséhez a Nyugat-ma-
gyarországi Egyetem rektora és az Erdõmér-
nöki Kar dékánja a szakmai és erkölcsi támo-
gatáson túl jelentõs anyagi segítséget is nyúj-
tott. A könyv ezer példányban készült, száz
példány sorszámozott, ötszáz példány díszdo-
bozban van, további ötszáz példány köteteit
szalag fogja át. Megvásárolható a Nyugat-
magyarországi Egyetem Erdõmérnöki Karának
Dékáni Hivatalában.

Albert Levente

 rektorhelyettes, fõszerkesztõ

Az erdészeti felsõoktatás 200
éve : Emlékkönyv : Selmecbánya
1808 – Sopron 2008 / [szerkbiz.
Albert Levente et al.].– Sopron
: Nyugat-magyarországi Egyetem
Erdõmérnöki Kar, 2008. – 3 köt.
– 311 + 419 + 771 p.
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III. TextLib (2.0) konferencia
Hogyan feleljünk meg a megváltozott felhasználói

igényeknek?

Az Infoker és a jászberényi Városi Könyvtár és Információs Központ
tisztelettel hívja, várja az érintett és érdeklõdõ könyvtárak képviselõit

a témával kapcsolatos aktuális problémák megbeszélésére.

Ideje: 2008. október 28–29.
Helye: Városi Könyvtár és Információs Központ Jászberény

Jelentkezés és a részletes program megtalálható a www.vkikjb.hu honlapon.

A jászberényi könyvtárosok szeretettel várják a kedves kollégákat a szakmai napra!

Meghívó a Bod Péter Társaság emlékülésére

A Bod Péter Társaság emlékülést rendez
alapításának 20. évfordulója alkalmából

2008. november 14–15-én.
A megemlékezés koszorúzással kezdõdik

pénteken 10 órakor
a Bod Péter utca 2. szám alatt.

Szombaton, 15-én 9 órától az Országos Széchényi
Könyvtárban ünnepi elõadások hangzanak el

a Bod Péterrel kapcsolatos kutatásokról,
a Bod nemzetségrõl, valamint

a társaság olvasáskultúrával és könyvtárpedagógiával
kapcsolatos tevékenységérõl.

Tervezett elõadóink:
Balogh Mihály, Bellágh Rózsa, Berecz Ágnes, Bod Katalin, Bod Magda, Bod Péter Ákos,

Buzogány Dezsõ, Cs. Varga István, Egyed Emese, Fekete Csaba, Gudor Botond,
Imre Mihály, Oporné Fodor Mária, Szakmári Klára, Szögi László
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