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A téma megközelítését a mese jelentõségével
és a gyermeki lélekre gyakorolt hatásával
kezdem. Mindannyian hõsök vagyunk a saját
élettörténetünkben, ugyanúgy találkozunk a
hétfejû sárkánnyal, akivel meg kell küzde-
nünk, át kell kelnünk az Üveghegyen, megta-
pasztalnunk az égig érõ fa poklát és menny-
országát, miközben éljük földi életünket.
Mindezek a saját félelmeink, gátjaink, élet-
helyzeteink, melyekre megoldást keresünk.
A gyermek számára elsõdlegesen a mesék
szimbolikus nyelvén megfogalmazott üzenet
járul hozzá a feloldáshoz, a feszültségek le-
vezetéséhez, a problémák rendbetételéhez. 
A gyerekek hihetetlen ráérzéssel tudják kivá-
lasztani azt a mesét, amelyik pontosan azt az
élethelyzetüket képezi le, ami épp foglalkoz-
tatja õket, amire választ várnak, vagy amibõl
erõt merítenek. Ahogyan azonosulni tudnak a
mesehõssel, azon keresztül a saját feszültsé-
geiket is oldják. Nem utolsósorban pedig na-
gyon fontos a mesélés ideje, amikor mesélõ
és mesehallgató csak egymásra figyel. Egy-
fajta teremtett világ ez az együtt töltött idõ,
amiben van mód megbeszélni a nehezen ér-
telmezhetõ dolgokat, vagy azt is, ami megré-
mítheti a gyermeket.

Itt térnék rá a horrorra a mesékben. 
Benedek Elek A griffmadár címû meséjé-

ben olvasható a következõ, amikor Messze-
látó, Messzehalló és Hegynél nehezebb kér-
dezi gazdájától, hogy mit csináljanak az 
ördöggel: „Szól a királyfi: egy kicsit labdáz-
zatok vele, aztán harapjatok belõle. No, hát
labdáztak vele, hajigálták egymásnak az ör-
dögöt, hogy ropogott a csontja belé. Mikor
aztán jól meglabdáztatták, Messzelátó hara-
pott egyet belõle, Messzehalló is, ami meg-
maradt, Hegynél nehezebb hamar bekapta.”

Azt mondhatjuk erre, hogy
igen brutális. De a gyerek,
amikor ezt elképzeli, önmagá-
val tapintatos, csak annyit
használ fel belõle a maga szá-
mára, amennyire szüksége
van. És máris továbblép rajta.
Vagy odabújik anyuhoz, és
rendben van. Ha mindezt me-
sefilmben látja, mert épp oda-
ültették elé, hogy addig se le-
gyen láb alatt, már egész más
a helyzet. 

Ulrike Lehmkuhl német pszichológus úgy
fogalmaz, hogy a gyereknek van egy szörny-
szükséglete. De errõl a szörnyrõl nem lehet
pontosan tudni, hogy ez õ maga-e, illetve a
benne levõ agresszív ösztönök, amelyeknek a
kirobbanásától fél – és amit a mese segít föl-
dolgozni –, vagy pedig ez a szörny kívülrõl
néz rá, tehát egy külsõ erõ, ami õt fenyegeti.
A sárkány, a kísértet, a félelmetes mesei
szimbólumok valójában a félelemérzés leve-
zetésének különféle módozatai.

A jó mesékben valódi tudás van. Szoktak
mai szülõk riadozni, ha igazi népmesék ke-
rülnek a felolvasandók közé, azok ugyanis
tele vannak rémségekkel. Az igazi mesék – a
magyar népmesék többsége, vagy a Grimm-
mesék például – a horrort nem oldják fel ak-
kor sem, ha a legkisebbik fiú sok gyötrelem
után diadalmaskodik. Nagy hiba a meséket
megszelídíteni. Óvónõ ismerõsömmel be-
szélgettem errõl, és azt mondta, hogy az óvo-
dák tantervébõl szigorúan kitiltották például
a Grimm-meséket. Akkor most dugjuk a ho-
mokba a fejünket? Rakjuk a gyerekeket
üvegbúra alá, válasszuk a kényelmesebb
megoldást? Amirõl nem beszélünk, az nincs?
És ha egyszer az üvegbúra elpattan vagy ki-
kerül alóla a gyerek, akkor vállaljuk azt a
kockázatot, hogy nagyon nagy bajt okoz-
tunk? Ne rejtsük el elõlük ezt a világot, ha-
nem kézen fogva vívjunk meg a mesék sárká-
nyával!

Egy nagy ugrással térjünk át a kamaszok-
ra. A moly.hu – mit olvasol éppen? honlap
egyik bejegyzése ezt szépen kifejezi. A blo-
golót Girlhunak hívják. „Legtöbb gyerek

M û h e l y
Horror a gyermekirodalomban

✒✒    Budavári Klára
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nem sokáig hisz a tündérmesékben. Ahogy
elérik a hat-hét éves kort, a sarokba vágják
Hamupipõkét és a cipõ fetisizmusát, a Három
kismalacot és deviáns építészeti megoldásai-
kat, Piroskát meg az állatkínzó vadászokat –
elfelejtik õket, aztán továbblépnek. És lehet,
hogy ennek így kell lennie. Ahhoz, hogy túl-
élj a mai világban, el kell felejtened a mesé-
ket, a hiú ábrándokat. Az egyetlen baj az,
hogy ezek nem mindig hiú ábrándok. A me-
sék néhány eleme talán túlságosan is valósá-
gos, túlzottan is igazi. Lehet, hogy nincs Pi-
roska, de az biztos, hogy van Nagy Gonosz
Farkas. Nincs Hófehérke, de Gonosz Mosto-
hából van elég. Nincsenek nevetségesen szõ-
ke kistestvérek, de
gyerekeket zabáló
boszorkány… az
igen. Ó, igen.”

Ez a blogbejegy-
zés jól mutatja,
hogy hiába múlt el
a mesehõsök kora,
maradtak még bõ-
ven nyugtalanító
dolgok. Ez a kor
ugyanolyan meg-
határozó, mint a
meséket hallgató
gyermek korsza-
ka. Útkeresés, a
kinti és benti világ
kuszasága, meg-
magyarázhatatlan belsõ feszültségek.
Ebben a helyzetben is nagy segítség egy
jó könyv. A jó könyv róluk, értük szól,
nekik írták, az õ kérdéseiket válaszolja
meg. Egyensúlyt teremt az olvasó isme-
rõs, hétköznapi és ismeretlen, vágyott
világa között, méghozzá úgy, hogy az
egyensúly egyben rendet is tesz benne.
A klasszikusnak számító történetek
mindig is a valóság és a képzelet hatá-
rán mozogtak.

Erre az egyik legjobb példát Rowling
Potter-könyvei nyújtják. Pont tíz éve jelent a
Harry Potter és a bölcsek köve. Hatásáról, az
olvasásra visszaszoktatásról, módszereirõl
már tucatnyi könyv, cikk jelent meg. Nem is
tisztem ezt részletezni. Tíz év után a mai na-
pig is üres az a polc a könyvtárban, amelyi-

ken ezeket a könyveket tartjuk. Szinte felnõtt
egy új generáció, amelyik újból elkezdte ol-
vasni. A könyv fõ mondanivalója, hogy a
szuperhõsök világában egy szemüveges, ún.
hátrányos helyzetû fiú is lehet sikeres, és eh-
hez nem kell különleges képesség. Ehhez
olyan elavult fogalmak életre keltése szüksé-
ges, mint a barátság, a szolidaritás, az õszin-
teség és a gonosz elleni ádáz küzdelem.
Rowlingnak sikerült egy, a mi világunkkal
párhuzamosan létezõ, ám mégis teljesen
önálló világot létrehoznia. Itt lehetnek ször-
nyek, a fekete mágia képviselõi, történhetnek
brutális események. Választani lehet, hogy
épp melyik helyen járunk. 

Eme kitérõ után, mely nagyon fon-
tos volt számomra, térjünk be a gyer-
mekkönyvtár valóságába. 

Elõször két sorozatról beszélnék,
amelyeket sokáig nem engedtünk be
gyerekkönyvtárunkba. A Libabõr-so-
rozatról és a Darren Shan-könyvekrõl
van szó. Természetesen ez fiatal olva-
sóinkat nem fogta vissza, és kikölcsö-
nözték a felnõttkönyvtárból. Ezek után
mégis bekerültek a kamasz sarok
könyvei közé. Úgy gondoltuk, hogyha

így szem elõtt van-
nak, jobban tudjuk
figyelni azt, hogy
ki kölcsönzi ki
õket. Ha nagyon
nem értünk egyet a
választással, beszé-
lünk vele, próbál-
juk kideríteni, hogy
miért is szeretné el-
olvasni, ki ajánlot-
ta. Legtöbbször az
osztálytársak, bará-
tok ajánlásának ha-
tására szeretnék ki-
kölcsönözni. Mert
ha õk olvasták, és

tetszett, akkor el kell olvasni. Ez a hatás ter-
mészetes ebben a korban. Nem szeretnének
kilógni a sorból. Ez egyben veszélyes is. Em-
lékszem egy ötödikes olvasónkra, akit kikö-
zösítettek az osztályából, mert nem volt ott-
hon tévéjük, és nem lehetett vele beszélgetni
a sorozatokról.
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A kamaszok egyértelmûen keresik azt a
könyvet, ami egyben életvezetési tanácsokat
is ad nekik. Tizenhárom éves olvasóm azt
említette nagy örömmel, hogy egy szuper
könyvet olvasott nemrég. Igaz, most nem
tudja megmondani, hogy mi a címe, mert úgy
kapta kölcsön, és egy este végeznie kellett
vele, de legközelebb megmondja. Még na-
gyobb lelkesedéssel mondta, hogy képzeljem
el, a fõszereplõ lány ugyanannyi idõs, mint õ,
még a haja is úgy van vágva, és hasonló prob-
lémái vannak. Odahajolt hozzám, és cinko-
san megkérdezte: Lehet, hogy rólam írták a
könyvet? Nos ezek a nagy találatok, amikor
ilyen hatást tud elérni egy könyv. Vannak
olyan olvasóink, akik naplót, könyvet írnak.
Ez is jó módszer, mert kiírják magukból a
problémákat, vagy a kitalált szereplõkön ke-
resztül oldják fel feszültségüket. Beszélget-
tem olyan lánnyal, aki vámpíros könyveket
ír, és tudom azt is, hogy sajnos a családi éle-
te romokban van. 

Gyermekkönyvtáros körökben minden-
esetre abban megegyeztünk, hogy itt is nagy
a szülõi felelõsség, nemcsak a meséknél. Ha
jó a kapcsolat, akkor tudnak beszélni az ol-
vasmányélményekrõl, a szülõt az is érdekli,
hogy mit olvas a gyereke, az esetleges meg-
akadásokat feloldják. Sajnos ebben a fel-
gyorsult világban egyre kevesebb idõ jut 
rájuk, és a szülõk testileg-lelkileg leterhel-
tebbek. A kamaszokra is rázuhan a mai világ
erõszakossága, agresszivitása, ez még bonyo-
lultabbá teszi az amúgy is kavargó lelki-
világukat. Szinte természetes, hogy a hor-
rorisztikus, vámpíros könyvek kerülnek 
érdeklõdésük középpontjába. 

A következõ rendhagyó könyvajánlásom-
ban fogadják el szubjektív véleményem. Ter-
mészetesen azokat a mûveket emeltem ki,
amelyek iránt nagy az érdeklõdés. 

Libabõr-sorozat
2000-ben indult, számtalan kötete van az-

óta. A sorozat címébõl ítélve az olvasása köz-
ben libabõrnek kéne végigfutnia az ember
hátán. Számomra igen lagymatag, pillanatok
alatt felejthetõ, és inkább nevetésre ingerlõ,
mintha paródiája lenne önmagának. 

Darren Shan: Vámpírkönyvek és Démonvi-
lág-sorozat

Rowling meghagyta a lehetõséget arra,
hogy mindenki maga dönthessen, akar-e egy
csodás világ részese lenni vagy sem. Darren
Shan azonban úgy gondolta, hogy olvasóit
egy borzalmas, minden elemében hátborzon-
gató horrortörténetbe löki, nincs más válasz-
tás. Semmi nem oldja a rémségeket. Amikor
a Rémségek cirkusza címû elsõ részben
Madam Octa, a cirkuszból ellopott pók meg-
öli Darren barátját, akkor mondtam, hogy
nem, ezt nem tudom tovább olvasni.

Újabb internetes forrásra hivatkozom, az
ekultúra.hu honlapon szerepel Galgóczi Ta-
más könyvajánlása: „A könyvvel kapcsolat-
ban megszívlelendõnek tartom a cirkusz 
szórólapján olvasható figyelmeztetést: Nyúl-
szívûek ne jöjjenek! Bár egy ijesztõ Grimm-
mese (vagy tévéhíradó) után ez a történet
annyira már nem számít borzasztónak, azért
a zsengébb érdeklõdõk kérdezzék meg szü-
leiket, könyvtárosukat.” Ez utóbbi megjegy-
zésnek kifejezetten örültem: kérdezze meg
kezelõorvosát, gyógyszerészét…

Buffy, a vámpírok réme
Buffynak különleges feladata van: meg

kell tisztítania a világot a démonoktól. Buffy
a Vadász. Az egyetlen lány a világon, aki ké-
pes arra, hogy legyõzze a sötétség teremtmé-
nyeit és így tovább, és így tovább. A kellé-
kek megvannak, zombik és vámpírok járják a
várost, akik vért szopnak és agyakat szívnak
ki. Mindezt olyan unalmasan, hogy bennem
csak ásítást és néhol nevetést váltott ki – eny-
nyire azért már nem lehet blõd… Persze
Buffy segítõje az iskola könyvtárosa, és az
akciók megtervezésének a helyszíne a
könyvtár. Lassan bevonulunk a világiroda-
lomba.
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Rob Thurman: Éjvilág
A mesevilágnak egy fi-

atal számára értelemsze-
rûen félelmetesebbnek
kell lennie, mint egy
gyermek számára, hiszen
túl sokat látott már a vi-
lágból, és nem hisz a ró-
zsaszín álmokban. Rob
Thurman New Yorkja fé-
lelmetes és sötét. Egy ko-
bold a Central Parkban,
egy faun egy kocsike-
reskedésben. Vámpírok,
akik megpróbálnak beil-
leszkedni, orvosságot és
vasat fogyasztanak, trol-

lok a híd tövében, vagy kislányok, akiknek
különleges képességeik vannak. Fõhõsei,
Caliban és bátyja, Nico élete folyamatos me-
nekülés. Az alvilági teremtmények ugyanis
Calibant akarják, figyelik, követik, s tervez-
nek vele valamit, mivelhogy Caliban nem
ember. Az anyja szörnnyel hált, ennek gyü-
mölcse a fiú. Az elsõ kevert vérû lény. Ezek-
tõl az összetevõktõl lehetne akár átlagos
könyv is. Mitõl jó mégis? Humora van! Né-
hol csípõs, néhol csibészes, néhol cinikus, és
ez sokat segít a pattanásig feszült idegek le-
nyugtatásában. Legfõbb erénye mégis a test-
vérek összetartozása, végtelen szeretete, és
harca egymásért. Egyszerûen letehetetlen! És
mint a mesékben, a végére mégis jóra fordul-
nak a dolgok. Azzal az írói zárszóval, amit
belénk ültet, hogy szörnyek igenis vannak, és
nem menekülhetünk elõlük, mert ott rejtõz-
nek bennünk. Ezt el kell fogadnunk, de le le-
het gyõzni õket, ha tudunk a létezésükrõl. 

Margaret Mahy: Átváltozás
Ez a könyv Andersen-díjat kapott. Fõsze-

replõje egy tizennégy éves lány, Laura. Há-
roméves kisöccsét megszállja egy gonosz
szellem, ami fokozatosan elszívja a kisfiú
életerejét. Ahhoz, hogy megmentse õt, át kell
változnia, és boszorkánnyá kell válnia. Hihe-
tetlen dilemma, hogy meg tudja-e tenni ezt.
Magát a történetet nem mondom végig, ol-
vassák el! Nem is tudom, hogy mikor került
utoljára a kezembe ilyen viszonylag egyszerû
nyelvezetû, mégis szinte már-már költõi
szépségû leírásokkal és képekkel tarkított if-

júsági regény, amelyben a hétköznapi dolgo-
kat és az emberi kapcsolatokat misztikummal
fûszerezi a szerzõ. Mindezek szinte grammra
kimérve egy patikamérlegen, mindenbõl a
megfelelõ mennyiség, és egybegyúrva egy
fenséges illatú, csábító kinézetû sütemény
kerül az ember asztalára. Részlet: „Kinn, a
városban a közlekedési lámpák váltogatták 
a fényüket, váltakozva engedtek és tiltottak.
Autók bizonytalankodtak és lódultak neki,
izgatottan pöfögtek keresztül a gardendale-i
útvesztõn, a labirintuson, amelyben az ember
éppen olyan könnyen megtalálhatja egy tûz-
madár tollát, egy üvegcipõt vagy a Minó-
taurusz lábnyomát, mint egy tündérmesében
vagy Tükörország végtelen elágazású útjain.
Kate és Chris csak táncolt, a krumpli lassan
odaégett, Sorry a sötétben óvatosan a szárító-
ra akasztotta a fotókat, a macskája nézte, és
minden ok nélkül dorombolni kezdett, Laura
álmodozott, Jacko pedig mások életén cso-
dálkozva és mulatva elaludt a nõvére ölében.
Békés szuszogása meg-meglebbentette a
rongybabájából kilógó cérnaszálat.” 

Néha az egyszerû dolgok, melyek nyugal-
mat árasztanak, milyen boldoggá tudják ten-
ni az embert! Ha az utolsó bekezdés így tud-
ja oldani a könyvön belüli szörnyûségeket, az
igazán nagyszerû. Az otthon melege – vagy
egy hely, ahol jó lenni –, amire mindannyian
vágyunk, és még felnõttként is hiszünk ben-
ne, hogy minden rémsége mellett az élet
mégis kerek egész. 

Neil Gaiman: Coraline
A jobb sokszor rosszabb. Ez lehet a jel-

mondata ennek a könyvnek. A tizenkét éves
Coraline családjával vidékre költözik, nem
érzi igazán jól magát az új környezetben.
Mindkét szülõ otthon dolgozik, egész nap a
számítógépe elõtt ül, de vele nincs egyiknek
sem ideje foglalkozni. Mikor kérdezi anyját,
hogy mit csináljon, a válasz a következõ:
„Olvass! Videózzál! Játsszál a játékaiddal!
Menj és szekírozd Spink kisasszonyt, vagy
azt a rigolyás vénembert odafenn… Nekem
mindegy, hogy mit csinálsz, csak ne csinálj
rumlit.” Ismerõs ez valahonnan, hallottunk
már ilyet? 

A házat felfedezõ útján rátalál egy titkos
ajtóra. Az egy pontosan olyan házba vezeti,
amilyen az övék, csak annál sokkal tökélete-
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sebb. Nincse-
nek repede-
zõ falak, és
sült csirkétõl
az epertor-
táig minden
van vacsorá-
ra. Az új vi-
lágban egy
dolog a fur-
csa: minden-
kinek gomb-
szeme van.
A kislány át-
jár a titkos
ajtón, de ez a
szebb világ

egyszer csak lidércnyomássá változik. Itt is
van apja, anyja, csak nekik is gombszemük
van. Kezdeti mézesmázos viselkedésük egy
idõ után átcsap gonoszságba. Ebben a la-
kásban más gyerekek is csapdába estek, és
egyedül Coraline tudja õket megszabadí-
tani. 

A mai világ döbbenetes tükre ez a könyv.
A végletekig elfoglalt szülõk, akik nem tö-
rõdnek a gyermekkel. Egy álomvilág, amit
kezdetben kialakíthat egy gyerek, de késõbb
az csak rosszra fordul. Elveszíti a talajt, a va-
lóságot, és nem tud menekülni. De ezek a
szülõk sajnos nem olvasnak ilyen könyveket!

Böszörményi Gyula: 9… 8… 7.
A könyv helyszíne Budapest, Böszörmé-

nyi Gyula nem is keres más helyszínt a törté-
néseknek. Egy elképzelt világ, ahol minden-
kinek kötelezõ hordoznia egy démont, ami-
kor betölti a tizenhatodik életévét. A fõsze-
replõ lány, Lilith ezt nem akarja, és csatlako-
zik a ködgruftikhoz, mert õk démontalanok.
(?) Ilyen ködgruftikat mi is láthatunk ma-
gunk körül nap mint nap. Fiatalok, akik feke-
te ruhában, bakancsban, fekete szemhéjjal,
biztosítótûkkel és egyéb rémisztõ kellékekkel
járnak köztünk. A történet lenyûgözõ gondo-
latmenetû, váratlan fordulatokkal, feszültség-
gel teli, és bõvelkedik horrorisztikus elemek-
ben. A könyv végén kiderül, hogy mindez
Lilith fantáziájában játszódik le, mert egy
pszichiátriai intézetben van. Vagy mégsem?

Böszörményi Gyula így nyilatkozik köny-
vérõl: „Minél több ember él a földön, minél

zsúfoltabban szorongunk, minél inkább tönk-
retesszük a környezetünket, a bolygónkat, és
a saját lelkünket, a világ annál komorabb
lesz. A jégsapkák nem önmagukat olvasztják
el, a bálnák nem egymást mészárolják le –
mindezt mi tesszük! A fiatalok életét se õk
maguk teszik komorrá, sokszor elviselhetet-
lenné: a világot mi, felnõttek alakítottuk azzá
a lelketlen taposómalommá, ipari és mediális
húsdarálóvá, ahol sok srác másként már nem
tud reagálni, mint úgy, hogy gyászba öltözik,
feketére festi a szemét, körmét, és megpróbál
elkülönülni tõlünk, »normális felnõttektõl«.
Álszentek és szemforgatók vagyunk, mikor
az ilyen gyerekeket »betegnek«, »abnor-
málisnak« nevezzük, az utcán kigúnyoljuk,
csak mert õk a külsejükkel jelzik: rosszul
tesszük a dolgunk, mert az anyagi javak és
idióta eszmék oltárán feláldozzuk az egysze-
rû emberséget, szeretetet és egymásra figye-
lést. Én ezt a könyvsorozatot azoknak a srá-
coknak írom, akik nem hajlandóak trendi
izomagyak és plázacicák lenni, csak azért,
mert a társadalom azokat elfogadja, de a gon-
dolkodni képes fiatalokat megveti, mert ide-
gesítõ, ahogy felhívják a figyelmet a felnõt-
tek idiotizmusára.”

Ezzel a mementóval zárom elõadásom.
Mindenkinek meg kell küzdenie a saját ször-
nyeivel, démonjaival, hogy ezt milyen mó-
don teszi, az már az õ döntése. Nekünk, fel-
nõtteknek pedig hatalmas a felelõsségünk,
hogy hogyan és mikor tudunk a gyermekek,
fiatalok mellé állni ebben a küzdelemben. ■
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„Közép-Európában a nyelv identitás, a kö-
zösséghez való tartozás egyik legfontosabb
mérõje” – mondta Hiller István oktatási és
kulturális miniszter szeptember 25-én az
Országos Idegennyelvû Könyvtár (OIK)
nyílt napján, a nyelvek európai napja tiszte-
letére rendezett egész napos programsoroza-
tot megnyitó beszédében.

A szokványos bevezetést aztán nem ép-
pen mindennapi folytatás követte. „A Ma-
gyar Köztársaság minden szinten biztosítja
és ezután is biztosítani fogja a hazánkban
élõ kisebbségek számára anyanyelvük hasz-
nálatát – folytatta a miniszter –, ezt azonban
másoktól is elvárja. Identitásunk vállalásá-
val senkit nem károsítunk, sokkal inkább
gazdagítunk.” Ezt kell „nem dörömbölve”
tudatosítanunk szlovák szomszédainkban is,
tette hozzá végül egészen konkrétan utalva a
közelmúlt egyik legnagyobb vihart kavart
„nyelvi” problémájára.

Megnyitója után hat nyelven, magyarul,
lettül, finnül, németül, angolul és lengyelül
hangzott el Radnóti Miklós Nem tudhatom
címû verse. Az elõadók közt volt a Lett Köz-
társaság magyarországi nagykövete és Outi
Hassi ismert finn fordító is, aki saját, erre az
alkalomra készült fordítását olvasta fel. Iz-
galmas így egymás után hallgatni egy verset
több nyelven. Talán elfogultságnak tûnik, de
határozottan az volt a benyomásom, hogy
sok finom szépség elveszik egy versbõl a

fordítás során. Nem könnyen megoldható
feladat persze idegen nyelvre átültetni a ma-
gyar verselést…

Hangulatával is illett ez a vers a kerekasz-
tal-beszélgetéshez, amelynek szervezõje az
Európa Tanács Információs és Dokumentá-
ciós Központ volt. Az Állj ki a diszkriminá-
ció ellen! Középpontban a média címû be-
szélgetést Klein Judit, a Magyar Televízió
Kisebbségi mûsorok szerkesztõségének ve-
zetõje moderálta, beszélgetõtársa Kállai Er-
nõ, a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok 
országgyûlési biztosa, D. Tóth Kriszta, a
Magyar Televízió Híradó mûsorvezetõje,
Pappné Farkas Klára, az Európa Tanács In-
formációs és Dokumentációs Központ igaz-
gatója és Mender Tiborné, az Országos
Idegennyelvû Könyvtár fõigazgatója volt. 

Minthogy az alcím is a média szerepének
jelentõségére utalt, nem volt meglepõ, hogy
a legtöbb szó errõl esett. D. Tóth Kriszta be-
számolt egy a Magyar Televízió munkatár-
sai számára holland mintára szervezett belsõ
tréningrõl, amelyen jó és rossz példák be-
mutatásával igyekeztek érzékeltetni, hogy
milyen hihetetlenül erõs hatása van a hírek
tálalásának, például a szöveg alá bevágott
képeknek. Lehet például úgy beszélni a ci-
gánykérdésrõl, hogy közben putrik elõtt a
sárban játszó, rongyos gyerekeket mutatnak,
és lehet úgy is, hogy a képek a nyomorból
való kilábalás lehetõségét sugallják. Mûköd-
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het egy televízió úgy, hogy fogyatékkal élõ
szakértõket von be a hátrányos helyzetûek
problémáiról szóló híradásokba, de úgy is,
hogy állandóan csak a politikusok és a 
különféle tisztviselõk beszélnek róluk. 
A különbséget nem kell magyarázni.

Pappné Farkas Klára erre mindjárt felve-
tette, hogy jó példaként az MTV talán be is
mutathatná ezt a továbbképzést valamelyik
mûsorában. Az Európa Tanács a saját tevé-
kenységében nagy hangsúlyt fektet arra,
hogy minél szélesebb körben terjessze a be-
vált módszereket, a jó példákat. A tévés mû-
sorvezetõ erre úgy reagált, hogy készült az
eseményrõl sajtóközlemény. Mi pedig hoz-
zágondolhatjuk, hogy ez nem egészen
ugyanazt a hatást éri el, mint egy tévémû-
sor…

Az Európa Tanács 1995-ben indította el
kampányát a Te is más vagy, te sem vagy
más szlogennel. Pappné Farkas Klára na-
gyon hasznosnak tartja, hogy a mostani, új
kampányban (Állj ki a diszkrimináció ellen!)
a média áll az események homlokterében,
mert így megsokszorozódhat az üzenetek
hatása. Az akció keretében rövid reklámfil-
mekben igyekeztek felhívni a nézõk 
figyelmét a tolerancia fontosságára. Az
esélyegyenlõség jegyében egészen új kezde-
ményezésként az egyes országok televíziói a
más országokban készült kisfilmeket is vetí-
tik eredeti nyelven, hogy az adott országban
élõ kisebbségiek az anyanyelvükön kaphas-
sanak információt. Tehát mondjuk Magyar-
országon bemutatnak egy örmény vagy egy
lengyel nyelvû filmet, és így tovább. 

Kállai Ernõ némi pesszimizmussal kér-
dezte, hogy lesz-e vajon ebbõl a beszélge-
tésbõl egy legalább öt másodperces hír a
közszolgálati tévén a koalamaci születésérõl
és egy újabb robbantásról szóló híradás kö-
zött. És hogy tovább fokozza, feltette azt a
kérdést is, hogy ugyan ki nézi a délután egy
és két óra között sugárzott kisebbségi mû-
sort. D. Tóth Kriszta kérdéssel válaszolt: Ki
nézné fél kilenckor a roma magazint, amikor
a kereskedelmi adókon ugyanakkor a Vacso-
racsata vagy a Barátok közt megy? Sajnos
ebbõl az ördögi körbõl nehéz kilépni, hiszen
a közszolgálati tévével szemben is vannak
nézettségi elvárások, mondta.

Itt már valódi vita is kialakult, az
ombudsman azzal érvelt, hogy az MTV adá-
sai mindannyiunk pénzébõl készülnek, és
hol van akkor azoknak a joga, akik esetleg
éppen nem bulvármûsorokra vágynának.
Klein Judit tudott jó példával szolgálni arra
nézve, hogy mégsem kibékíthetetlen ez az
ellentét. A svéd tévét említette, ahol olyan
izgalmas mûsort készítettek kisebbségekrõl,
hogy odaszegezték vele a nézõket a készülé-
kek elé. Valamiféle valóságshow volt ez is,
csak éppen sokkal igényesebben. Elmentek
az északon élõ számik közé egy kis faluba,
és az asszonyaikat elvitték egy szafarira, mi-
közben otthon a férfiaknak kellett helytállni-
uk. Könnyen elképzelhetõ, hogy mindkét
helyen igazán érdekes felvételek születhet-
tek. És nem kellett hozzá lemenni a bulvár-
lapok szintjére.

A beszélgetés olyan izgalmasra sikere-
dett, hogy a könyvtár fõigazgatója alig jutott
annyi idõre mikrofonhoz, hogy elmondhas-
sa, mi mindent tesznek a könyvtárak és spe-
ciálisan az OIK az esélykülönbségek csök-
kentéséért. Akadálymentesítés a mozgáskor-
látozottaknak, hangoskönyvek, felolvasó
szoftver, Braille-billentyûzet a vakoknak és
gyengén látóknak, indukciós hurok a
nagyothallóknak… Beszélt a nemzetiségek
könyvtári ellátásáról, a honlapjukon elérhe-
tõ kisebbségi adatbázisról, a TÁMOP-on
nyert támogatásból fejlesztendõ nemzetiségi
szolgáltatásokról: a tizenhárom hazai ki-
sebbség nyelvén tervezett nemzetiségi
alportálról és a Kérdezd a könyvtárost anya-
nyelveden! internetes felületrõl, mely szin-
tén az összes elismert hazai kisebbség nyel-
vén elérhetõ lesz. 
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Délután egymást követték a színes és tar-
talmas programok.

Már hagyomány, hogy ezen a napon kiál-
lítás nyílik a Magyar Könyvtárosok Egyesü-
letével közösen indított Alkotó könyvtárosok
sorozatban. Idén Gyergyák Edina, az Állami
Egészségügyi Központ orvosi könyvtárának
munkatársa és Szakmári Klára, a Budai
Nagy Antal Gimnázium könyvtárostanára
mutatkozhatott be. 

Gyergyák Edina kiállítása az alkotó sok-
színûségét, különféle technikákban való jár-
tasságát is tükrözi. Olaj és akvarell tájképei,
meseszerû, gazdag belsõ érzelemvilágról és
fantáziáról tanúskodó rézkarcai sokféle han-
gulatot tárnak elénk.

Szakmári Klára egy különleges techniká-
val, a márványozással ismerteti meg az ér-
deklõdõket. A márványozott selymek, papí-
rok, papírtárgyak mellett fényképekkel il-
lusztrálva bemutatja a felhasznált festékek
lelõhelyét, elõállítását és a márványozás fo-
lyamatát is.

A kiállítást Bakos Klára, a Magyar Könyv-
tárosok Egyesületének elnöke nyitotta meg.

A Zenemûtárban A kulisszák mögött cím-
mel rendhagyó énekórát tartottak. A Budapes-
ti Ward Mária Általános Iskola és Gimnázium,
illetve a Váci Utcai Ének-zene Általános Isko-
la tanulói a többi érdeklõdõvel együtt nyomon
követhették, hogyan születik meg egy ária, egy
karakter, egy operaszerep. Vecsey Gyula és
Labant Árpád, a Liszt Ferenc Zenemûvészeti
Egyetem Tanárképzõ Intézetének végzõs hall-
gatói és Birtalan Zsolt zongoramûvész rendkí-
vül jó hangulatú 45 percben beszéltek, zenél-
tek fiataloknak, felnõtteknek egyaránt érdekfe-
szítõ módon. Mozart Varázsfuvolájának áriáin
keresztül betekintést nyújtottak az operaéne-
kesek mûhelymunkájába a hangképzéstõl a
jelmezválasztásig, de jutott idõ játékra és a Ze-
nemûtár bemutatására is.

A Siketek és Nagyothallók Országos Szö-
vetségével közösen szervezett programon
egy izgalmas utazáson vehettek részt kicsik
és nagyok. Túróczy Erika segítségével, érzé-
keny vezetésével, hallók számára is érthetõ
tolmácsolásában Antoine de Saint-Exupéry
A kis herceg címû mûvének részleteit láthat-
tuk jelnyelven: a filmvásznon és az olvasó-
terem színpadán. 

Az OIK ezzel az estével is hozzájárult ah-
hoz, hogy a jelnyelv és a siketek közössége
egyre nagyobb, értõbb nyilvánosságot kap-
jon.

A rendezvény hagyományaihoz híven eb-
ben az évben is bemutatta kultúráját egy ha-
zai nemzetiség. Ezúttal a magyarországi
lengyelség mûvészetében gyönyörködhetett
a közönség. Öt lengyel munkatársa miatt a
könyvtár érzelmileg is érintett volt e nemze-
tiségi program összeállításban.

A rendezvényre érkezõ vendégek méltó
fogadásáról a Wysocki Légió Hagyomány-
õrzõ Egyesület pompás egyenruhába öltö-
zött fiai gondoskodtak.

Megnyitó szavaiban Csúcs Lászlóné Hali-
na szólt a lengyel–magyar baráti kapcsola-
tok történelmi gyökerérõl. Elmondta, hogy
Lengyel szeptember címmel éppen ebben az
évben emlékeznek meg a lengyel menekül-
tek magyarországi befogadásának hetvene-
dik évfordulójáról. A könyvtár épületének
egykori tulajdonosa, a Katolikus Kör is segí-
tette a menekülteket, jótékonysági rendezvé-
nyek szervezésével. Köszönetet mondott az
Országos Idegennyelvû Könyvtárnak, hogy
szívén viseli a lengyel nemzetiség sorsát és
segít kultúrájának megõrzésében.

Az elsõ program Olga Iwaniuk Bloch fes-
tõmûvész kiállításának megnyitója volt. A
tárlatot Antal István, a Magyar Rádió irodal-
mi szerkesztõje nyitotta meg.
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Olga Iwaniuk Bloch Poznanban diplomá-
zott grafika-festõ szakon. 1981 óta Magyar-
országon él. A festészet mellett könyvilluszt-
rátorként és borítótervezõként dolgozott 
Varsóban, a KAW Kiadónál, majd Budapes-
ten, az Európa Kiadónál. 1993-tól visszatért
az autonóm festészethez.

A kiállítást a Polonez együttes nép-
táncmûsora követte. Mindössze két pár fért
el a belsõ udvar látogatóktól zsúfolt terében.
A négy fiatal kiváló elõadásban mutatta be a
lengyelség hagyományos táncait.

A rendezvényteremben Trojan Tünde és
Rusz Milán színmûvészek tolmácsolásában
A másik címmel irodalmi összeállítást lát-
hattunk. A különbözõ korszakokból, más-
más stílusú mûvekbõl válogatott szövegeket
Trojan Tünde a cirkusz világát idézõ keret-
játékkal, a Commedia dell’arte alakjainak
szerepeltetésével egységes színházi elõadás-
sá varázsolta.

Az irodalmi összeállítást a Szent Kinga
Kórus koncertje követte Rostetter Szilvesz-
ter vezényletével. A kórus mûsorán hazafias
és egyházi énekek szerepeltek. Elhangzott
többek között a legrégebbi, kottával együtt
fennmaradt lengyel nyelvû vers, a Bogu-
rodzica, egy dal a kórus névadójáról, Szent
Kingáról, II. János Pál kedvenc dala, a Bar-
ka, valamint Kodály Ének Szent István ki-
rályról címû mûve.

A hölgyek körében nagy tetszést aratott a
kórustagok fellépõruhája.

A lengyel program az éppen hetvenéves
budapesti Lengyel Intézet bemutatkozásával 

zárult. Az intézet történetérõl, missziójáról
Arkadiusz Bernas igazgató beszélt. Õ is
szólt a II. világháború alatt a menekülteknek
nyújtott segítségrõl, melyben az intézmény
nagyon fontos szerepet játszott. Köszönetet
mondott azért, hogy az OIK lengyel gyûjte-
ményének folyamatos fejlesztésével és kü-
lönféle rendezvényekkel segíti a lengyel
anyanyelvi kultúra megõrzését és ápolását. 

Az esemény záróaktusaként sor került az
Országos Idegennyelvû Könyvtár és a Len-
gyel Intézet közötti együttmûködési egyez-
mény aláírására.

Az OIK immár negyedik alkalommal 
hirdette meg a nyelvek európai napjára mû-
fordítói pályázatát önálló kötettel nem ren-
delkezõ mûfordítók számára. Az idén len-
gyelbõl kellett fordítaniuk a jelentkezõknek:
Adam Zagajewski Deszcz nad Paryzem cí-
mû versének magyar fordítását várta a há-
romtagú zsûri (Lator László költõ, mûfordí-
tó, Körner Gábor mûfordító és Virág Bog-
nár Ágota, a könyvtár munkatársa).

A pályázatra kilencvennyolc pályamû ér-
kezett. A díjakat a budapesti Lengyel Intézet
és a Lengyel Köztársaság magyarországi
konzulja ajánlotta fel. Különdíjat adott a
Magyar Fordítóház Alapítvány és a Nemze-
ti Fryderyk Chopin Intézet (Varsó).

A bírálóbizottság három díjat és egy kü-
löndíjat ítélt oda. Az elsõ díjat Papolczy Pé-
ter, a második díjat Mechler Anna, a harma-
dikat Rostetter Szilveszter fordítása kapta. 
A három díjazotté lett a Chopin Intézet aján-
déka is. A Magyar Fordítóház Alapít-
vány különdíját Serkédi Orsolyának ítélte a
zsûri.
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A legsikeresebb pályamûvek megjelentek
a Napút KávaTéka mellékletében.

Az óriási érdeklõdéssel várt díjkiosztó
elõtt Roger Scaife Chopin-mûveket játszott.

Az Ars Nova Sacra Énekegyüttes Henry
Purcell születésének háromszázötvenedik
évfordulója alkalmából a szerzõ életmûvét
bemutató válogatást adott elõ a könyvtár ol-
vasótermében.

Purcell az angol barokk idõszakának ki-
emelkedõ zeneszerzõje volt, aki dolgozott a
Westminster-apátságban, a Chapel Royal-
ban, a királyi udvarban, színházban, sõt, 
helyi kocsmákban is. Zenéje sajátosan an-
gol, ugyanakkor a restauráció után a konti-
nentális Európa hatása is érzõdik rajta.

Mûsorukban anthemek, énekszóló, duet-
tek és hangszeres zene szerepeltek. Az utol-
só rész a Mária királynõ halálára komponált
mûvekre összpontosított (O Dive Custos és
a Funeral Sentences). Ezek a darabok a szó-
festésnek, a káprázatos érzelmi és zenei ér-
zékenységnek és Purcell izgalmas disszo-
nanciahasználatának nagyszerû példái.
Purcell e mûvek komponálása után néhány
hónappal, harminchat évesen hirtelen meg-
halt, és a temetésén elhangzott a Funeral
Sentenses.

A koncert bõvített változatát 2009. no-
vember 14-én, 19 órai kezdettel meghallgat-
hatják az érdeklõdõk a Budapest-Belvárosi
Szent Mihály templomban.

Az esti koncertet a M.É.Z. Zenekar adta.
Nem bánta meg, aki úgy döntött, hogy velük
tölti az idõt  nyolc és tíz óra között. A kelta
zenét játszó együttes remek hangulatot te-
remtett.  Pörgõs, talpalávaló zenéjükkel óri-
ási sikert arattak. Az utolsó fél órában sokan
ki is próbálták az ír tánc néhány alapvetõ lé-
pését. A koncert akár „Alkotó könyvtáros”

buli is lehetett volna, hiszen az alapító éne-
kes Kuklis Henrik magyar-könyvtár szakon
végzett. A zenekarvezetõ, a kiváló dalokon
kívül, néhány vers felolvasásával is megör-
vendeztette a közönséget.

A szomszédos házból egy középkorú úri-
ember papucsban, fürdõköpenyben arról ér-
deklõdött, hogy megszûnt tán a könyvtár
vagy profilt váltott? A fõigazgató asszony
udvariasan megnyugtatta, a könyvtár to-
vábbra is mûködik, ha zavarná a késõi zené-
lés, nyugodjon meg, tíz órakor befejezik.
Mire az úr: egyáltalán nem zavar, sõt, ez
jobban tetszik.

Lehet, hogy állandó M.É.Z.-klubot kelle-
ne nyitniuk? ■
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Egy pályáját lezáró könyvtáros áll önök
elõtt, aki elõrehaladott kora ellenére még so-
hasem mondott laudációt, de amit a sors el-
mulaszt, néha sokszorosan adja vissza: most
egyszerre öt embert, öt kiváló kollégát és azt
hiszem, megilletõdve mondhatom, hogy öt
barátot dicsérhetek. Azt nem mondhatom,

hogy bemutatom õket önöknek, mert nem
hiszem, hogy van széles e hazában könyvvel
foglalkozó ember, aki ne ismerné nevüket.
De talán még az itt megjelentek sem tudják,
hogy szakmai tehetségükön kívül mi az a
közös mozzanat az életükben, amiért most
itt õket ünnepelhetjük. 

1979. október 29-én egy könyvtári mun-
kahely öt dolgozója aláírta a Vaclav Havel
és a Charta 77 más személyiségei letartózta-
tása ellen tiltakozó ívet. 

Az öt könyvtáros Bartos Éva, Nagy Atti-
la, Gereben Ferenc, Kamarás István és
Fogarassy Miklós, akkor az olvasáskutatási,
illetve könyvtárszervezési osztály munka-
társai. Kamarás István az Olvasáskutatási
osztály vezetõje volt.

Nagy bátorság kellett ehhez. Gondoljuk
csak el: 1979-ben Csehszlovákiában letar-
tóztatások vannak, még innen vagyunk a
lengyelországi megtorlásokon, az afganisz-
táni kalandon, és Magyarországon sem lehet
tudni elõre, hogy mennyire slampos a dikta-
túra és milyen megtorlásokat eszel ki a vele

szemben kiálló bátrak számára. Onnan is tu-
dom, hogy nagy bátorság kellett ehhez, mert
azóta is gondolkodom, hogy ha éppen nem
egyhónapos kislányomat szoptatom és én is
ott vagyok kollégáim, barátaim mellett, ak-
kor aláírtam volna-e a tiltakozó ívet, vagy
gyáván kitaláltam volna valami kibúvót.
Nem tudom a választ. Utólag pedig nem
muszáj hõsnek lenni, nem csak mert nem le-
het, hanem, mert nem szabad. 

Egyéni bátor elhatározásukat talán a hely
szelleme is sugallta, a nyitott, szabad szelle-
mû munkahelyé, az akkor volt KMK-é,
Könyvtártudományi és Módszertani Köz-
ponté, de azt, hogy az ezt követõ retorziók
nem törték derékba pályájukat, azt hiszem, a
„loci géniuszának” köszönhetjük, akkori fõ-
nökünknek, Papp Istvánnak, az õ hárító-vé-
dõ, elsimító munkájának, még ha ordítva
adott hangot véleményének, akkor is. 

Nagy örömömre szolgál, hogy jelen lehe-
tek azon az eseményen, ahol öt kollégám,
barátom bátor tettét végre az utókor is elis-
meri, ha nem is a széles nyilvánosság elõtt,
de a szakma elé példát állítva.

Mert kitüntetésüket nemcsak az erõszak-
kal szembenálló, Füzéki István szellemét és
emlékét idézõ bátor kiállásuk indokolja.
Szakmai életmûvükkel mind az öten megha-
tározó szerepet játszottak és játszanak a ma-
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Köszöntés a Füzéki-díj átadásán

✒✒    Havas Katalin

Nagy Attila

A Füzéki-díj átadásán, 
október 22-én elhangzott laudáció



gyar könyvtárügy történetében. Nem kis
mértékben járultak hozzá ahhoz, hogy a
közkönyvtár Magyarországon paternalista,
kívülrõl irányított intézménybõl nyitott, de-
mokratikus, használóbarát, a társadalom
tényeleges igényeit figyelembe vevõ intéz-
ménnyé válhatott. 

Úttörõi voltak a magyar olvasáskultúra és
mûvelõdés empirikus, tudományosan meg-
alapozott vizsgálatának. Megkerülhetetlen
elõkészítõi voltak a könyvtár- és mûvelõdés-
politika megújulásának. Volt bátorságuk a
társadalmi és kulturális élet negatívumaira is
felhívni a figyelmet. Elsõként foglalkoztak 
a hátrányos helyzetûek és a könyvtárak le-
hetséges kapcsolatával, L. Bartos Éva és
Nagy Attila tanulmányait, könyveit, publi-
cisztikáit, tanfolyamszervezõ tevékenységét. 

A fiatalok, különösen a hátránnyal induló
gyerekek számára rendezett olvasótábori
mozgalom Kamarás István invenciózus ve-
zetésével máig használható muníciót adott a
fiatalok olvasásával, mûvelõdésével foglal-
kozó szakemberek és lelkes önkéntesek ke-
zébe. A fiatal könyvtárosok számára szerve-
zett olvasótáborok nemzedékek számára
nyitottak új, szabadabb perspektívákat.

Befogadás, interperszonális kapcsolatok,
olvasótábor, biblioterápia, 15 millió ma-
gyar olvasásának kutatása, mind megannyi
fogalom, ami mögött ötük neve, arca, mun-
kája áll. 

De gondoljunk Nagy Attila empirikus
vizsgálataira, harcára a korszerû olvasás- és
könyvtárpedagógiai módszerekért, szerepé-
re a Magyar Olvasástársaság létrehozásában

és irányításában. Kamarás István több évti-
zedes erõfeszítéseire az „embertan” megva-
lósításáért! 

Figyelmük a határon túli magyarság olva-
sáskultúrájára is kiterjedt. Gereben Ferenc
szerkesztette az elsõ, ebben a témában szü-
letett könyvet, és azóta könyveinek sora bi-
zonyítja, hogy a kérdés legjobb magyar
szakértõje.

Fogarassy Miklós akár elméleti, akár gya-
korlati kérdésekkel foglalkozott, mindig az
emberarcú közkönyvtár megszervezése, mû-
ködtetése volt a célja, különös tekintettel a
gyerekek ellátására és a hátránnyal élõk, be-
tegek, fogyatékosok, börtönbe kerültek
könyvvel való segítésére, miközben kiemel-
kedõ esztétikai, irodalom- és mûvészettörté-
neti munkák sorát tette le az asztalra. 

Az aláírók törekvéseit elismert szakmai
tudásuk hitelesítette. Négyen tudományos
fokozattal rendelkeznek, Kamarás István
akadémiai fokozatával kiemelkedõ szinten
szerzett tudományos elismerést az olvasás-
kultúra-kutatásnak. Mindannyian részt
vesznek, illetve hosszú éveken át részt vet-
tek tanárként, meghívott elõadóként a jö-
vendõ könyvtárosok egyetemi szintû képzé-
sében. 

A könyvtáros szakma mindig érdeklõ-
déssel figyelt a csapatra. Nem véletlen,
hogy õk voltak a szakmai elõadások leg-
gyakrabban meghívott szereplõi. A szak-
sajtóban való szereplésük szinte evidencia,
mert az olvasásszociológiának Magyaror-
szágon õk a legismertebb, legkiemelke-
dõbb képviselõi, de évtizedek óta nincs
olyan e tárgyban írt napi- vagy hetilap-
cikk, rádiómûsor vagy tévéinterjú, amiben
ne valamelyikük szólalna meg tanító, értel-
mezõ, buzdító, okos szavakkal. Õk öten kü-
lön-külön is megérdemelnék a Füzéki Ist-
ván érem megtisztelõ jutalmát, de így a díj
együttes odaítélése többet fejez ki, bátorsá-
got, és közösségvállalást, és azt, hogy a
magyar olvasáskultúra érdekében tett több
évtizedes munkájukat is hol szorosabb, hol
lazább kötelékben, de együtt végezték.
Megtiszteltetés számomra, hogy egy ideig
velük munkálkodhattam, és hogy most 
e nagyszerû elismerés átadásakor jelen le-
hetek. ■

Könyvtári Levelezõ/ lap • 2009. október14



Egri történések krónikásává lenni Gárdonyi
után, enyhén szólva, vakmerõség. Arra, hogy
mégis rászántam magam, jó okaim vannak.
Ezen a nyáron ugyanis mintegy századnyian
megtapasztalhattuk, hogy az egri várat védõ
lányok, asszonyok (persze-persze férfiak is)
nemcsak Székely Bertalan festményén van-
nak jelen, hanem – a maguk igen csinos va-
lóságában (ezt most csak a hölgyekre értem)
– ma is védelmezik, õrzik, óvják az egri kul-
túra fellegvárát, melynek egyik sarokbástyá-
ja a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyv-
tár. Tõzsér Istvánné igazgató így summázta
ezt a tanácskozás megnyitásakor: „A könyv-
tárosoknak kell figyelmet fordítaniuk arra,
hogy az értékek (mármint amiket a könyvtá-
rak õriznek) ne váljanak semmivé, és a követ-
kezõ nemzedékek ugyanúgy tudjanak hoz-
zájuk férni, mint mi.” Ezen igyekezetük 
olyannyira felhívta magára a helyismereti
könyvtárosok figyelmét, hogy – miként a
napkeleti bölcsek – útra keltek, s e fénylõ
csillagok bûvöletében elzarándokoltak ez év
júliusában Egerbe. Az egybegyûlteknek, köz-
tük jómagamnak, oly szeretetteljes fogadta-
tásban volt részük, mint talán egykor Bor-
nemissza Gergelynek, midõn talpasaival 
Dobó István elõtt felsorakozott. 

Ránk azonban kellemesebb napok vártak,
mint dicsõ elõdeinkre. Ugyanis nem a török
veszedelem elhárítását tûztük ki célunkul,
hanem hogy a Magyar Könyvtárosok Egye-
sülete Helyismereti Szervezetének rendes
évi, immár tizenhatodik országos találkozó-
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Eger mai csillagai

✒✒    Gerber GyörgyOktóber 22-én az Országos 
Széchényi Könyvtárban 
Füzéki Bálint átadta testvére, 
az 1956 hõsi halottja emlékét 
megörökítõ díjat:

Bartos Évának,

Fogarassy Miklósnak,

Gereben Ferencnek,

Kamarás Istvánnak és

Nagy Attilának.

A kitüntetetteknek szívbõl gratu-
lálunk és további sikeres munkát
kívánunk! – a szerk.

„Füzéki István mártírhalálát hivata-
losan senki nem tartotta számon, neve
nincs az áldozatok között. Valószínûleg
november 6-án végezték ki, 1956
egyetlen (tudott) könyvtáros mártírját.
(…) Füzéki Istvánnak nem maradt
nyoma, még egy akta sem található az
akkor frissen elfoglalt munkahelyén,
sem az egyetemen. Ha testvéröccse nem
annyira állhatatos és áldozatkész, még
emlékezni sem lehetne reá.”

Horváth Tibor



ján vegyünk részt. Mondanom sem kell, de-
rekasan helytálltunk, amikor vendéglátóink
hõsies példáját követve, egyik napirendi pon-
tot a másik után tûztük kardjaink hegyére. 

Az elsõ napon Sós Tamásnak, a Heves 
Megyei Közgyûlés Elnökének és Habis Lász-
lónak, Eger Megyei Jogú Város polgármeste-
rének köszöntõ szavai után került sor a Ker-
tész Gyula-díj átadására, melyet idén sokat
próbált fegyvertársunk, Gyuris György, a
szegedi Somogyi-könyvtár nyugalmazott
igazgatója kapott meg.

Papp Istvánnak, a Fõvárosi Szabó Ervin
Könyvtár nyugalmazott fõigazgató-helyette-
sének, az elõttünk járók jeles képviselõjének
emlékezése, elmélkedése nyitotta meg az
elõadások sorát. Ezt Löffler Erzsébet és
Czeglédi László elõadásai követték, melyek
közül az elõbbi az Egri Fõegyházmegye He-
ves megyei gyûjteményeivel, az utóbbi pedig
a helyismereti munka oktatásának aktuális
helyzetével ismertetett meg bennünket. 

A nap hevét az ódon, árnyas termekben így
találékonyan átvészelve, a késõ délutáni
órákban már nem okozott gondot, avatott ve-
zetõinket követve, felkeresnünk a várat (a kö-
zépkorit). Az egykori hõsök emléke s Gárdo-
nyi Géza sírja elõtti tisztelgésünk után az eg-
ri kultúra másik fellegvárának, az Eszterházy
Károly Fõiskola könyvtárának freskóit cso-
dálhattuk meg. 

Eger szépsége, a híres mondást idézve,
„megér egy misét”. Mit, egy misét! Százat,
ezeret! Sejthették ezt már az Árpád-korban,
midõn püspöki székhellyé tették. Nem is
gyõztük tátani a szánkat e sok csoda láttán.
Fõleg akkor, amikor Fazola Henrik híres ko-
vácsoltvas kapui között átmasírozva, egy
korhû kellékekkel felszerelt kis kompánia
harci bemutatóját élvezhettük. Számomra en-
nek legnagyobb tanulsága az volt, hogy to-
vábbra is inkább Ámor nyilától szeretnék
megsebzõdni, mintsem a látott egri amazo-
nok íjából kirepítettõl. 

Az elsõ este fénypontjaként bebocsátást
nyertünk a fellegvárba (mármint a kultúra
fent nevezett fellegvárába) is. A lakoma ben-
sõséges, baráti légkörében észre sem vettük,
és már csapdába is estünk. Vendéglátóink
kedves, ellenállhatatlan csábításának enged-
ve, a késõ esti óráinkat is könyvtárlátogatás-
sal töltöttük, pedig – talán nekem elhiszik –
ez nem szokásunk.
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A második napon a digitalizálás fontossá-
gáról, lehetséges és folyamatban levõ pro-
jektjeirõl hallhattunk elõadásokat. Vincze
Andrea, a Békés Megyei Könyvtár munkatár-
sa és Kármán László, a MONGUZ – MTA
SZTAKI Konzorcium képviselõje vezetésé-
vel óvatos sétát tettünk az Európai Digitális
Könyvtár dzsungelében azzal a céllal, hogy
felfedezzük a helyismereti anyagok abban
való elhelyezésének módozatait. A további-
akban is a digitális kultúramegõrzés útvesz-
tõibõl kerestük a kiutat. Ezúttal azonban nem
Miklós deák, hanem Bánkeszi Katalin és –
írásban megküldött felszólalásán keresztül –
Hegyi Ádám volt a vezetõnk.

A sok ülés azonban nem használ a harci
kedvnek, ezért a kora délutáni órákban neki-
vágtunk, hogy Noszvaj nevezetességeivel és
a bükki kaptárkövekkel ismerkedjünk a gya-
korlatban. Huncut, aki Egerbe jõve nem kor-
tyol a jóféle szõlõlébõl. Nos, miután a sok
lábkoptatástól megfáradva, hogy, hogy nem
betévedtünk a noszvaji Thummerer pincé-
szetbe, igyekeztük magunkat megóvni az
elõbb említett dehonesztáló jelzõtõl. A finom
borok mellé kínált jóféle kemencés ételekkel
való viaskodás felért egy várvívással. A hely-
ismereti könyvtárosok azonban nem olyan
fából vannak faragva, hogy megijednének sa-
ját árnyékuktól, így aztán ezen boldog sóhaj-
jal állhatunk fel az asztaloktól: Gyõztünk!

A harmadik napon az egri közgyûjtemé-
nyek helyismereti tevékenységérõl kaphat-
tunk áttekintést. Nemes Lajos a Heves Me-
gyei Levéltár, Veres Gábor a Dobó István
Vármúzeum helyismereti munkáját mutatta
be. Egri kolléganõnk, Guszmanné Nagy Ág-
nes, a Bródy Sándor Megyei és Városi
Könyvtár helytörténésze pedig az egri
hóstyai olvasókörök tevékenységérõl tartott
igen érdekes elõadást.

Midõn aztán eljött a búcsú órája, nehéz
szívvel, de jól feltarisznyázva kelhettünk út-
ra, hogy ki-ki a saját „várában”, könyvtárá-
ban védje kultúránkat az elmúlás, a felejtés
szûnni nem akaró támadásaitól.

Végezetül hadd szögezzem le: bizonyára
vannak az egri égbolton más fényes csillagok
is, melyeket más nézõpontból nézve élvezhet
az arra járó. A mienkbõl ez volt látható, és
bátran állíthatom, nem bántuk meg, hogy hí-
vogató fényüket követve Egerbe látogattunk.

Ha stílszerûen akarnám befejezni, akkor
én is felsorolnám a „hõs várvédõket”, miként
méltán nagyhírû elõdöm, Gárdonyi tette. Fé-
lek azonban, hogy mivel emlékezetem oly
gyorsan kopik, mint hajszálaim, valakit kife-
lejtenék a sorból. Ezt nagyon szeretném elke-
rülni, így aztán, engedtessék meg nekem,
hogy egy népdalunk két sorának parafrázisá-
val köszönjem meg a Tõzsér Istvánné által
irányított lelkes sereg fáradozását:

„Csillagok, csillagok szépen ragyogjatok.
Szegény könyvtárosnak utat mutassatok!”
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Az ELTE Egyetemi Könyvtár Magyarország
egyik legrégebbi folyamatosan mûködõ nyil-
vános könyvtára. Eredetileg az Oláh Miklós
esztergomi érsek által 1561-ben alapított
nagyszombati (ma: Trnava, Szlovákia) jezsu-
ita kollégium bibliotékája volt. Egyetemi
könyvtárrá 1635-ben vált, amikor Pázmány
Péter megalapította a nagyszombati jezsuita
egyetemet. Az intézmény 1773-ban lett álla-
mivá, ekkor ugyanis Mária Terézia szekulari-
zálta. Az egyetem – a könyvtárral együtt –
1777-ben Budára, majd 1784-ben Pestre 
költözött. Az Egyetemi Könyvtár ettõl kezd-
ve, tehát 225 éve mûködik mostani helyén.
(A jelenlegi épület csak 1876-ban készült el.)
Muzeális állományát elsõsorban csaknem
ötödfélszázados folyamatos mûködésének
köszönheti. Emellett igen jelentõs volt a 
II. József által elrendelt abolíció kapcsán tör-
tént gyarapodás, s nem szabad elfeledkezni
néhány nagyvonalú adományról sem. (Érdek-
lõdõknek ajánlott olvasmány: Az Egyetemi
Könyvtár története és gyûjteményei, szerk.
SZÖGI László, Bp., ELTE Eötvös K., 2008.)

A nagyközönség az Egyetemi Könyvtár
számos kincsét ismerhette meg anélkül, hogy
el kellett volna mennie a Ferenciek terére.
Történhetett ez egyrészt más intézményekben
rendezett tárlatokra való kölcsönzések révén,
másrészt pedig számos ott õrzött kódexrõl és
régi nyomtatványról készült facsimile kiadás.
(Három tucat kódex hasonmása a könyvtár
honlapján is hozzáférhetõ.)

Az elmúlt évtizedben immáron maga az
Egyetemi Könyvtár (EK) is bemutatja kin-
cseit. Csak az utóbbi öt-hat esztendõt tekint-
ve évente átlagosan négy saját kiállítást ren-
dez. (2004: Antikva kiállítás, 16–18. századi
nyomtatott térképek és metszetek, Az EK vá-
logatott szerb vonatkozású ritkaságai,
Litteraria Hebraica-Judaica, Historia
Litteraria a XVIII. században; 2005: Kézzel
írott magyar történelem – Mohács elõtti okle-
velek, Ég és Föld – csillagászat és földrajz az
Egyetemen a 15–18. században, A kódextõl a
szépséggalériáig – tíz évszázad portréi;
2006: Sic itur ad astra – a radarcsillagászat-
tól a Genius Galaxisig, Kódexeink világa,

Et in Arcadia ego – az antikvitás képe, Vigyá-
zó szemetek Párizsra vessétek! – válogatás az
EK filozófiatörténeti gyûjteményébõl, Et tu
Hungaria cum Paulinis crescis – És Te Ma-
gyarország a pálosokkal virulsz: Válogatás a
bp.-i EK [...] pálos gyûjteményébõl; 2007:
Diákokból professzorok, Megmaradsz-e, eny-
nyi kell – válogatás az EK restaurált kincsei-
bõl, Japán kultúra és tudomány, Könyvtárak
rongya – gondolatok régi könyvekrõl és olva-
sóikról, Körvonalak – formára fûzve és sza-
badon, 50 év – az EK és az Egyetemi Levél-
tár kiadványai és rendezvényei, A Zrínyiek és
Európa; 2008: Válogatás az Egyetemi Levél-
tár éremgyûjteményébõl, Az egyesült Európa
elõhírnökei – a görög kultúra jelenléte a
Kárpát-medencében, Mátyás király – Ma-
gyarország a reneszánsz hajnalán, Próféták
által szólt régen néked az Isten – Bibliák az
EK-ban, Archivum Universitatis – 50 éves 
az ELTE Levéltára, Az el nem veszett, de
megtalált képek – Roger Fenton fényképei az
EK-ban; 2009: Herbáriumok – Kiállítás 
az EK botanikai kézirataiból és nyomtatvá-
nyaiból, A csillagok törvényei – Kiállítás az
EK XVI. századi csillagászati nyomtatványa-
iból, Az írás mûvészete – mûvészi írások: Kis
magyar oklevéltan.) Megemlítendõ, hogy az
elõzõek mellett a gyûjtemény más intézmé-
nyek anyagából rendezett kiállításoknak is
helyt ad.

Részben a tárlatokhoz kapcsolódva évente
néhány konferenciára is sor kerül. (2004: 
A 15–18. századi nyomtatványok feltárásá-
nak és digitalizálásának kérdései; 2005:
Polcológiától az információs bummig –
avagy könyvtárak válaszai a XXI. századi 
információs társadalom kihívásaira, Köz-
gyûjtemények speciális részlegei – együttmû-
ködés, átfedés, tájékoztatás, 2006:
Polcológiától az információs bummig – a
gyakorlat; 2007: Könyvtárak rongya – elõ-
adássorozat, Kerekasztal-beszélgetések az
intézmény tudományos munkát végzõ munka-
társaival; 2008: A Mohács elõtti magyaror-
szági humanizmus emlékei az EK-ban,
Archivum Universitatis, Elõadások Reguly
Antalról; 2009: Roger Fenton fényképei az
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Kutatók éjszakája az Egyetemi Könyvtárban
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EK-ban, Konferencia Borzsák István emléké-
re.) Emellett tucatnyi könyvbemutatót tartot-
tak, amelyeken elsõsorban nem a könyvtár és
a levéltár saját kiadványai szerepelnek.

Az eddigieket áttekintve természetesnek
tûnik, hogy az Egyetemi Könyvtár rendszere-
sen csatlakozik a helyi és az országos szerve-
zésû rendezvényekhez is. A sort a Belvárosi
Lipót napok nyitotta 2004-ben. A következõ
évtõl az intézmény szerepel a Kulturális
örökség napokon, rá egy évre csatlakozott a
Múzeumok éjszakájához, 2007 óta pedig
részt vesz a Kutatók Éjszakáján is. (Bár –
meglepõ módon – az Egyetemi Könyvtár hi-
vatalosan nem kutatóhely, munkatársainak
egy része tudományos tevékenységet is vé-
gez.)

Az idei Kutatók éjszakája programsorozat-
ra – az ELTE rendezvényeihez csatlakozva –
az Egyetemi Könyvtárban 2009. szeptember
25-én délután négy és este tíz óra között 
került sor. A látogatók hosszabbított nyitva
tartással, huszonkét óráig tekinthették meg
aktuális kiállításunkat, a Knapp Éva által a
csillagászat nemzetközi éve alkalmából ren-
dezett, A csillagok törvényei címû tárlatot. 
A kiállítás elsõsorban az Egyetemi Könyvtár
XVI. századi csillagászati nyomtatványaiból
adott reprezentatív válogatást, azonban be-
mutatta az elõzményeket és kitekintést nyúj-
tott a XVII. századra is (Galilei, Riccioli).

A tárlatnak is helyet adó díszteremben (az
egykori nagyolvasóban) a látogatók délután
négy óra és este fél kilenc között ismeretter-
jesztõ elõadásokat hallgathattak.

Elsõként Szögi László fõigazgató beszélt,
A külföldi egyetemjárás kutatása és eredmé-
nye címû elõadásában nemcsak áttekintette a
magyarországi diákok peregrinációját az Ár-
pád-kortól az I. világháborúig, hanem ismer-
tette az általa vezetett kutatócsoportnak a té-
mával kapcsolatos eredményeit is.

Knapp Éva osztályvezetõ sokéves kutatá-
sait összegezte Szent István elsõ magyar ki-
rály ikonográfiájának átalakulása a XV–
XVIII. századi sokszorosított grafikában
címû, vetített képekkel illusztrált elõadásá-
ban. Egyebek mellett bemutatta, hogy a
XVI–XIX. században miként használták le-
gitimációs célokra az államalapító sokszoro-
sított ábrázolásait.

Bibor Máté Hungarica-nyomtatványok ku-
tatása címmel számolt be az Egyetemi
Könyvtár régi magyar(országi) nyomtatvá-
nyainak feldolgozásáról. Elõadását muzeális
könyvekkel illusztrálta, s bemutatta egy kötet
részletes, a kéziratos bejegyezésekre is kiter-
jedõ feldolgozását.

Klimes-Szmik Katalin fõkönyvtáros Ame-
rika újrafelfedezése a XX. században címû
elõadásában példákon keresztül mutatta be,
miként járultak hozzá levéltári kutatások és
régészeti feltárások a Közép- és Dél-Amerika
népeinek XVI. század elõtti történetérõl al-
kotott képünk megváltozásához.

Az egyetlen „külsõs” elõadó, Rászlai Ti-
bor, Horoszkópok hatalma – a hatalom ho-
roszkópja címû elõadásában amellett, hogy
rávilágított a koraújkori asztrológia és politi-
ka összefonódásaira, ismertette a Betlehemi
Csillag mint csillagászati jelenség azonosítá-
sára tett kísérleteket is.

Sötétedés után a könyvtár teraszán a Ma-
gyar Csillagászati Egyesület tagjai tartottak
távcsöves bemutatót. (Sajnos az idõjárás
ehhez nem mindig volt megfelelõ, mert a fel-
hõátvonulások miatt idõnként nem lehetett
látni az eget.)

Jelenleg az Az írás mûvészete – mûvészi
írások: Kis magyar oklevéltan címû kiállítás
tekinthetõ meg az Egyetemi Könyvtár dísz-
termében, közben pedig zajlanak a Múzeu-
mok õszi fesztiváljának rendezvényei. 
A könyvtár honlapján (www.konyvtar.elte.hu)
– sok egyéb mellett – errõl is tájékozódhat-
nak az érdeklõdõk. ■
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Tizenhat könyvtár mutatkozott be 2009. szep-
tember 15-én az ELTE BTK Múzeum körúti
campusán, sátras kipakolás formájában. A
rendezvény célja az volt, hogy legfõképpen 
az újonnan felvett hallgatók egy helyben bár-
hová beiratkozhassanak, és tájékozódhassa-
nak a könyvtári szolgáltatásokról. A rendez-
vény sikerét bizonyítja, hogy több száz diák
érdeklõdött a könyvtárak kínálata felõl és
iratkozott be hozzájuk – a leghosszabb sor
mindig a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár, 
az Országos Idegennyelvû Könyvtár és az
ELTE Egyetemi Könyvtár pultja elõtt állt. 
(A könyvtárak kínálatáról részletesebb beszá-
molót cikkünk után olvashatnak, jelen írás a
szakmai beszélgetésekre koncentrál.) A ren-
dezvény fõvédnöke, Sebestyén György tan-
székvezetõ és intézetigazgató megnyitó be-
szédében hangot adott örömének, hogy egy
ilyen hallgatói kezdeményezésû rendezvény-
nyel a könyvtárak még közelebb kerülhetnek
a felsõoktatásban tanulókhoz.

Digitalizálástól a Médiatárig

A hallgatók figyelmét szerette volna felhívni
a könyvtárak fontosságára a 11 óra 30-kor
kezdõdött nyilvános kerekasztal-beszélgetés,
amelyre stílszerûen a Könyvtár Klub teraszán
került sor. Szóba kerültek többek közt a re-
formok, a web 2.0 és a felhasználóképzés. Az
ELTE BTK adjunktusa, kari könyvtári koor-
dinátora, Kiszl Péter moderálásával a külön-
bözõ könyvtárak képviselõi sorban tárgyalták
meg a kérdéseket a hallgatókból és könyvtá-
rosokból álló közönség elõtt.

Szögi Lászlótól, az ELTE Egyetemi
Könyvtár fõigazgatójától megtudtuk például,
hogy a Központi Olvasó és a kari könyvtárak
reformját tervezik egységes hálózattal, illetve
új integrált könyvtári rendszerrel. Kiemelte a
digitális tartalmak fontosságát, amihez szoft-
ver segítségével egységes keretet adnának,
így kapcsolva össze a modern szolgáltatást a
nemzeti értékek megõrzésével.

A Szegedi Egyetemi Könyvtárba már be-
költöztették a tanszéki könyvtárakat – mond-
ta el Kokas Károly, a Szegedi Tudományegye-
tem Egyetemi Könyvtárának informatikai 
fõigazgató-helyettese, címzetes egyetemi do-
cens –, a régi folyóiratok elektronikus feldol-
gozását pedig egy projektben való részvétellel
valósították meg. Az oktatók, PhD-hallgatók
digitális másolatot igényelhetnek a weblapon
keresztül, a Médiatékában pedig televízióból
rögzített adásokat tekinthetnek meg belsõ há-
lózaton az egyetem hallgatói – a jogi szabá-
lyozással összhangban. A többség tetszését

2009. szeptember 15-én, kedden rendezték
meg az ELTE könyvtáros hallgatói az ELTE
BTK Hallgatói Önkormányzata és a Magyar
Információtudományi Alapítvány (MITA) tá-
mogatásával az elsõ könyvtári napot (KN),
amely alapvetõen két csoportot célzott meg
három programjával. Egyrészt a felsõokta-
tásban tanuló hallgatókat, másrészt a hallga-
tókon belül a könyvtárosképzésben részt ve-
võket. Azt akarták elérni, hogy a hallgatók
közvetlen kapcsolatba kerüljenek a könyvtá-
rakkal. 

A három program a könyvtárak bemutatko-
zása, egy nyilvános kerekasztal-beszélgetés a
felsõoktatás és a könyvtárak kapcsolatáról,
továbbá egy a könyvtári gyakorlatok kérdését
boncolgató beszélgetés volt.

A rendezvény legszélesebb körnek szánt és
leglátogatottabb része a könyvtárak kiállítása
volt. Mint szervezõ egy kis betekintést szeret-
nék adni ennek megszervezésébe. Miért volt
erre szükség? Többen úgy láttuk, hogy a hall-
gatók csak az elsõ óráik után – miután szem-
besülnek a kötelezõ irodalommal –, kényszer-
bõl mennek el a könyvtárakba beiratkozni.
Ennek kiküszöbölésére a kiállítás célja az
volt, hogy a hallgatókhoz, elsõsorban a gó-
lyákhoz jöjjenek el a gyûjtemények. A diákok
nézzenek körül a standokon, és lehetõleg irat-
kozzanak be. Ezt egy hatékony módszerrel ér-

Könyvtári nap az ELTE-n 
Könyvtári piknik az egyetemen

✒✒    Habók Lilla

„Iratkozz egy helyen!”
Egy rendezvény elfogult értékelése
szervezõi szemszögbõl

✒✒    Nemes László
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kiváltotta, hogy a könyvtárból pokrócot is le-
het kölcsönözni, amelyet a wifivel is ellátott
kertben használhatnak a beiratkozottak.

A PhD-tanulmányokba beépíthetõ három
kredit értékû könyvtári informatika kurzust
tesznek lehetõvé a Semmelweis Egyetemen
az Egyetemi Könyvtár segítségével, amely
online vizsgázással zárul, könyvtárhasználati
tréningen pedig minden hallgató részt vesz –
árulta el Vasas Lívia, a könyvtár fõigazgató-
ja. A szolgáltatásokkal kapcsolatos hallgatói
igényeket a hallgatói önkormányzaton ke-
resztül tartják számon. Így kerültek ki az in-

gyenes vízautomaták, és a hallgatók örömére
(és kiváltságára, hiszen csak számukra) lehe-
tõvé vált a nonstop, 24 órás nyitva tartás.

A Corvinus Egyetem Központi Könyvtára
részérõl Nagy Zsuzsanna szolgáltatási igaz-
gató számolt be honlapjuk web 2.0-ás lehetõ-
ségeirõl, az egyetem épületén belüli könyvtár
elõnyeirõl. Szolgáltatásaik közül a tanulócso-
portok számára interneten lefoglalható kü-
löntermet emelte ki.

Többek közt társadalomtudományi gyûjtõ-
köre, jelentõs szociológiai anyaga, illetve 
ehhez kapcsolódó kiegészítõ szolgáltatásai 

tük el: a könyvtárakat kis sátrakba költöztetve
a campus kellõs közepére, az egyik legforgal-
masabb közlekedési útvonalra helyeztük.

A kiállítás elsõsorban az ELTE BTK elsõ-
éves hallgatóira fókuszált, ugyanakkor felme-
rült, hogy tájékoztassuk a környezõ karok, 
valamint az ELTE többi hallgatóját, ez kb. ti-
zenöt másik fakultást takart. A könyvtári nap
programjai közül a nagyobb tömegek számá-
ra kétségkívül az iratkozási lehetõség volt a
legcsábítóbb. Ezt a megfelelõ kommunikáci-
ós csatornákon igyekeztünk is kihasználni,
több elsõsöknek készült kiadványban elhe-
lyeztünk hirdetéseket, felhívásokat, ahogy bõ-
vült a résztvevõk sora, ezeket folyamatosan
frissítettük.

A szervezés július végén, augusztus elején
indult, amikor több budapesti könyvtárat fel-
kerestünk azzal, hogy vegyenek részt a kiállí-
táson, amelyen alapvetõen három szolgálta-
tást nyújthattak: állományuk, katalógusuk és
egyéb szolgáltatásaik bemutatását; a beiratko-
zás biztosítását; kedvezményes könyvvásár-
lást a leselejtezett dokumentumaikból. Szá-
momra nagyon pozitív volt, hogy a részt vevõ
tizenhat könyvtár több mint kétharmada biz-
tosított beiratkozási vagy elõregisztrálási le-
hetõséget. Õszintén szólva, az elsõ hetekben
kissé szkeptikus voltam, hogy lesz-e valóban
egy-két érdeklõdõ és vállalkozó kedvû
könyvtárnál több, amelyik ezt vállalja, de vé-
gül meglepetésemre ez mégis sikeres volt.
Úgy láttam, hogy ahol megoldható volt, hogy
az elektronikus iratkoztatást elhozzák, megol-
dották, ahol papír alapon lehet ezt megtenni,
ott ez még könnyebbnek bizonyult. 

Egy rendezvény után mindig fel kell tenni
a kérdést: elérte a célját, esetleg új célokat te-
remtett vagy valósított meg?  Szervezõként a
résztvevõkkel való beszélgetések alapján úgy
értékelem, elértük az elsõdleges célunkat: a
hallgatókhoz picit közelebb hoztuk a könyv-
tárakat, elég csak arra gondolni, hogy jó 
néhány, a hallgatók számára elsõre „periféri-
kusnak tûnõ” könyvtárba beiratkozott több
érdeklõdõ, ugyanakkor voltak olyan nagy
könyvtárak, amelyekbe több mint százan irat-
koztak be. Ezek alapján jövõre is biztosan
megszervezzük a könyvtári napot és azon be-
lül a könyvtárak kiállítását, amelyre a jelent-
kezéseket már tavasz végén elkezdjük gyûjte-
ni, ahogy a rendezvény hirdetését is el kell
majd kezdenünk. Célként a következõ évre a
mennyiségi növekedést fogalmaznám meg
mind a kiállítók, mind az érdeklõdõk terén.
Természetesen ez nagyobb erõforrás-ráfordí-
tást igényel, de ennek biztosítását a Hallgatói
Önkormányzat és a MITA saját, illetve pályá-
zati forrásaiból továbbra is magára vállalja.
Találkozzunk a 2010-es könyvtári napon, az
ELTE BTK-n! ■
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miatt a felsõoktatásban tanulók számára igen
keresett hely a Fõvárosi Szabó Ervin Könyv-
tár – Nagy Annának, a Központi Könyvtár
igazgatójának megállapítása szerint. Az épü-
letben százötven számítógép található, igen
széles adatbázis-kínálattal.

Gyakornokság a vállalati 
könyvtárakban

Nem csak hagyományos értelemben vett
szakembereket képeznek, hanem a verseny-
szféra felé is orientálnak hallgatókat az ELTE
BTK-n, ahol erõteljes az információme-
nedzsment és a vállalkozói irány. Ebbõl kö-
vetkezõen a Könyv-
tártudományi Tan-
szék lehetõséget ad
arra, hogy a hallga-
tók vállalati könyvtá-
rakban végezhessék
szakmai gyakorlatai-
kat. Rendhagyó, pro-
jektmunkában zajló
órákra Kiszl Péter
többször meghívta
már Kóródy Juditot,
az INFODOK Kft.
információszolgáltató központjának vezetõ-
jét, így alakult ki az együttmûködés a köz-
pont és az egyetem között szakmai gyakorla-
tok szintjén – immár több éve foglalkoztatják
az érdeklõdõ egyetemistákat. Azóta több vál-
lalati könyvtár is felkereste már Kiszl Pétert,
az információ- és tudásmenedzsment szak-
irány felelõsét, hogy gyakorlatukat a hallga-
tók náluk is eltölthessék. Némileg azonban
más kompetenciákra van szükségük az egye-

temi tanulóknak, ha vállalati könyvtáraknál
szeretnék végezni kötelezõ szakmai gyakor-
latukat. Itt a legfontosabb az üzleti szemlélet
és az információmenedzsment szerepe. Errõl
tartott workshopot Kóródy Judit a könyvtári
nap délutánján, ahol volt és leendõ gyakorno-
kok mellett több meghívott könyvtáros is be-
számolt tapasztalatairól. 

A gyakornokokra vonatkozó törvényi pa-
ragrafusról beszélt Hegyközi Ilona, a Könyv-
tári Intézet osztályvezetõje. Ez azonban nem
a felsõoktatási gyakorlatokról rendelkezik,
hanem a pályakezdõk gyakornokságára vo-
natkozó szabályokat említi meg. A pályakez-
dõk mellé két évig mentort kell rendelni a 
beilleszkedésük érdekében. Az Országos
Széchényi Könyvtárban (OSZK) 120 órás
akkreditált tanfolyamot tartanak ennek érde-
kében: számukra a gyakornokság fogalma ezt
jelenti, nem pedig a szakmai gyakorlatot,
amelyrõl ez a szakmai workshop szólt.

Az egri és a bajai fõiskola komoly szabály-
zatairól beszélt Kóródy Judit, megemlítve a
gyakorlatban rejlõ veszélyeket, a túlzott
munkavégeztetéstõl a munkafolyamatok kor-
látozott bemutatásáig. Szorgalmazta egy
olyan lista összeállítását, amelyben szerepel-
nek az információmenedzsment lehetséges

gyakorlati helyei.
Több vállalati könyv-
tár nem is tud errõl a
lehetõségrõl, hogy
így vehetnék fel a
kapcsolatot egyete-
mistákkal. A gya-
korlatok lebonyolítá-
sához a vállalatoknak
befektetésre van
szükségük, de mind-
ez minõséget javító
folyamatokat is ered-

ményez az új szemlélet megjelenése miatt.
Az ELTE BTK Könyvtártudományi Tan-

szék szakmai gyakorlatokat szervezõ tanár-
segédje, Köntös Nelli beszámolt a szakmai
gyakorlatok formájáról, változásáról az osz-
tatlan képzéshez képest. A BA-képzésben
nõtt ezeknek a száma, méghozzá négy félév
alatt háromszáz órát kell könyvtárakban
munkával tölteniük a hallgatóknak, négy kü-
lönbözõ témakörben (feltárás, gyûjtemény-
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szervezés, olvasószolgálat, marketing és pr),
míg a mesterképzésben két félévnyi szakmai
gyakorlat lesz kötelezõ. Az alapszintû kép-

zésben az elsõ két könyvtárat a hallgatók vá-
laszthatják, a második kettõnél a szakirá-
nyuknak megfelelõen kell választaniuk, 
külön listák segítségével. (Az ELTE-n az
alapképzésben az EU információ szakirány
Sebestyén György, az információ- és tudás-
menedzsment szakirány Kiszl Péter vezeté-
sével folyik; 2009 szeptemberétõl indult a
mesterképzés, kutatás-fejlesztési információ-
menedzser és üzleti információmenedzser
szakirányokkal, ugyancsak e két oktató veze-
tésével.) A tapasztalatokat a felsõbb évesek-
tõl kérdezhetik meg.

„Normál munkaerõként kell kezelni a gya-
kornokot” – jelentette ki Szivi Józsefné, a Bu-
dapesti Corvinus Egyetem Központi Könyv-
tár gyûjteményszervezési igazgatója, aki két
területen látja az igényt hallgatók segítségé-
re: a gyûjteményszervezés és a feldolgozás,
valamint a szolgáltatás, tájékoztatás terén.
Könyvtárukban napi ezerötszáz–kétezer láto-
gató fordul meg, a könyvtárosok tudják a fel-
adataikat, és a gyakornokoknak ebbe a mun-
kába kell bekapcsolódniuk, miközben õk a
gyakorlatot még nem ismerik, csak a megta-
nult elméletet. Elárulta, hogy a legtöbb kollé-
ga a gyakornokok sorából kerül ki, mivel
õket ismerik és tanították, de senkinek nem
tudnak garantálni közalkalmazotti helyet.

Megszólaltak a korábbi gyakornokok is,
tapasztalataikról beszéltek. Borbély Szabina,
az Infodok Kft. volt gyakornoka azt emelte
ki, hogy így nagyobb rálátást szerzett arra,
hová fejlõdik a könyvtár- és információtudo-
mány, és mit kezdhet még a diplomájával.

Megtanulta a lényeglátást, a csoportos igé-
nyek szerinti gondolkodást, és üzleti hírleve-
let szerkeszteni – ennek eredményeképp a
Magyar Információbrókerek Egyesülete hír-
levelének készítésébe is bevonták. De az
Infodoknál volt olyan gyakornok is, aki a cég
honlapját alakította át wapon böngészhetõvé.

A százhalombattai MOL Nyrt. könyvtára
részérõl Kaposi Ilona könyvtárvezetõ mond-
ta el a gyakornokokkal kapcsolatos tapaszta-
latait. Õk elõször fogadtak hallgatókat, és a
selejtezés, állományból kivonás feladatait
bízták rájuk. Megszervezték, hogy a MOL
Nyrt. busza vitte el a gyakornokokat Százha-
lombattára.

Open source vállalati portált tervezett egy
hallgató a CHINOIN Gyógyszer és Vegyé-
szeti Termékek Gyára Zrt. számára, ahol a
kutatók információt cserélhetnek és ezekhez
megjegyzést fûzhetnek, szerte a világon –
mondta el Farkas Éva, a vállalat Scientific
Information & Library Services vezetõje.
Náluk a feladat információszolgáltatásból, il-
letve információforrás szolgáltatásából áll,
tehát a hallgatók tudásmenedzsment ismere-
teire lehet építeni.

A jelen lévõ hallgatókat leginkább az ér-
dekelte, lesz-e igény rájuk egyszakos BA-s
könyvtárosként, miközben õk nem ren-
delkeznek egyéb tudományterületen ismere-
tekkel, amelyeket hasznosíthatnának a könyv-
tári munkában. A kérdésre adott válaszok
szerint ezt lehet pótolni különbözõ tanfo-
lyamokkal, megfelelõ BA-s minor vagy
mesterszak választásával, és legfõképp gya-
korlati ismeretekkel, mert a felvételinél
rendszerint a lelkesedés és az elszántság a
legfontosabb. ■
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Sikeres lehet-e egy tisztán hallgatók által
hallgatók számára szervezett konferencia,
amelynek célkitûzése, hogy a leendõ kollé-
gák találkozhassanak a szakma gyakorlói-
val, kiemelkedõ szakértõivel?

Immár másodjára mondhatjuk azt, hogy
igen. 2009. szeptember 24. és 25. között
rendeztük meg – három szervezõtársammal
(Habók Lilla, Stummer János, Takács Dáni-
el) és mintegy tizenöt informatikus könyvtá-
ros hallgatóval együtt – az ELTE BTK
Könyvtártudományi Tanszékének és Hallga-
tói Önkormányzatának égisze alatt – a
Trefort-kerti Gólyavárban a II. MLS, azaz
Masters of Library and Information Science
konferenciát.

Az elsõ MLS óta több változás is történt,
egyrészt a rendezvény címe kibõvült az
information szóval, jelezve, hogy nem csu-
pán a szûken vett, klasszikus könyvtáros
szakmáról kíván szólni, hanem az informá-
ciótudományról is; másrészt nyitottunk a
többi közgyûjtemény (levéltárak, múzeu-
mok) felé.

A fõ csapásirányt már tavaly decemberben
megfogalmaztuk, és 2009 áprilisára tervez-
tük az MLS II-t. Sajnos, azonban elkövet-
tünk több szervezési hibát, ezért tavasszal
úgy döntöttünk, hogy elhalasztjuk a szakmai
fórumot. A csorbát igyekeztünk kiküszöbölni:
nyáron keményen dolgoztunk, immár egy-
egy szekcióért egy-egy szervezõ volt a fe-
lelõs, aktívabb kapcsolatot tartottunk a 
szekcióvezetõkkel, és jobban hirdettük a ren-

dezvényt. Az eredmény meg is lett, ismét
több mint százhatvanan regisztráltak, illetve
nagyjából még harmincan jöttek el (bejelent-
kezés nélkül) a kétnapos eseményre.

Kérdéseinket négy téma köré csoportosí-
tottuk, az alábbi beharangozó szövegekkel:

Mutasd az arcod! 

Szekcióvezetõk: Demecs Éva, a Budapesti
Corvinus Egyetem Központi Könyvtárának
tájékoztató könyvtárosa; Ónodi Ferenc
László, az ELTE TTK Hallgatói Alapítvány
elnöke.

Mit közvetítenek magukról a könyvtárak?
Mi jut eszébe róluk az embereknek? Gon-
dolhatnak a szép kódexekre, a csendes ol-
vasásra, vagy épp az aktuális információ-
szolgáltatásra, és egy jó találkozóhelyre.
Rajtunk múlik, hogy mit szeretnénk mutatni
magunkról, és milyen közönséget vonzunk
magunkhoz. Milyen cikkek jelennek meg a
könyvtárakról a napi sajtóban? Jól tükrözi
az aktuális közgondolkodást. Mennyire hir-
detjük rendezvényeinket az újságokban, és
mennyien vesznek részt rajtuk? Sokszor na-
gyon is összefüggnek ezek a dolgok, és
hogy sikerült-e bekerülnünk a város, megye
vagy épp az ország közéletébe. Ha egy rikí-
tó színû, túlzsúfolt honlap és egy letisztult
színvilágú, könnyen kezelhetõ oldal közül
kell választani, akkor a legtöbben valószínû-
leg az utóbbi mellett tennék le a voksukat.
De melyek a mostani trendek, és mennyire
követjük õket? Vitassuk meg, hogy ki mi-
lyen irányba tart, és érdemes-e követnünk a
külföldi trendeket! Döntsük el együtt, hogy
jó úton haladunk-e!

Minõségbiztosítás 
a közgyûjteményekben 

Szekcióvezetõk: Kálóczi Katalin, az ELTE
Egyetemi Könyvtár általános fõigazgató-he-
lyettese; Molnár László, a Semmelweis
Egyetem Levéltárának vezetõje, a Magyar
Felsõoktatási Levéltári Szövetség elnöke. 
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Kötelezõ-e a közgyûjteményeknek rea-
gálniuk a külsõ környezet változásaira? 
A válasz nem kérdés: igen! E nélkül mindhá-
rom szakterület messze elkerülne a felhasz-
nálók igényeitõl, illetve a hatékony munka-
szervezéstõl. A minõségi alapokon nyugvó
irányítási mechanizmus alapja egy hatéko-
nyan mûködõ minõségbiztosítási rendszer.
Ez természetesen részleteiben különbözhet,
de alapvetõen ugyanazokra az alkotóelemre
kell épülnie: a felhasználók direkt és indirekt
visszajelzései, külsõ és belsõ elemzések a
munkaszervezésrõl. Szekciónk arra keresi 
a választ, melyek ezek a módszerek, melye-
ket használják ténylegesen, és milyen irány-
ban kellene továbbfejleszteni õket.

Online alkalmazások könyvtárosoknak 

Szekcióvezetõ: Fodor János, az ELTE BTK
web2.0-val foglalkozó adjunktusa, a Böl-
csész Informatikai Önálló Program oktatója.

Az internet nélkülözhetetlen a mindennapi
munka során, ez így van a könyvtárakban is.
Ismerjük-e azokat az eszközöket, amelyek
különösen hasznosak lehetnek számunkra?
A magyar fejlesztéseket is? Szekciónkba
azokat a fejlesztõket, szakembereket hívtuk
meg elõadni, bemutatni az általuk készített
alkalmazásokat, akik munkájukkal a felada-
tunkat könnyítik meg, akár tájékoztatás, akár
képzés, akár a felhasználók közösséggé való
szervezése terén. Magyar könyvtárba ma-
gyar webalkalmazást!

Bemutatott alkalmazások: moly.hu (Nagy
Bence); konyvtar.hu (Kardos András);
miner.hu (Bártházi András); iglue.hu (Vaskó
Péter).

A könyvtárosképzés bolognai rendszerre
történõ átállásának körülményei 
és eredményei 

Szekcióvezetõk: Barátné Hajdu Ágnes, a
Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula
Pedagógusképzõ Kar fõiskolai tanára, az
OKM Könyvtári Akkreditácós Szakbizottsá-
gának elnöke;  Kiszl Péter, az ELTE BTK
Könyvtártudományi Tanszékének adjunktu-
sa, az Informatikai és Könyvtártudományi
Intézet titkára, a kar könyvtári koordinátora

Vajon sikerült-e megvalósítani az európai
felsõoktatási térség által megálmodott célo-
kat a hazai könyvtárosképzésben? Képes-e a
könyvtárosképzés releváns, korszerû tudást
átadni a hallgatóknak ezen új keretek kö-
zött? Milyen érdekazonosságok és -különb-
ségek lelhetõk fel a felsõoktatási intézmé-
nyek vonatkozásában? Tehetséggondozás a
könyvtárosképzésben: terra incognita?

Jelmondatunkhoz – A progresszív tradíci-
ók jegyében – igyekeztünk hûek maradni.
Nem terveztünk nagy életigazságokat kinyi-
latkoztató elõadásokat, inkább provokáló
felvetéseket, hogy a szekciók kereshessék a
választ, és tehessenek fel olyan újabb kérdé-
seket, amelyeken az elkövetkezõ idõszakban
elgondolkodhatunk. 

A plenáris elõadások azért is voltak tanul-
ságosak, mert már a konferencia elején
olyan problémák kerültek felszínre, ame-
lyekrõl más rendezvényeken diszkréten
hallgatnak (pl. könyvtárak még mindig sok-
szor elmaradó szemléletváltása, túlképzés
vagy éppen alulképzés, egységes minõség-
biztosítási elvek hiánya).

A szekcióüléseken és az összefoglaló érté-
kelések alkalmával néhányszor, sajnos, azt
tapasztalhatták a résztvevõk, hogy a beszél-
getések már-már elindultak egy panaszdél-
után irányába, így maradéktalanul egyet-
érthetünk Agárdi Péter professzor (Pécsi 
Tudományegyetem) záró szavaival: „Szerez-
zük vissza a szakma önbecsülését, és nem ju-
tunk elõre, ha mindig csak panaszkodunk.”
Ez teljes mértékben megfelel a szervezõk tö-
rekvéseinek: váltsunk szemléletet, miközben
a már meglévõ hagyományokra építünk!

Jövõre folytatás következik: 2010 novem-
berében MLS III. ■
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Nehézségi fok: Könnyen elkészíthetõ, kezdõk
is bátran próbálkozhatnak!

Hozzávalók:
kb. 100 db friss gyermekkönyv,
1db gurulós polc,
1db napernyõ,
1db adminisztrációra alkalmas füzet, 

tollak,
10–20 db olvasójegy és adatlap 

beiratkozáshoz,
1nagy játszótér (helyettesíthetõ fõtérrel,

ligettel, sétánnyal is),
1db extra-dry takarófólia, hirtelen esõ

esetére,
csipetnyi szóróanyag (könyvjelzõ, 

órarend),
igény szerint megállító tábla.

Elkészítés:
Végy egy népszerû játszóteret, s a többi

hozzávalóval együtt kb. délelõtt 10 és 12 óra
között minden héten, mondjuk kétszer,

ugyanazokon a napokon telepedj le a tér kö-
zepén, egy kényelmes padon. Akiknek van
spannjuk és a reklámtevékenységtõl sem ri-
adnak vissza, megérkezéskor gyorsan körbe-
szaladhatják a játszóteret, hívogatva a jelen
lévõ gyermekeket, anyukákat, apukákat,
nagyszülõket egy kis közös olvasgatásra, la-
pozgatásra két mászókázás vagy hintázás kö-
zött. 

A hitetlenkedõket felcsigázhatjuk olyan
nagy sztárok nevével, mint a kis gömböc, a
telhetetlen méhecske vagy a holló meg a ró-
ka, hogy kedvet kapjanak… Közben dresszí-
rozzuk napernyõnket figyelemfelkeltõ kis pa-
pírzászlócskákkal, szervírozó kocsinkat 
pakoljuk meg alul a zónaadagokkal (lapo-
zók, leporellók), míg a fölsõ polcra kerülhet-
nek a legújabb Thomasok, Bogyó és Ba-
bócák, Boribonok az igazi gourmand-oknak.
Megállító táblánk tetejét megspékelhetjük
például a Micimackó és a mézfa egyik példá-
nyával, vagy a Pom-Pom meghív uzsonnára c.
méltatlanul mellõzött kis ínyencséggel. 
Figyeljünk arra, hogy a hozzánk látogató
vendég à la carte százfélébõl tudjon válasz-
tani – ami esetünkben nem olyan sok –, ezért
a kínálatot úgy állítsuk össze, hogy azok kö-
zött a legfrissebb, legnépszerûbb, legjobban
keresett ajánlatok szerepeljenek. Ha így te-
szünk, a hatás nem fog elmaradni, a követke-
zõ alkalommal már ujjongva fognak várni, s
a harmadik héten bizton számíthatunk törzs-
vendégekre is, akiknek lelkes biztatása és
elégedett mosolya megerõsít majd bennünket
abban a törekvésünkben, hogy megpróbál-
junk mindenkit jóllakatni. 

Mi megcsináltuk, bevált, és reméljük, jövõ
nyárra is kifõzünk valami jót… ■
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Nyilvános szoptatás 
a könyvtárban

Nyilvános szoptatást tartottak a szoptatás
társadalmi elfogadottságának növelése és az
anyák bátorítása céljából október 3-án a bu-
dapesti Liszt Ferenc téren mûködõ Teréz-
városi Gyerekkönyvtárban.

A demonstrációt egy kanadai kezdemé-
nyezés, a Global Breastfeeding Challenge
nyomán szervezték. A világ számos pontján
ezer meg ezer anya szoptatott nyilvánosan
ugyanakkor, helyi idõ szerint 11-kor. Az a
legegészségesebb, ha a csecsemõk féléves
korukig csak anyatejet kapnak, emellett sem
vízre, sem teára nincs szükség, mert az
anyatej minden létfontosságú tápanyagot
tartalmaz, amire a kicsinek szüksége van.
Az anyatej összetevõi alkalmazkodnak a
gyermek igényeihez, életkorához, az elsõ
napokban termelõdõ elõtej, a kolosztrum
pedig immunanyagokban olyan gazdag,
hogy a kisbaba elsõ oltásának is szokták ne-
vezni. 

Az ENSZ Egészségügyi Világszervezete
(WHO) ajánlása szerint a szoptatás legalább
kétéves korig javasolt, de ideális esetben ad-
dig folytatódik, amíg a kisbaba magától ab-
ba nem hagyja. Az anyatejes táplálás jelen-
tõsége abban is rejlik, hogy elmélyíti a szü-
lõ-gyermek kapcsolatot, és nagymértékben
hozzájárul a kiegyensúlyozott pszichés fej-
lõdéshez.

Magyarországon az Egészségügyi Mi-
nisztérium 2005-ben létrehozta a Szoptatást
Támogató Nemzeti Bizottságot, melynek
célja, hogy az egészségügyi dolgozók és ci-
vil szervezetek összefogásával, széles társa-
dalmi rétegeket megmozgatva ösztönözze az
anyákat a helyes csecsemõtáplálási szoká-
sok kialakítására. 

A szoptatás népszerûsítésére a magyar
kórházakban, bevásárlóközpontokban és
közintézményekben meghirdették a „baba-
barát terület” programot; ezeken a helyeken
nyugodt környezetben szoptathatnak az
anyukák. 

Forrás: stop.hu

Mesedobozok a könyvtárban

Szeptember 30-án a nyíregyházi Arany Já-
nos Gimnázium és Általános Iskola könyv-
tárában is megünnepelték Benedek Elek
születésének 150. évfordulóját és a népmese
napját.

Hagymássy Krisztina könyvtárostanár pá-
lyázatot hirdetett Mesedoboz a könyvtárban
címmel, melyre a tanárok a gyerekekkel
együtt nagyon ötletes munkákat küldtek be,
nem született két egyforma doboz. A juta-
lom a „Mesés osztály” cím elnyerése volt,
de leginkább a könyvtárlátogató gyerekek
nyertek, hiszen a dobozokkal kedvükre
játszhatnak. A közönségdíjas a 4. b osztály
varázslatos mesedoboza lett. Ebben a do-
bozban csak a kezünk „lát”, ki lehet tapogat-
ni a tárgyakat, aztán ki kell találni, melyik
mesébõl hiányozhatnak.

„Diákokat toboroztam segítõként, így
közremûködésükkel minden alsó tagozatos
gyermek mesehallgatással kezdhette a na-
pot. A foglalkozásokon meghallgatott me-
sékrõl a gyerekek rajzolhattak is. Ezek a ké-
pek a mesedobozokkal együtt díszítik
könyvtárunkat, szép környezetet biztosítva
az október 8-án megrendezésre kerülõ Be-
nedek Elek mesemondó versenynek”– 
számolt be az eseményrõl Hagymássy
Krisztina. 

Forrás és fotó: indexkelet.hu
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A Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE)
Borsod megyei szekciója szeptember 17. és
20. között négynapos erdélyi tanulmányi ki-
rándulást tett. Nagy Gábor, a Miskolci Egye-
tem nyugdíjas könyvtárosa és Gulyás Lász-
lóné, a II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár
könyvtárosa, az egyesület elnöke szervezte a
résztvevõk egyöntetû véleménye alapján jól
sikerült utat. Fõ célunk Marosvásárhely meg-
ismerése volt, de a gyönyörû város környé-
két is alaposan bejártuk.

Egy rövid nagykárolyi tartózkodás után az
elsõ nagy élményt Kolozsváron Makovecz
Imre református temploma jelentette, amely
több mint tíz évig épült, és 2008-ban adták át.
Még mindig nincs teljesen kész, mert a meg-
tervezett padok elkészítése egyelõre várat
magára. A látvány mindenképp lenyûgözõ. 
A lelkész (Bibza István esperes) elmondta az
építkezés történetét. Legszívesebben ott ma-
radtunk volna egy istentiszteletre, de az idõ
hajtott. 

Pusztakamarás volt a következõ állomás.
A széles falusi utcán malackákkal és tyúkok-
kal találkoztunk, míg elértük Sütõ András 
házát, ahol gyermekkorát töltötte és anyja
könnyû álmot ígért neki. Szerény, de jó álla-
potban tartott parasztházat néztünk meg kí-
vülrõl és belülrõl. Egyik utastársunk megem-

lékezésül nemzetiszín szalagot kötött a ke-
gyelet helyére a szobában. Megható volt lát-
ni a bútorokat, használati tárgyakat, képeket,
melyek egykor Sütõ Andrást vették körül.

A második napot Marosvásárhelyen töltöt-
tük. A Teleki Tékával kezdtük. Bányai Réka
könyvtáros megmutatta nekünk a híres gyûj-
teményt. Annak idején Teleki Sámuel alapí-
totta a könyvtárat, nem bibliofil ritkaságok
gyûjtése céljából, hanem kimondottan napi
használatra, kora olvasni szeretõ közönségé-
nek. Egy kikötése volt csak, hogy a könyve-
ket helyben kellett használni, kölcsönzés
nem volt. Ennek ellenére vannak unikumok

és nagy érté-
kû darabok
(Vizsolyi bib-
lia, Koncz-
kódex, Else-
vír (így írva!)
kiadvány. 

A Teleki
Téka a Refor-
mátus Gim-
názium Bo-

lyai Könyvtárával együtt mûködik, és mind a
kettõ a Maros Megyei Könyvtár fennhatósá-
ga alá tartozik, mely utóbbit késõbb szintén
megtekintettük. A Bolyaiakra emlékezik a té-
kában berendezett Bolyai Múzeum emlék-
szoba, ahol érdekes Bolyai-relikviákat lát-
tunk.

A Maros Megyei Könyvtáron Csiki Emese
kalauzolt végig minket. 

A város csodaszép nevezetességeit Balás
Árpád nyugalmazott földrajztanár szakava-
tottan mutatta be nekünk. Mindent megtekin-
tettünk a szecessziós stílusú Kultúrpalotában.
Ezt az épületet Bernády György egykori pol-
gármester építtette, akinek mandátuma alatt
alakult ki a belvárost máig meghatározó ar-
culat. Láttuk az õ emlékszobáját, a tükörter-
met festett ablakaival, melyeken magyar
mondák jelenetei elevenednek meg.

S z o m s z é d o l ó
Erdélyi tanulmányi kirándulás 

✒✒    Burmeister Erzsébet

Pusztakamarás

Könyvtári Levelezõ/ lap • 2009. október28



A palotát elhagyva vezetõnk három szép
fõtéri épülettel ismertetett meg minket. Be-
pillantottunk még az ortodox templomba is,
és a Sapientia Egyetem egyik épületébe. 
A délutánt mindenki saját ízlése szerint ala-
kította, volt például lehetõség a Vártemplom
és a vár meglátogatására és egy kis belvárosi
sétára. Ötkor kellett volna találkoznunk, de
jött egy nagy esõ, így mindenki már négy
órára visszatért a buszhoz, ahova Fülöp Géza
tudós-könyvtáros, az Információ címû és
több más könyv szerzõje is felszállt, kicsit
beszélt magáról, munkásságáról.

A harmadik napunkon három nagyobb és
egy kisebb kastélyt néztünk végig, persze
csak kívülrõl, mert ezeket a kastélyokat a há-
ború után mind kifosztották, és azóta külön-
bözõ intézmények találhatók bennük, nem az
eredeti berendezés. Gernyeszegi Teleki-kas-
tély: állami gondozott gyermekek; sáromber-
ki Teleki-kastély: mezõgazdasági iskolaköz-
pont; marosvécsi Kemény-kastély: szellemi
fogyatékosok otthona; galonyai kastély: Ke-
mény János báró unokájának háza, ahol – té-
rítés ellenében – ebédet is kaptunk. Maros-
vécsen a kastély kertjében évszázados fák
alatt megkerestük az (Erdélyi) Helikon asz-
talt, Kemény János síremlékét és Wass Albert
emlékhelyét. A rengeteg piros-fehér-zöld
szalag mellé mi is odatettük a magunkét. 

Ebéd után Korond felé indult buszunk, de
útközben megálltunk Szovátafürdõn, ahol
félórás sétával sikerült megkerülnünk a
heliotermikus Medve-tavat, mely arról híres,
hogy magas sótartalma miatt a fürdõzõk le-
begnek, nem merülnek el. Ide érdemes lenne
visszatérni és meg is fürödni. Most nem lát-

tunk senkit a vízben, bár az idõjárás meleg
volt, de szeptember lévén a fürdõ már bezárt. 
A korondi kirakodóvásárnak nem lehetett el-
lenállni: szebbnél szebb népmûvészeti alko-
tások, giccs szinte semmi. A többség tele
szatyrokkal tért vissza a bevásárlásból. 

Szállásunk Gernyeszegen volt, egy magyar
család színvonalas panziójában (Grand
Lion), ahol megérkezésünkkor nagyon szívé-
lyesen szilvapálinkával és kürtõs kaláccsal
fogadtak, azután minden reggeli és vacsora is
nagyon bõséges volt. Csak egy példa: egyik
reggel személyenként két tükörtojást kaptunk
öt virslivel. Az utolsó este olyan jó hangulat
kerekedett, hogy az egy személy szolgáltatta
élõzenei kísérettel táncra perdültünk, és alko-
hol nélkül is igen remek hangulat kerekedett.

Utolsó nap, vasárnap sok programunk már
nem volt az utazáson kívül, de azért a kõrös-
fõi megállást meg kell említeni. Nagyon szép
református temploma van a falunak, megérte
felsétálni a dombra. 

Szép út volt, sok ismeretet szereztünk,
gyönyörû tájakat láttunk, és nem utolsó sor-
ban sokat beszélgettünk, pihentünk, élveztük
a kikapcsolódást. ■
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Online adatbázisok a Fõvárosi Szabó Ervin
Könyvtár Központi Könyvtárában címmel
szakmai napot szervezett a FSZEK 2009. 
május 28-án. A bemutatókat a Központi
Könyvtár munkatársai tartották az érdeklõdõ
könyvtárosoknak, könyvtároshallgatóknak és
mindazoknak, akik néhány kevésbé ismert 
és csak kevés magyarországi könyvtárban elõ-
fizetett külföldi adatbázissal szerettek volna
megismerkedni.

A Literature Online nyitotta a sort: a
Chadwyck által épített és a ProQuest által for-
galmazott adatbázis jellemzõirõl, keresési
technikáiról Csoma Éva tájékoztató könyvtá-
ros beszélt. Kiemelte, hogy bár az adatbázis
elsõsorban angol-amerikai irányultságú, de a
350 ezer irodalmi mûalkotás alkotói a világ-
irodalom széles spektrumából kerülnek ki:
francia, olasz, orosz, sõt magyar írókra, köl-
tõkre is kereshetünk benne. Elõnyei között
felsorolta a full text tanulmányokat (241 iro-
dalmi folyóirat található benne teljes szöveg-
gel) és a multimédiás alkalmazásokat, 
melyeknél különösen az lehet vonzó a fel-
használóknak, ha kortárs költõk felolvasásait
hallgathatják meg. A különbözõ szempontú
keresések kombinálásával nyert találatokat sa-
ját archívumunkba menthetjük, és a ma már
sok helyütt alkalmazott technikai lehetõségek
közül választhatunk: nyomtathatjuk, e-mail-
ben hazaküldhetjük, sõt magát a keresést is el-
menthetjük. Bemutatott néhány mintakere-
sést: életrajzot, bibliográfiát, full text (teljes
szövegû) tanulmányt, irodalmi szöveget – drá-
marészletet találtunk meg pillanatok alatt.

Az International Index to Performing Arts
adatbázissal még ismerkednek a FSZEK Köz-
ponti Könyvtárának olvasói – 2009 januárjától
van elõfizetve. Mivel ez is Chadwyck adatbá-
zis, a szerkezete, keresési technikái a
Literature Online-éhoz hasonlóak. Az IIPA az
elõadómûvészetekre helyezi a hangsúlyt:
filmmûvészet, színházmûvészet, bábjáték, cir-
kuszmûvészet, performance, táncmûvészet,

opera, musical és televízió mûfajához tartozó
tanulmányok között kereshetünk. Bár már
1864-ben kiadott full text szöveg is megtalál-
ható benne, mégis a teljes szövegek zöme az
elmúlt hat év folyóirattermésébõl származik –
emelte ki a bemutatót tartó Csoma Éva.

A RefWorks-szel Kukor Ferenc, a Szaktájé-
koztató csoport vezetõje ismertette meg a
hallgatóságot. Elsõként leszögezte, hogy 
a RefWorks bibliográfiakezelõ szoftver nem
klasszikus értelemben vett adatbázis, hanem
egy elektronikus segédlet. Mivel webalapú, a
FSZEK-ben történõ egyszeri regisztráció után
bárhonnan használható. (A távoli hozzáférés
lehetõsége rendkívül vonzó a felhasználók-
nak.) Áttekintettük a lényeges elemeket: mi-
ként hozhatunk létre mapparendszert, hogyan
lehet bibliográfiai rekordokat importálni 
és exportálni különbözõ adatbázisokból és
OPAC-okból (például az Ebscóból vagy a Bri-
tish Library könyvtári adatbázisából), vala-
mint hogyan lehet egyedileg bevinni adatokat
a rendszerbe. Végül megmutatta a különbözõ
sémákat, amelyek más-más formába öntik a
bibliográfiát, amely megosztható és e-mailben
elküldhetõ. Az elõadás után többen regisztrál-
tak a helyszínen a RefWorks-be.

A korábbi Grove Art adatbázist most Oxford
Art Online címen is ismerhetik a könyvtár
használói. Téchy Tünde, a Tájékoztató osztály
vezetõje kiemelte, hogy az adatbázis gerincét
továbbra is a Grove Art Online adja – alapja a
harmincnégy kötetes, Dictionary of Art cím-
mel megjelent lexikonsorozat továbbfejlesz-
tett, online verziója, ez egészül ki a The Ox-
ford Companion to Western Art, Encyclopedia
of Aesthetics és a The Concise Oxford
Dictionary of Art Terms adatbázisaival.

Végigtekintette a gyors keresés, részletes ke-
resés és böngészés lehetõségeit, külön idõt
szánva a képek keresésére. Bemutatta azt a rész-
letes képkeresésben választható lehetõséget,
amely linkek segítségével más mûvészeti adat-
bázisokhoz, képtárak web-oldalaihoz is elvezet.

E - k ö n y v t á r
Online adatbázisok a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár Központi Könyvtárában

✒✒    Téchy Tünde
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A zenei adatbázisok sorából Bándoli Ka-
talin, a FSZEK Zenei gyûjteményének mun-
katársa mutatott be két fontosabb forrást. 
A Music Index Online-ra a FSZEK külön
elõfizet, de az Ebsco felületén választható,
ezáltal sokak számára ismert a használata,
kere-sési technikája. Bándoli Katalin felhívta
a figyelmet, hogy a Music Index a zenei idõ-
szaki kiadványok legátfogóbb bibliográfiai
és részben teljes szöveges adatbázisa, mely
negyven ország nyolcszázötven periodi-
kumát indexeli, és jelenleg 1,4 millió rekor-
dot tartalmaz. Az idõszaki kiadványok cikkei
mellett konferenciaanyagok, beszámolók,
disszertációk és nekrológok is kereshetõk
benne.

Az Oxford Music Online (elõzménye a
Grove Music Online) több teljes szövegû
adatbázisból tevõdik össze: Grove Music
Online, The Oxford Dictionary of Music, The
Oxford Companion to Music, The New Grove
Dictionary of Music and Musicians, The New
Grove Dictionary of Opera, The New Grove
Dictionary of Jazz és az Encyclopedia of
Popular Music online változata. A szövegeket
képek és hangfájlok egészítik ki. 

Az online szociológiai, társadalomtudomá-
nyi adatbázisokat Karbach Erika, a Szocioló-
giai gyûjtemény osztályvezetõje mutatta be.
Ismertette a CSA Sociological Abstracts, a
Social Services Abstracts, az EBSCO
SocIndex, az IBSS, az SSCI és a Gale virtual
reference library fontosabb vonásait, felhívta
a figyelmet jelentõségükre, valamint az adat-
bázisok kiválasztásának szempontjaira. A tá-
voli elérés módjainak bemutatása után két na-
gyon fontos szociológiai adatbázis, a CSA SA
+ SSA és az Ebsco Socindex tartalmát, folyó-
irat-lefedettségét, full text mennyiségét és
használatát vetette össze. 

Részletesen bemutatta a ProQuest CSA
Illumina majd az EBSCO SocINDEX with
Full Text szolgáltatásait, keresési lehetõségét,
valamint az utóbbinál a citációk keresésének
módját.

Végül tíz szociológiai, társadalomtudomá-
nyi e-bookot mutatott be, melyekhez a Gale
Virtual Reference Library keretében férhetnek
hozzá olvasóink, és  amelyek az említett szak-
területek legfrissebb, legszínvonalasabb refer-
ence-eszközei. ■
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Herta Müller kapta 
az irodalmi Nobel-díjat

Október 8-án 13 órakor kihirdették Stock-
holmban a 2009-es irodalmi Nobel-díj nyerte-
sét. A kitüntetett Herta Müller német prózaíró,
esszéista.

Herta Müller 1953-ban született Romániá-
ban, a németek lakta Bánátban. 1973-tól 1976-
ig germanisztikát és romanisztikát hallgatott a
Temesvári Egyetemen. Négy másik társával,
Wiliam Totok, Rolf Bossert, Richard Wagner,
Ernest Wichner, szintén fiatal, romániai német
írókkal megalapították az Aktionsgruppe
Banatot, amelyet esztétikai nézetei miatt – pél-
dául mert azt vallották, hogy „a megrendelésre
írott irodalom nem irodalom, az nem is léte-
zik” – nem nézett jó szemmel a hatalom.
Többüket letartóztatták vagy eltávolították az
egyetemrõl. Herta Müller fordítóként helyez-
kedett el egy autógyárban, ahonnan azért rúg-
ták ki, mert nem volt hajlandó együttmûködni
a titkosszolgálattal.

Ebben az idõszakban két könyve jelent
meg, 1982-ben a Niederungen, 1984-ben a
Druckender Tango, és 1984-ben kiengedték
az országból, hogy részt vehessen a Frankfur-
ti Könyvvásáron. Ekkor még nem akart kiván-
dorolni. „Nem akartam elmenni. Én mindig
azt mondtam, nem mehet el mindenki. Csak
egyvalakinek kell mennie, és akkor mindenki
maradhat. Hiszen nem lehet fordítva, hogy
mindenki elmegy, és csak az az egy marad. A
diktátornak kell mennie, és akkor mindenki
más maradhat.” 1987-ben a titkosszolgálat
zaklatásaitól kikészülve emigrált, azóta Ber-
linben él. 

Az elmúlt húsz évben húsznál több könyve
jelent meg. A legfontosabb német írók közt
tartják számon, Graz és Bremen városok iro-
dalmi díjával, a Konrad Adenauer Alapítvány
díjával, Franz Kafka-díjjal tüntették ki, és két-
szer jelölték irodalmi Nobel-díjra. Herztier cí-
mû kötetéért megkapta az International
IMPAC Dublin Literary Awardot, amely a
Nobel-díj után a legnagyobb pénzdíjjal járó
kitüntetés, amelyet egyetlen mûvel lehet kiér-
demelni. A kötet a Polirom Kiadónál 2006-
ban jelent meg románul Nora Iuga fordításá-
ban Animalul inimii címmel. 

Magyarul eddig egyetlen megjelent köny-
vének címe: A rókák csapdába esnek (Pesti
Szalon, 1995) 

Forrás: www.oik.hu



Tavaly sokat olvashattunk, hallhattunk az eg-
ri megyei és városi könyvtárról, hiszen ez az
intézmény nyerte el az „Év könyvtára” kitün-
tetõ címet. Nemigen akadt kolléga, aki elvi-
tatta volna, hogy nagyon jó helyre jutott az
elismerés. S most, nemrég, a kollektíva egy
újabb meglepetéssel, egy újabb figyelemre
méltó teljesítménnyel rukkolt elõ. Összeállí-
tották, megírták és elegáns köntösben, gon-
dos tördeléssel, sok-sok képpel kiadták a
könyvtár történetérõl szóló áttekintést. Kivá-
lóan idõzítettek: a nyáron a hevesi megye-
székhely rendezte a helyismereti könyvtáro-
sok szokásos, évi konferenciáját, és erre az 
alkalomra, az ezt megelõzõ napokban látott
napvilágot a mintegy száznyolcvan oldalas
kötet, amelyet a tanácskozás résztvevõi gá-
láns személyi ajándékként megkaptak. 
A könyvet Guszmanné Nagy Ágnes, a helyis-
mereti gyûjtemény munkatársa és Tõzsér
Istvánné, az intézmény igazgatója szerkesz-
tette. Õk ketten szerzõként is közremûköd-
tek, és melléjük társult még ebben a minõ-
ségben Orosz Bertalanné egykori igazgató és
Sohajdáné Bajnok Katalin jelenlegi igazga-
tóhelyettes. Az anyaggyûjtésben segítséget
nyújtott Pataki Miklósné és Pfaffné Lovász
Mária. A könyvtár patinás mûemlék-épületé-
nek fotóját Kiss Balázs készítette. A kivitele-
zés munkálatait szintén egy helyi mûhely, a
Varga Nyomda Kft. végezte.

Szép, korrekt, igényes munka született.
Tovább gyarapítja és színesíti a hazai könyv-
tártörténeti feldolgozásoknak azt a sorát,
amely a megyei könyvtárak fennállásának fél
évszázados évfordulója körül, néhány eszten-
dõvel ezelõtt indult el. Három sajátosságát
mindenképpen érdemes kiemelni. Elõször is
azt, hogy a kiadvány idõben átfogó teljesség-
re törekszik. Okvetlenül megemlítendõ, hogy
a szerzõk hiteles forrásokra támaszkodtak.

Végül utalni kell arra, hogy a szerkesztõk
meglehetõsen tág teret szentelnek a jelen és a
közelmúlt fejleményeinek.

Az egri megyei könyvtár történetének tár-
gyalását voltaképpen nem a címben jelzett
alapítási évnél kezdik, hanem pár esztendõ-
vel korábban, azaz visszanyúlnak a nép-
könyvtári mozgalom újjászervezésének kez-
detéig, a negyvenes évtized végéig. (Nem
igazi hiány, ám örvendetes többlet lett volna,
ha a korábbi elõzményekrõl és a város
könyvtári struktúrájáról is olvashatnánk egy-
két oldalt.) Ezt követõen alapvetõen kronoló-
giai rendben, ám öt kisebb-nagyobb idõrendi
egységre (1949–1954, 1955–1970, 1970–
1996, 1996–2005, 2006–2009) tagolva is-
mertetik a történéseket. Tehát azt a csakis 
helyeselhetõ módszertani megoldást válasz-
tották, hogy a tudatosan és körültekintõen ki-
jelölt szakaszokon belül nem szoros idõrend-
ben haladva, hanem munkaágak, feladatok
szerint adják elõ a mondanivalót. Ily módon
nemcsak a folyamat íve rajzolódik ki az olva-
só elõtt, hanem azok a fontosabb állomások,
csomópontok, a mindenkori belsõ arányok is,
amelyek jellemezték az intézmény életét, fej-
lõdését. Például hosszabban írnak a mostani
épület felújításáról, a bõvítés egyelõre kudar-
cot vallott terveirõl, az elektronizáció elõtér-
be kerülésérõl, a minõségfejlesztés országos
sikert aratott eredményeirõl stb., vagy éppen
a gyermekek ellátásáról, a helyismereti gyûj-
tés alakulásáról, a zenei részlegrõl, a változa-
tos rendezvényprogramról, a községeknek,
városoknak nyújtott segítségrõl, a most for-
málódó kistérségi szolgáltatásról és így to-
vább.

Arra, hogy a Bródy Sándor Könyvtár fejlõ-
dését elénk táró szerzõk döntõ mértékben
eredeti, egyidejûleg keletkezett kútfõkbõl
merítettek, már Eger város polgármeste-
rének, Habis Lászlónak a köszöntõje is fel-
hívja az érdeklõdõk figyelmét. Legalább két
mondatát célszerû idézni: „A megyei könyv-
tár több mint fél évszázados történetének fel-
dolgozása lényegében a források feltárását
jelentette, a feldolgozás pedig a források
megszólaltatását, az események, folyamatok

S z e m l e
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megelevenítését, a korhangulat megidézését.
A történetírásnak ez a két fázisa a gyakorlat-
ban egybeolvadt, s vált szerves alkotórészévé
egy egységes folyamatnak.” A lapalji jegyze-
tekben egyaránt találkozunk levéltári hivat-
kozásokkal, sok-sok hírlapközleménnyel, 
néhány kéziratos és/vagy nyomtatásban köz-
zétett dolgozattal. Az irattári és a szóbeli
közlések intenzív jelenlétét viszont idõnként
csak sejteni lehet. (Feltûnõ, hogy a hetvenes-
nyolcvanas évtizedrõl és a kilencvenes évek
elsõ felérõl szóló fejezetben gyakorlatilag
egyetlen hivatkozás sincs, holott az itteni té-
nyek pontosságához sem férhet kétség.) Tu-
lajdonképpen forrásjellegû közlésnek minõ-
sül a hozzáértéssel és ötletesen válogatott
képanyag is, amelyet az intézmény helyisme-
reti gyûjteményének állományából reprodu-
káltak. S ha már a kiegészítõ részeknél 
tartunk, semmiképpen sem hallgatható el a
kötet végén elhelyezett két adattár: az egyik 
a könyvtár kiadványait sorolja fel (kissé saj-
nálatos módon betû- és nem idõrendben), a
másik a könyvtár egykori és mostani munka-
társainak névsora, azzal a többletinformá-
cióval, hogy a táblázatban a munkakört és 
a foglalkoztatás idõtartamát (kezdõ és záró
dátumát) is láthatjuk.

Metodikai és tartalmi szempontból is el-
gondolkodtató tény: az utolsó tíz év könyv-
tárfejlesztési törekvéseivel, a szûkös körül-
mények között elért egyértelmû sikereivel, a
vezetés és a munkatársak dicséretes erõfeszí-
téseivel, és természetesen az ismertetés ele-
jén említett „Év könyvtára” díj hátterével
hosszan foglalkoznak. Sõt, a Bródy Sándor
Megyei és Városi Könyvtár soron lévõ (2008
és 2013 közötti) stratégiai fejlesztési céljait is
részletesen bemutatják. Frappáns megoldás,
hogy ezután jön három olyan táblázat (grafi-
konnal kombinálva), amely a statisztikai ada-
tok tükrében szemlélteti, honnan hová fejlõ-
dött az egri intézmény, illetve mikor és mely
területeken stagnált. (A szövegben a miértre
is választ kaphatunk.) S az már csak ráadás,
hogy néhány oldalon az olvasóknak és a kol-
légáknak a könyvtárról alkotott véleményé-
bõl is idéznek egy csokorra valót, mégpedig
– stílszerûen, a mai kor technikai divatjával
összhangban – az utolsó fél oldalon a zenei
részleg blogjából.

Nem mi,
szakmabe-
liek mond-
juk, hanem
az egyik
fenntartó, a
Heves Me-
gyei Köz-
gyûlés el-
nöke, Sós
Tamás írja
a kiadvány
másik kö-
szön tõ jé -
ben: „Az in-
t é z m é n y
mûködése
során szer-
vesen illesz-
kedett a ha-
zai könyv-
tárügy, könyvtárpolitika fejlõdésének folya-
matába, s ugyanakkor Heves megye s a me-
gyeszékhely mûvelõdési életének jelentõs
szereplõjévé vált.” Az állítás második fele
örömmel töltheti el a hazai könyvtárosok
mindegyikét, és igencsak meglepõ lenne az
ellenkezõjét hallani, olvasni. Azt viszont ne-
künk kell megerõsítenünk, hogy az egri
könyvtár mindig is jelenlévõ, olykor igen 
hatékony tényezõje, egyik formálója volt a
magyarországi közkönyvtárügynek. Történe-
tének feltárása, a kívül-belül vonzó kötet
közreadása szintén betölthet valami hasonló,
ösztönzõ szerepet. A bátortalan vagy bizony-
talan könyvtárvezetõket, könyvtárosokat arra
buzdíthatja, hogy igenis érdemes visszate-
kinti a múltba, érdemes, sõt szükséges a mai
és a jövõ nemzedék elé tárni a napjainkig ve-
zetõ utat. 

Ezen túlmenõen is számos tanulságot kínál
a Heves megyei kiadvány, és azt az ígéretet
hordozhatja magában, hogy ha követõkre ta-
lál, lassan-lassan csak-csak kirajzolódik a 
hazai megyei könyvtárak – a közkönyvtári
kultúrában immár közel hat évtizede megha-
tározó szerepet játszó intézményrendszer –
fejlõdéstörténete. Köszönjük meg az egri 
kollégáknak, hogy újra ráirányították a
könyvtártörténet mûvelõinek figyelmét erre 
a feladatra. ■
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Kedves könyvtárosok, 
helyismereti gyûjteménykezelõk,

vezetõk!
Közismert, hogy az elmúlt évtizedekben milyen nagy és értékes régi hírlapállomány került mikrofil-
men a gyûjteményeikbe. Ez felöleli szinte a teljes magyar sajtókiadást a kezdetektõl egészen a 
II. világháborúig. Az országos, a megyei és nagyvárosi lapok mellett kisvárosi és helyi közösségi
újságok százai kerültek kiegészítve a helytörténeti gyûjteményeik birtokába, amelyeket a helyben-
olvasásra kitûnõen tudtak használni hosszú éveken át.
Ugyanakkor eljött ma már az az idõszak, amikor az olvasók, kutatók keresik és elvárják, hogy szá-
mítógépen is tudjanak kutatni a helyi újságokban, s lehetõleg egyszerre többen is használhassák
ezeket a néhol száz évnél is régebbi, vagy két világháború közötti, vagy éppen 1956-os helyi új-
ságokat.
A PEDRO Kft., amely több évtized óta áll kapcsolatban többek között a nemzeti könyvtárral és
szolgálja a magyar könyvtárak sokaságának igényeit, felkészült és technikailag képes arra, hogy
eredeti dokumentumokról (újságokról, könyvekrõl vagy egyéb kiadványokról) és  mikrofilmekrõl,
ezek között az Önök gyûjteményeiben meglévõ ún. pozitív olvasó mikrofilmekrõl félautomata és
automata szkennereivel digitális konverziót készítsen.
A szkennelt adatállományt visszakeresõ rendszerekbe beillesztve, az egyes könyvtárak, gyûjtemé-
nyek igényeit is figyelembe véve nyújt megfelelõ szolgáltatást, támogatja digitális információk inter-
netes elérhetõségének kialakítását, CD-re, DVD-re, hordozható winchesterre vagy más egyéb adat-
hordozóra történõ mentéssel segíti az adatok minél hosszabb ideig tartó biztonságát.
Munkánkkal kapcsolatos szakmai garanciát a hosszú évek óta végzett mikrofilm- és dokumentum-
digitalizálási tevékenységünk során szerzett gyakorlat, szakmai tapasztalat nyújt, amelynek kere-
tein belül több, egymillió szkennelt képnél is nagyobb projektet valósított meg cégünk sikerrel.
Várjuk egyedi, ill. adottan több kisebb-nagyobb intézmény összefogásával való megkeresésüket,
melynek nyomán megküldjük Önöknek tételes árajánlatunkat.
Igény és szükség esetén szakmailag jól felkészült, tapasztalt munkatársaink a helyszínre utazva fel-
mérést készítenek a digitalizálandó (mikrofilmes vagy papír alapú) állományukról, annak egyes ré-
szeirõl külön is, vagy együttesen. Nagyobb volumenû mikrofilmtekercs szkennelése estén számot-
tevõ árkedvezményt tudunk biztosítani.

Várjuk megtisztelõ érdeklõdésüket!

Farkas István ügyvezetõ igazgató 
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Havas Katalin
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Habók Lilla
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Tu d j o n  r ó l a !
Közlemény
A 2001-ben közhasznú fokozatot elnyert Kovács Máté
Alapítvány kuratóriuma ezúton köszöni meg mindazok
támogatását, akik 2008. évi személyi jövedelemadójuk
egy százalékát a 2009. év elején az alapítvány adószá-
mára utalták át. A felajánlott összeget – 17 580 Ft – a
kuratórium a Fülöp Géza születésének nyolcvanadik,
halálának tizedik évfordulója alkalmából készülõ kötet
kiadási költségeinek kiegészítésére fordítja.
A korábbi évben az alapítvány javára felajánlott ösz-
szeget a kuratórium a 2009-es évre meghirdetett és be-
érkezett oktatói és hallgató pályázatok jutalmazására
használja fel.

Hangodi Ágnes kuratóriumi titkár

Metafora-estek az Országos
Idegennyelvû Könyvtárban
A Metafora-estek keretében, az Országos Idegen-
nyelvû Könyvtárral együttmûködésben, 2009 õszén új
sorozatot indít útjára a Magyar Mûfordító Egyesület.
A programsorozat címe Mulandóság és halhatatlan-
ság – A világirodalom klasszikusai és újrafordításaik.
Kéthavonta, kedden kora este, az OIK kiállítótermébe
várjuk az irodalom és a mûfordítás iránt érdeklõdõket.
Meghívott elõadóink klasszikus világirodalmi mûvek
újra- meg újrafordításáról beszélnek. A változó nyelv
és ízlés, az újabb és újabb fordítói iskolák diktálta új-
rafordítások csodálatos módon nem összezavarják, in-
kább gazdagítják az eredeti mûrõl alkotott képünket.
Meghívott elõadóink errõl a jelenségrõl és egyes, min-
denki által ismert klasszikus mûvek újrafordításairól
beszélnek majd.

További információ: www.oik.hu

Az írás mûvészete – 
mûvészi írások
Válogatás az ELTE Egyetemi
Könyvtár és az Egyetemi Le-
véltár oklevélgyûjteményébõl
Kiállítás az ELTE Egyetemi
Könyvtár Dísztermében

Az egyetem patinás könyvtárának
kézirattára és az egyetemi szaklevéltár
jelentõs történeti értékû és nagy szá-
mú középkori és kora újkori oklevél-
lel rendelkezik, amelyek eredetiben
vagy másolatban maradtak fenn. Tu-
dományos forrásértéküket jelzi, hogy
az oklevelek egy része egyedi pél-
dány, az ország más közgyûjteménye-

iben nem lelhetõ fel, így megismeré-
sük nélkül nemzeti történelmünknek
nem egy kérdése maradt volna ho-
mályban. Az ország elsõ egyeteme
oklevélgyûjteményének létrehozására
a XVIII. század utolsó negyedében
került sor tudományos és oktatási cél-
ból, alapját Pray György gyûjteménye
képezte, aki az oklevéltan elsõ oktató-
ja volt az egyetemen. Jelen kiállí-
tásban a gyûjtemények legszebb 
darabjait válogattuk ki és tesszük köz-
szemlére, elsõsorban középkori és ko-
ra újkori okleveleket a XIII–XVII.
századból. A kiállítás érdekessége,
hogy az okleveleket kiadójuk szerint
csoportosítottuk, vagyis láthatóak ki-
rályi és királynéi oklevelek, egyházi
testületek (káptalanok, konventek,
hiteleshelyek) által kibocsátott okle-

velek, pápai bullák, közjegyzõi iratok
és közigazgatási testületek oklevelei.
Nyomon követhetõ az oklevélkiadás
módjának századokon átívelõ fejlõdé-
se és az írásformák változása. Egyes
oklevelek tartalmuk mellett mûvészi
megjelenítésükkel is komoly értéket
képviselnek.

A kiállítást Varga Júlia fõlevéltáros és
Kassa Melinda muzeológus rendezte.

Megtekinthetõ: 2009. december 31-éig,
hétköznaponként 10 és18 óra között. 
Helyszín: Budapest, Ferenciek tere 6.
További információ: 
Varga Júlia, tel.: (06-1) 313-3296, 
e-mail: info@leveltar.elte.hu
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