
Népszerűbbé váltak a könyvtárak 
az Egyesült Államokban 
a recesszió miatt 

Los Angelesben sok helyen sorok állnak a bib
liotékák előtt, amire korábban nem volt példa. A 
nyugati parti nagyváros közkönyvtárainak 2008-
ban 18 millió látogatójuk volt, ez 2 millióval 
több, mint a megelőző évben. 

A könyvtárak számítógépeit folyamatosan hasz
nálják, sok a munkanélküli, aki a terminálokon az 
álláskereső oldalakat böngészi, a könyvtárosok 
szinte munkaügyi tanácsadókká vedlettek át. 

Nem csak az állásukat vesztő, több szabad
idővel rendelkező és új munkahelyet kereső 
emberek látogatják gyakrabban a könyvtárakat. 
Olyan friss diplomás szakemberek is a könyvtár 
csöndjében találnak nyugalmat, akik az egyetem 
elvégzése után nem kaptak munkát. 

Országos szinten tavaly kértek a legtöbben 
olvasókártyát a könyvtárakba azóta, hogy ezt az 
1990-es évek óta számon tartják. 

Miközben a könyvtárak látogatottsága emel
kedik, a központi támogatást sok városban drá
mai módon csökkentették a költségvetés szorult 
helyzete miatt. Egyes közkönyvtárak csökkente
ni kényszerülnek a nyitva tartás idejét, Phila
delphiában 11 könyvtár bezárásáról döntöttek. 

Forrás: Prae 

Ezrek tüntetnek Prágában 
a nemzeti könyvtárért 
A prágai Óváros főterén a nemrég elhunyt Jan 
Kaplicky tervezte új nemzeti könyvtár felépí
téséért szerveztek demonstrációt. A prágai ta
vaszt követően Angliába emigrált Kaplicky 
2007-ben nemzetközi pályázaton nyerte el a 
munkát, ám a projektet tavaly leállította a kor
mányt. A február ötödikéi demonstrációt szer
vező cseh ifjúsági szervezet már több mint 22 

ezer szimpatizánst gyűjtött össze egy internetes 
közösségi portálon, sőt, még az építész halálát 
megelőzően kisfilm is készült a könyvtár fel
építése érdekében. 

Kaplicky cége, a Future Systems megdöbben
tő, lila lyukakkal tarkított aranyszínű pudingra 
emlékeztető épülettervét szinte azonnal támadni 
kezdték, s 2008 augusztusában kihátrált a pro
jekt mögül a kormány, 2010-re halasztva a fel
építésről szóló döntést. (Forrás: HG) 

Felújítják a Teleki Tékát 
Folytatódhat Marosvásárhelyen a magyar nyelvte
rület első nyilvános könyvtárának, a több mint 200 
éves Teleki Tékának a felújítása. A tulajdonos 
Maros megyei Tanács 400 ezer lejes - vagyis 27 
millió forintnak megfelelő - rendkívüli támoga
tást különített el a munkálatok befejezésére. 

Az értékes könyvritkaságokat őrző Teleki Té
kában az ősnyomtatványokat raktárakba menekí
tették, a kiállítótermek lefóliázva várják a restau
rálás befejezését. Ám Romániában az önkormány
zatok nem tudják megtervezni idei büdzséjüket, 
mert az országnak még nincs 2009-re elfogadott 
állami költségvetése. Emiatt hetekre leállt az 1802-
ben megnyílt Teleki Téka tavaly megkezdett fel
újítása is. 

A Maros megyei tanács legutóbbi ülésén úgy 
döntött, tartalékaiból ad pénzt a műemléképület 
rendbetételére. Eddig az épületgépészeti munkála
tokat végezték el. Spielmann Mihály, a Teleki Téka 
osztályvezetője elmondta, hogy 1962 óta nem volt 
restaurálás, szükség van az épület teljes helyreál
lítására, és tervezik egy tanácskozóterem kialakí
tását is, hogy a Teleki Tékában rendezendő tudo
mányos ülésszakoknak végre méltó helye legyen. 

A Teleki Téka nemcsak a tudományos kutatók 
kimeríthetetlen kincsesbányája: évente 40 ezer tu
rista is felkeresi. (Forrás: Duna TV) 
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Szemle 

Napjainkban egyre több panaszt hallunk a fi
atalok beszédmódjáról, szegényes szókincsis
meretéről, társalgási stílusuk durvaságairól. 
Valójában már évtizedek óta hallhatjuk ezeket 
a panaszokat, de igazságtalanok vagyunk, ha 
csak az ifjabb korosztályt marasztaljuk el, 
holott ugyanezek a negatív jelenségek a fel
nőtt nemzedékek beszédjében is megfigyelhe
tők. Mindezek ellenére a fiatalok nyelvhasz
nálatával többet foglalkozunk, hiszen felelős
séggel tartozunk anyanyelvi műveltségükért, 
ugyanis ők az örökösei, továbbvivői egyik 
legfontosabb nemzeti kincsünknek, a magyar 
nyelvnek. Egyszerűbben megfogalmazva, ők 
képviselik, alakítják a jövő, az elkövetkező 
évtizedek, évszázadok magyar nyelvét, anya
nyelvi kultúráját. 

Valószínűleg ilyen meggondolásból foglal
koztak a nyelvtudomány, a nyelvművelés, a 
stilisztika művelői az elmúlt évtizedekben töb
bet a fiatalok nyelvével, stílusával. 

A XX. század második felében több pályá
zat témája volt a fiatalok szókincse, az első a 
sorban a Magyar Nyelvőr kezdeményezése volt 
1966-ban, majd a nyolcvanas években az ak
kori oktatási minisztérium hirdetett e tárgy
körben pályázatot tanulók és pedagógusok 
számára. 1992-ben pedig az Anyanyelvápolók 
Szövetségének felhívása biztatta a fiatalokat 
diáknyelvi szavak gyűjtésére. Ez utóbbi anyag 
legjava 1995-ben jelent meg a Diáksóder című, 
Kardos Tamás kollégámmal közösen szerkesz
tett kötetünkben a Ciceró Kiadónál. Ennek a 
kiadványnak a folytatása ez a könyv Diáksó
der 2 címmel. 

Az előzménye jelen esetben is egy szőgyűj-
tő pályázat volt, amelyet a Napkút Kiadó kez
deményezett és hirdetett meg 2006-ban, az 
eredményhirdetés pedig 2007-ben volt. 

A kiadó felhívására mintegy kilencven pá
lyamű érkezett. A pályázók általában fiatal pe
dagógusok, egyetemi és főiskolai hallgatók, kö
zépiskolai diákok voltak. A pályaműveket há
romtagú szakmai bizottság értékelte, két nyel
vész kollégám volt segítségemre, Balázs Géza 
egyetemi tanár és Minya Károly főiskolai ta-

Sxnts lésMé 

nár. A Napkút Kiadó jóvoltából a legjobbakat 
pénzjutalommal és ajándék könyvcsomaggal 
díjaztuk, s jelen kiadvány szóanyagát is nagy
részt az ő gyűjtésükből válogattuk. Örömmel 
tapasztaltuk, hogy kis számmal ugyan, de ér
keztek pályázatok határon túli területekről is, 
Erdélyből, Felvidékről, Kárpátaljáról és a Vaj
daságból. Az ő gyűjtésükből is kerültek be ki
fejezések a szótárba, némi túlzással ugyan, de 
elmondhatjuk, hogy a szótár a Kárpát-meden
ce magyar fiataljainak a szókincsét tükrözi. Kö
szönjük valamennyi pályázó értékes munkáját 
és gratulálunk a díjazottaknak: Somogyi Erika 
siófoki gimnáziumi tanárnak, a kiskunfélegy
házi Móra Ferenc Gimnázium 9. osztálya ta
nulóinak (tanáruk: Borbélyné Szabó Katalin), 
Parapatics Andrea és Gárdonyi Éva budapesti 
egyetemi hallgatóknak. Rónaki Edit pécsi ta
nárnak (aki már több évtizede sikeresen vesz 
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részt diáknyelvi szőgyűjtő pályázatokon) és 
pályázótársának, Muráth Gergelynek. 

Még röviden szótárunkról és a szóanyag sa
játosságairól. Az előszót követi a diáknyelvi 
szótár anyaga ábécében, a gyűjteményekben 
szereplő és általában az egész nyelvterületre 
kiterjedő használatú kifejezéseket találjuk eb
ben a részben. A diáknyelvi címszó félkövér 
betűvel, majd normál betűtípussal a köznyelvi 
jelentés, ill. jelentések olvashatók. Néha dőlt 
betűvel megadtunk a jelentés és a kifejezés 
hangulatának érzékeltetése céljából egy-egy 
példamondatot is. A szótári részt követi a di
áknyelvi közmondások, szólások, ill. köznyel
vi közmondások és szólások ferdítéseinek a 
gyűjteménye, valamint egyéb diáknyelvi fra
zeológiai egységek felsorolása. A kiadvány 
második részében egy kicsit a kétnyelvű szó
tárakhoz hasonlóan megfordítjuk a szócikke
ket, köznyelvi szavak következnek ábécérend
ben, s mögöttük olvashatjuk diáknyelvi meg
felelőiket, szinonimáikat. 

A teljes szótár mintegy 3500 diáknyelvi ki
fejezést és szellemes szóalkotást tartalmaz, me
lyeken érezhető a mai fiatalok nyelvi kreativi
tása, szóalkotó fantáziája. Sok szóösszetétel és 
képzős származék található a szótárban. Erre 
a rétegnyelvre mindig jellemző volt a gyakran 
tréfás szóláshasonlat, közmondásferdítés. A 
korábbi szógyűjtésekhez viszonyítva a 2006. 
évi gyűjtésekben kevesebb a durvaság, a trá
gárság. Ennek oka lehet a pályázók szemér
messége, valamint az is, hogy a durva beszéd 
ma már nem generációs sajátság. A korábbi 
évtizedek mosdatlan szájú kamaszaiból - gyak
ran - mosdatlan szájú felnőttek lettek, sokszor 
nemre és iskolai végzettségre való tekintet 
nélkül. Ezt a negatív jelenséget újabban erősí
ti a média is, különösen a szinkronfilmek szö
vege, de erősítést kapott a harsány, durva stí
lus a bulvármédia saját készítésű produkciói
tól, valamint a korábban magára oly kényes 
politikai stílustól is. Ennek a véleményünknek 
megfelelően a durva, trágár szavakat szótárunk 
nem tartalmazza, nem célunk azok népszerűsí
tése, terjesztése. Csak abban reménykedhetünk, 
hogy a közönséges beszédstílus múló divat, s 
csupán biztató tényként könyvelhetjük el, hogy 
a mai fiatalok jobb ízlésű része - tapasztalata
ink alapján - kezd elhatárolódni ettől a stílus
tól, amely a szegényes szókincs jelzésévé, a 

lelki durvaság, a primitívség, a „bunkóság" 
nyelvi vetületévé vált. 

Szótárunkról még el kell mondanunk, hogy 
bár a Diáksóder 2 címet viseli, nem a több 
mint tíz éve megjelent azonos című kiadvány 
második, bővített kiadása. A szóanyag főként 
a 2006. évi gyűjtésen alapul, bár vannak átfe
dések, hisz a mai diákok is élnek régebbi sza
vakkal, sőt vannak örökzöld kifejezések is. A 
szótár címszavainak mintegy egynegyede-egy
harmada azonos a régebbi kiadványéval. Jó 
része viszont új szóalkotás, sőt vannak újabb 
témakörök, szócsoportok is. Ilyenek például a 
számítástechnika ihlette kifejezések, illetve -
sajnálatos módon - a drogfogyasztással kap
csolatos „szakszavak" is. 

Összegezve: a mai diákság beszédjére a ne
gatív jelenségek ellenére is jellemző a színes-
ség, a változatosság, sőt sok esetben a válasz
tékosságra való törekvés. Bízunk abban, hogy 
e pozitív sajátosságok terjesztését, a fiatalok 
nyelvi fantáziájának további erősödését segíti 
a Diáksóder 2 is. Mit tanácsolhatunk e szótár 
használóinak? A benne található szellemes, 
hangulatos kifejezéseket használhatják egymás 
közti társalgásban, de csak fiatalok körében. 
A médiában nem ajánljuk (hisz nem minden 
hallgató, néző érti, ismeri ezeket a szavakat): 
Különösen nem ajánljuk nem diákkorú felnőt
teknek, 30-40 év fölött, hiszen nevetségessé 
válhat az ifjúsági szlengben beszélő középko
rú riportalany, műsorvezető. A szlenges be
széd bizonyos életkor fölött ugyanolyan vissza
tetsző lehet, mint a fiatalok divatjának követé
se éltesebb életkorban: a minitop, a miniszok
nya, a zselézett „sündisznó" frizura, a testék
szer stb. Ne feledjük: a kommunikáció stílusa 
függ a témától, a beszédhelyzettől, a beszél
getőpartner és a beszélő viszonyától s a beszé
lők életkorától is. Tehát mindent a maga he
lyén s a megfelelő életkorban. 

Szűts László: Diáksóder. A Cédrus Művészeti Alapít

vány megbízásából kiadta a Napktít Kiadó Kft., fel. 

szerk. Szondi György, a szöveget gondozta Kovács 

Ildikó, borító és illusztrációk Vincze Judit. [Budapest] : 

Napktít Kiadó Kft., 2008. 180 p. 

ISBN 978 963 263 0 5 2 6 
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Tudjon róla! 

PÁLYÁZAT 
A Kovács Máté Alapítvány pályázatot hirdet informatikus-könyvtáros hallgatók, tanszéki oktatók 
és könyvtártörténeti kutatást végzők, az iránt érdeklődők számára. 

Az alapítvány az alapító okiratában, szervezeti és működési szabályzatában megjelölt célok 
teljesítésének tekinti nem csak a névadó életművének, hanem általában a magyar könyv- és könyv
tári kultúrának ápolását, története kutatásának szorgalmazását. Hatvan éve, 1949-ben, nem csak 
Kovács Máté váltott, lett élete végéig a könyvtárügy részese, egyik legfőbb formálója, de számos 
sorsfordító változás történt a magyar könyvtárügyben is. Az alapítvány kuratóriuma az ezekről 
való megemlékezés segítésére írja ki 2009. évi pályázatait. Elsősorban a Kovács Máté hagyaték 
(OSZK Kézirattár 210 Fond), valamint munkahelyei és más intézmények irattárának, levéltári kez
es gépiratos forrásainak hasznosítását várja el a pályázóktól. Nem kizárt publikált források hasz
nálata sem, de elsősorban eddig fel nem használt források révén új kérdéseket és válaszokat, új 
tények feltárását, új összefüggések felmutatását reméljük. 

Úgy gondoljuk, a kiírt feladatok alkalmasak évfolyam- és szakdolgozat témájául, sikeres meg
valósítás esetén közzétételre és/vagy konferencián való előadásra. A pályázat díjazása lehet, hogy 
az alapítvány gondoskodik a közzétételről (lektorálás), hozzájárul konferencián való részvételhez 
vagy a téma folytatásának finanszírozásához. Ezért konkrét összeget nem jelöl meg a kiírás, a 
kuratórium fenntartja magának a jogot, hogy azt - saját lehetőségei mellett - a beérkezett pálya
munkák száma és minősége alapján állapítsa meg. 

Pályázni 5-20 lap terjedelmű, a tudományos közlés szabályai szerint elkészített dolgozattal 
lehet az alábbi, ill. az alábbiakból kombinált témákban: 

- Kovács Máté szerepe a körzeti könyvtárak előkészítésében 
- Kovács Máté és az 1947-es törvénytervezet-elmaradás okai 
- Kovács Máté és Sebestyén Géza „munkamegosztása" 
- Kovács Máté távozása a minisztériumból Debrecenbe 
- Kovács Máté, a „társutas" könyvtárpolitikus? 
- Kovács Máté, a „válságmenedzser" (Debrecenben, az Akadémiai Könyvtárban) 
- A debreceni egyetemi könyvtárat szak-/második nemzeti/oktatást segítő könyvtárrá fejlesztő 

Kovács Máté 
- Kovács Máté hatása az országos könyvtárpolitikára 1949 és 1956 között 
- Kovács Máté és a debreceni műhely készítette elő az 1956. évi törvényt 
- Kovács Máté és a köz(művelődési) könyvtárak 
- Kovács Máté könyvtártudományi ismereteinek, könyvtárpolitikai gondolkodásának forrásai, 

jellemzői 
- Milyen képzést örökölt Kovács Máté? 
- 1949: a könyvtárak közintézményekből kiválásának/önállósulásának éve 
- 1949-ben indult az egyetemi könyvtárosképzés 
- 1949-ben alakultak az első körzeti könyvtárak 
- 1949-től alakultak Magyarországon dokumentációs intézmények 
A pályázatok két szakaszban adhatók be. I. Aki nyári konferenciára szánja pályamunkáját, az 

a kész dolgozatot vagy annak bő és alapos téziseit 2009. május 31-éig juttassa el az alapítvány 
kuratóriumi titkárához, Hangodi Ágneshez (elektronikus úton, csatolt fájlban a hangodi@oszk.hu  
e-mail címre vagy nyomtatott formában a Könyvtári Intézet, 1827 Budapest, Budavári palota F. 
ép. postacímre). II. Aki az előadás lehetőségével nem kíván élni, az írásban rögzített pályamun
káját 2009. november 1-jéig küldje el a megadott címre. 
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