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A Magyar Olvasástársaság és a Móricz
Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár
közös szervezésében 2014. május 16-án,
Nyíregyházán került sor az elsõ bib-
lioterápiai konferencia megrendezésére a
Nemzeti Kulturális Alap (NKA) támoga-
tásával. A szervezõk Segített a könyv, a
mese címmel sokrétû programot kínáló
nap megrendezésére vállalkoztak. Ahogy
a felhívásban írták: A konferencia során
„áttekintjük a biblioterápia hazai fejlõdé-
sét, annak legfõbb szakaszait; foglalko-
zunk a téma lélektani hátterével, a foga-
lom irodalomelméleti kérdéseivel. […]
Gyakorlati példákon keresztül mutatjuk
be, hogy a biblioterápia milyen különbö-
zõ korosztályok és rétegek problémáinak
megoldásához hogyan, milyen módon já-
rul hozzá; mi a szerepe a meseterápiának,
a biblioterápiának az oktató-nevelõ mun-
kában […], az önismeret-fejlesztésben és
a gyógyításban.”

Mindezt nyújtotta is a konferencia a
nagyszámú résztvevõnek, akik nemcsak
a Vraukóné Lukács Ilona által vezetett
szervezõ csapat segítõkész vendégszere-
tetét említhetik elismerõen, hanem az

ígért program óramû-pontosságú, gördü-
lékeny megvalósulását is tanúsíthatják.

A levezetõ elnök tisztét Nagy Attila
olvasáskutató, a Magyar Olvasástársaság
alapító és tiszteletbeli elnöke, az Orszá-
gos Széchényi Könyvtár nyugalmazott
munkatársa vette át Gombos Pétertõl, a
HUNRA elnökétõl, aki akadályoztatása
miatt nem tudott részt venni a konferen-
cián, és értõ figyelemmel tartotta meder-
ben a biblioterápia területén elismert
szakemberek lényegre törõ és gondolat-
ébresztõ elõadásait.

Bartos Éva biblioterapeuta, a Könyv-
tári Intézet nyugalmazott igazgatója, a
fejlesztõ biblioterápia magyarországi fej-
lõdését foglalta össze a XIX. századtól
napjainkig.

Hangsúlyozta, hogy fel kell tárnunk a
megtett út minden egyes fejlõdési szaka-
szának jellemzõ sajátosságait, felmerülõ
problémáit és eredményeit ahhoz, hogy a
tapasztalatokat és tanulságokat levonva
felelõsséggel ki tudjuk jelölni a bib-
lioterápia további útját, feltétel- és fel-
adatrendszerét, emberi, szakmai követel-
ményeit. Az Oláh Andor Biblioterápiai
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Társaság megalakulása az egyik fontos
állomás ebben a folyamatban. Célja töb-
bek között a biblioterápiás gyakorlat
megismertetése, a könyvtáros szakmával
való integrációjának elõsegítése, a fej-
lesztõ biblioterápia területén mûködõ te-
rapeuták minõsítési követelményrend-
szerének, valamint hatékonyságmérési
eljárások kidolgozásának kezdeménye-
zése és támogatása.

Hász Erzsébet, a bécsi Allgemeines
Krankenhaus munkatársa és a bib-
lioterápia hazai oktatásának egyik meg-
határozó személyisége A biblioterápia
professzionalizációjának néhány kérdése
címû elõadásában kiemelte, hogy a terá-
piás munka rendkívül nagy felelõsséggel
jár, indokolt tehát az elvárás, hogy a
szakmai képzettsége minden egyes tera-
peutának a lehetõ legmagasabb színvona-
lú legyen. A felelõs biblioterapeuta soha-
sem nélkülözheti a sokoldalú elméleti és
gyakorlati tudást, melynek megfelelõ
egyensúlya a képzés során rendkívül fon-
tos. Az elõadás második részében néhány
szempont kiemelésével képet kaphattunk
a biblioterápia oktatásának és mûvelésé-
nek nemzetközi helyzetérõl. Amerikai
példa a központi könyvajánló listák meg-
léte, amire a nemzeti kulturális sajátossá-
gok figyelembevételével az európai és a
hazai gyakorlatban is nagy szükség len-
ne. Érdekes tény, hogy az újlatin nyelvû

országokban a biblioterápia kevésbé el-
terjedt mûvészetterápiai forma, ellentét-
ben például a zeneterápiával vagy más
képzõmûvészeti terápiákkal.

Jeney Éva, az MTA Bölcsészettudo-
mányi Központ Irodalomtudományi Inté-
zet Elméleti Osztályának tudományos 
fõmunkatársa, a biblioterápia irodalom-
elméleti kérdéseire keresett válaszokat.
Az irodalomelmélet mindenekelõtt azzal
segíti az irodalomterápiát, hogy világos-
sá teszi történetét. Másrészt az irodalom-
elméleti fogalmaknak és folyamatoknak
úgy kell érvényesülniük, hogy mindig a
terápiára legyenek vonatkoztatva. Az iro-
dalom elmélete olyan modellel is szolgál,
amely megmutatja az irodalomgyó-
gyászat köztes helyét a pszichoterápiák
és a nevelés között. Az irodalomterápia
tehát nem más, mint alkalmazott iro-
dalomelmélet. Az irodalomelmélet és az
irodalomtörténet számára a mûvek jelen-
tésének intellektuális megragadása az 
elsõdleges, míg az irodalomterápia szá-
mára az olvasott mûnek mindenekelõtt
érzelmi, terápiás hatása a perdöntõ. Eb-
bõl következik, hogy a téves értelmezés
is lehet hasznos, amennyiben az olvasó
érzelmeinek, intuícióinak kifejezését és
ezzel önmegértését segíti elõ.

Kovács Zsuzsanna biblioterapeuta, a
Magyar Irodalomterápiás Társaság alapí-
tó tagja, Szakirodalmi ellátottság, publi-
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kációk, honlapok a biblioterápiához
címû elõadásában fiatalos lendülettel tö-
rekedett arra, hogy bemutassa a bib-
lioterápiával kapcsolatos szakmai íráso-
kat, melyek könyvek, cikkek formájában
vagy az interneten hozzáférhetõk. Saját
terápiás tevékenységének tapasztalatairól
néhány szerzõ már írt cikket, a módszert
átfogóan bemutató magyar nyelvû ké-
zikönyv azonban még nem született. 
Viszont az irodalomtudomány, a könyv-
tártudomány és a pszichológia nézõpont-
jából is többen foglalkoztak az irodalom
gyógyító hatásával, ennek megfelelõen
több szakterületen is megjelentek és
megjelennek hiánypótló írások a témá-
ban.

Nagy Attila ezúttal is lebilincselõ elõ-
adással bûvölte el a hallgatóságot, és a
biblioterápia nevelésben, oktatásban be-
töltött helyérõl, lehetõségeirõl, szüksé-
gességérõl fogalmazta meg gondolatait.
Személyes tapasztalatainak megosztásá-
val szemléltette, hogy az élményközpon-
tú irodalomtanítás nagyszerû alkalmat
kínál a közoktatás elemi erejû megújítá-
sára. A radikálisan eltérõ jelentések, ér-
telmezések ütköztetése láthatóvá teszi,
hogy a befogadás, az értelmezés jelentõs
mértékben a befogadótól függ. Tehát az
irodalom nem lesz többé unalmas, feles-
leges, értelmetlen tantárgy, hiszen segít-
ségével éppen saját „belsõ könyvünket
nyitjuk ki”. Elsõdleges cél az olvasás
megszerettetése, a minden elõzetes be-
mutatás, elemzés, minõsítés nélküli olva-
sás, közös értelmezéssel, ahol minden
válasz elfogadható. Erre a pedagóguso-
kat az alap- és a továbbképzés rendszeré-
ben fel kell készíteni. 

Baják Gábor pszichodráma- és biblio-
dráma-vezetõ A bibliodráma hazai ta-

pasztalatai címû elõadásában rácsodál-
kozhattunk arra, hogy a Biblia mennyit
tud rólunk, mai emberekrõl. A bibliai tör-
ténetek dramatikus megjelenítésével a
szereplõk sorsát magunkra vehetjük, bõ-
rünkön tapasztalhatjuk meg konfliktusai-
kat, vívódásaikat, belehelyezkedhetünk
azokba a kapcsolatokba és viszonyokba,
melyekben a szereplõk éltek. Magyaror-
szágon mintegy húsz évvel ezelõtt ta-
lálkoztunk elõször a mûfajjal, mára a
Magyar Pszichodráma Egyesület keretei
között zajlik bibliodráma-vezetõi képzés.

Kovács Marianna gyermekkönyvtáros
és mesemondó, a Hamvas Béla Városi
Könyvtár igazgatóhelyettese, a Magyar
Olvasástársaság alelnöke, a meseterápiá-
ról szóló elõadásához magyar népmesei
mottót választott: „Hogy menjünk, kedves
gazdám, úgy, mint a szél, vagy úgy, mint
a gondolat?”A biblioterápián belül kü-
lönleges helyet foglal el a meseterápia,
ezen belül speciális helyen áll a népmese.
Vajon mi a különbség a biblioterapeuta
és a mesemondó között? Elõadása elsõ
részében kísérletet tett a meseterapeuta
és a mesemondó fogalmának tisztázásá-
ra, céljaik és eszközeik számbavételével
a mai állapot összefoglalására. Majd az
országos népmese-konferenciák tízéves
történetét foglalta röviden össze, mint a
mozgalom ötletgazdája. Az elsõ öt évben
fõ szempont volt a népmese fogalmának
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tisztázása, vizsgálata irodalmi mûfajként,
a határterületek meghatározása. A máso-
dik öt évben arra helyezõdött a hangsúly,
hogy felhívják mindenki figyelmét a
tényre, hogy a népmese szóbeli, közössé-
gi mûfaj, és mint ilyen, nagyon fontos
a szóbeli kultúra színvonalának emelésé-
ben. Gyereknek, felnõttnek egyaránt se-
gít a szép beszéd, az emberi szó, a mesei
történetek megõrzésében, emellett kö-
zösségépítõ és lélektani ereje is hatalmas.

A jellegzetes szabolcsi ízeket is felvo-
nultató ebéd után Stiblár Erika, a Veres-
egyházi Pedagógiai Szakszolgálat pszi-
chológusa, a HUNRA Tanácsának tagja
vette át a levezetõ elnök szerepét.

Czomba Magdolna, a Kisvárdai Bes-
senyei György Gimnázium és Kollégium
magyar–angol szakos tanára, Vigasztaló
gyermek(irodalom) – A veszteségélmény
feldolgozásának lehetõségei kortárs
gyermekirodalmi alkotások segítségével
címû elõadásában a haláltapasztalatot és
a veszteségtapasztalatot elsõsorban a
kortárs gyermekirodalmi alkotásokban
tematizálható idõtapasztalat vizsgálatá-
val érzékeltette. Véleménye szerint ezek-
kel a szövegekkel az önmegértésért küz-
dünk, de ez a lehetõ legjobb példa a 
gyermekeink számára is, hogy felnõtt-
ként képesek legyenek a veszteségta-
pasztalattal járó lelki és szellemi terhet
megfelelõ módon kezelni. 

Önismeret-fejlesztés a biblioterápia
eszközeivel kamaszcsoportban címmel
Medveczkiné Tegzes Tünde és Sóron Ildi-
kó tartott közös beszámolót, bõséges gya-
korlati példával és gazdag képanyaggal
kiegészítve. A Magyar Irodalomterápiás
Társaság és a MOL Gyermekgyógyító
Program 2012 és 2014 között személyi-
ségfejlesztõ biblioterápiás foglalkozásso-

rozatot indított hátrányos helyzetû serdü-
lõk számára a Budapest XIII. kerületi
Bolyai János Mûszaki Szakközépiskola
és Kollégiumban. Az elsõ évben tizen-
négy, míg a következõ évben tíz foglal-
kozást tartottak a tanulóknak. A hetente
összehívott, másfél órás csoportülések al-
kalmával a programban részt vevõ diá-
kok komoly esztétikai értéket képviselõ,
klasszikus, illetve kortárs irodalmi mû-
vekkel ismerkedtek meg. A munkát fe-
szültségoldó és önismereti játékok vezet-
ték be. Bemutatták, hogy miért voltak 
érdekesek és értékesek a választott szép-
irodalmi mûvek a kamaszoknak, milyen
lényeges gondolatokat, kérdéseket vetet-
tek fel számukra, és milyen terápiás ha-
tást tapasztaltak a beszélgetések során 
a különbözõ hátterû csoportok esetében.

Majd Medveczkiné Tegzes Tünde a
Magyar Irodalomterápiás Társaság elnö-
keként és gyakorló biblioterapeutaként
az idõsek terápiájába nyújtott betekintést.
Ismertette a szakmai szempontokat és a
terápiás célokat, melyek segítségével 
kiválasztásra kerültek a csoportbeszélge-
tések alapjául szolgáló mûvek, és el-
mondta azt is, hogy az elõzetes elképze-
lésekhez képest milyen fogadtatásra 
találtak. Gyakorlati példákon keresztül
bemutatta, hogy miért bizonyultak egyes
szövegek alkalmasabbnak másoknál. Kü-
lönbözõ intézménytípusokban, különbö-
zõ élethelyzetben lévõ, valamint eltérõ
kognitív képességû idõsek körében tar-
tott foglalkozások alapján foglalta össze
tapasztalatait a mûválasztásról, a fogla-
kozásokról és a várható eredményekrõl. 

Vaczóné Antal Erika könyvtáros, bib-
lioterapeuta A biblioterápia alkalmazá-
sának lehetõségei hátrányos helyzetûek
körében címmel mutatta be a nyíregyházi
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Móricz Zsigmond Megyei és Városi
Könyvtárban évek óta mûködõ csopor-
tokban végzett munkáját. Hangsúlyozta,
hogy mai felgyorsult, lassan már nem
emberi tempót követelõ világunkban a
szaporodó stresszhelyzetek miatt kiala-
kuló fizikai, illetve lelki betegségek 
következtében egyre inkább magukba
zárkózunk, depresszióssá válunk. Ennek
feloldásában segít a biblioterápia és a te-
rápiás írás, mely a szociális, fizikai vagy
értelmi hátránnyal élõ fiatalok és felnõt-
tek körében hatékonyan alkalmazható.
Magával ragadott választott mottója: „Ki
szépen kimondja a rettenetet, azzal föl is
oldja.”

Záró csemegeként Sóron Ildikó, a Fõ-
városi Szabó Ervin Könyvtár könyvtáro-
sa számolt be a 2010-ben indult
mûKINCSvadászat címû, személyiség-
fejlesztõ jellegû biblioterápiás foglalko-
zás-sorozat eredményeirõl és tapasztala-
tairól. Hangsúlyozta a könyves környezet
jótékony hatását, az elõre megtervezett
tematika elõnyeit, valamint megfontolás-
ra érdemes tanácsokat adott a biblio-
terápiás munka elfogadtatásához is.
A több mint hatvan foglalkozás során fel-
használt irodalmi mûvek jegyzéke, a gya-
korlati tanácsok sora gyors jegyzetelésre
ösztönözte a legtöbb hallgatót, és közben
sokak arcán látszott, hogy ismét felfede-
zik régi kedves olvasmányaikat.

A konferencia végén a hallgatóság te-
hette fel kérdéseit, fogalmazta meg hoz-
zászólását vagy számolt be saját iroda-
lomterápiás munkájáról, ami azt jelzi,
hogy a biblioterápia még bõven rejt ma-
gában izgalmas, megvitatásra alkalmas
témákat. Zárásként színvonalas munkáju-
kat megköszönve Csontosné Maleczki
Ilona, a Móricz Zsigmond Megyei és Vá-
rosi Könyvtár megbízott igazgatója adta
át a könyvtár ajándékait az elõadóknak.

Nincs olyan konferencia, ahonnan
mindenki egyformán elégedetten megy
haza. De ahogy tapasztaltam, minden
résztvevõ talált olyan gondolatot, amit –
bibliai idézettel élve – „forgathat a szívé-
ben” a legközelebbi személyes találkozá-
sig. És ez így jó. ■
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„Elveszíteni egy barátot, megsiratni, eltemetni.

Figyelni a csöndre, ami ilyenkor átöleli az em-

bert. Aztán fülelni egy hangra, ami megszólal

mellettünk, s azt mondja: »Vigyázzatok min-

denkire. Az élet olyan nagyon szép!«”.

(Vujity Tvrtko)

Meghalt egy bará-
tom, aki évtizedeken
keresztül biztos pont
volt az életemben.
Sokunknak kollégá-
ja, kedves ismerõse,
a mindig mosolygós
Lenke úgy küzdött,
harcolt az életéért,
mint ahogyan küz-
dött, harcolt egy

egész életen át azért, hogy a szakmájá-
ban, könyvtárosként is a legtöbbet, a leg-
jobbat, a maximumot hozza ki magából
és környezetébõl. 

Hatvanegy évet élt. Reménykedett,
hogy az utolsó pillanatban megszerzett
nyugdíj-jogosultsága után még élvezheti
családja körében a várva várt nyugdíjas
éveket, hogy ezután csak férjének, imá-
dott fiainak és unokájának élhet. Amikor
a betegségérõl beszélt, soha nem lemon-
dó, hanem mindig bizakodó volt. „Még
vannak terveim, nem adom fel!” – mond-
ta néhány hónappal ezelõtt. 

2014. július 18-án, pénteken hajnal-
ban, hosszú küzdelem után feladta. 

Ez a küzdés jellemezte az egész szak-
mai pályafutását is. Mindig képes volt
megújulni, tele volt ötletekkel, tele volt
tervekkel. Ez a szemlélet élete utolsó pil-
lanatáig vele volt. Szeretett élni, szerette

a munkáját és szerette a családját. Hiány-
zik. Kevesebb lett a szakma, és kevesebb
lettem én is.  

Olyan embert veszítettünk el Lenke
személyében, aki az elmúlt évtizedekben
sokat tett a szentesi könyvtárért, sokat
dolgozott azért, hogy ismert és elismert
könyvtárrá váljon. Szerették az olvasók,
hiszen mindenkihez volt egy kedves sza-
va, mosolya. Elismerték munkáját a vá-
ros vezetõi és a szakma irányítói is. 

Szakmai pályafutását a Szentes Városi
Könyvtárban kezdte. 1974 és 1980 között
a gyermekkönyvtár, majd 1980-tól a fel-
nõtt könyvtár munkatársaként dolgozott.
1980 és 1983 között járási módszertani
könyvtáros, 1984-tõl tájékoztató könyv-
táros volt. 1998 és 2000 között Hódme-
zõvásárhelyen a Németh László Városi
Könyvtár informatikai csoportvezetõje,
majd 2001-tõl a Szentes Városi Könyvtár
vezetõje lett. 

A kezdetektõl aktív részt vállalt a
szakmai közéletben. 1980-tól tagja volt
a Magyar Könyvtárosok Egyesületének.
1994-tõl a Városi Könyvtár Információs
Infrastruktúra Fejlesztési Program képvi-
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selõje, majd a HUNGARNET Egyesület
Könyvtáros Szekciójának tagja. Csong-
rád megyében az elsõk között kapcsoló-
dott be a könyvtár-informatikai fejlesz-
tõmunkába. Több szakmai elismerése
mellett megkapta a Szentesért bronz fo-
kozatú kitüntetést. Kimagasló szakmai
munkájáért 2009-ben neki ítélték a
Csongrád Megye Közmûvelõdéséért dí-
jat. Aktívan tevékenykedett az Informati-
kai és Könyvtári Szövetség elnökségé-
ben.

Néhány hónappal ezelõtt arról beszél-
gettünk, õsszel megünnepeljük, hogy a
„triumvirátus”, ahogy mi hívtuk magun-
kat, a makói, a csongrádi és a szentesi
nyugdíjba vonult könyvtárigazgatók,
együtt megünnepeljük az õ nyugdíjba vo-
nulását is. Azt tervezte, hogy jövõre már
õ is ott lesz a csongrádi konferencián.
Megígérte nekem. Ez volt hosszú évtize-
des együttmûködésünk, barátságunk so-
rán az elsõ eset, amikor nem tartotta be
az ígéretét. Mindezekre már nem kerül-
het sor, de a te emléked, szellemed, Len-
ke, mindig ott lesz velünk.

Hiányzol. Hiányzol mint kolléga, hiány-
zol mint barát, hiányzik a csendes neve-
tésed és az a hihetetlen optimizmus, ami
belõled áradt. 

Nyugodj békében! ■
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A KSH Könyvtár és a Fiatal Írók Szövet-
sége (FISZ) szervezésében, a Könyvtári
esték programsorozat keretében 2014.
február 12-én került sor Farkas Ba-
lázsnak, a könyvtár egyik munkatársának
könyvbemutatójára. Az esemény kezde-
tén Fülöp Ágnes, a KSH Könyvtár fõ-
igazgatója köszöntötte a vendégeket,
majd átadta a szót a szerzõnek.

Farkas Balázs rövid bemutatkozással
kezdett. 2004-ben fordult a szépírás felé.
Mint megtudtuk tõle, vidéki fiatalként
kevés lehetõsége nyílt publikálni, de
minden lehetõséget megragadott – írásai
eleinte a Pannon Tükörben jelentek meg.
2012-ben megnyerte a FISZ kéziratpá-
lyázatát Nyolcasok címû kötetével.

A szerzõ után a FISZ elsõkönyves so-
rozatának két szerkesztõje, Borbáth Péter
és Szõllõssy Balázs vette át a szót. El-
mondták, hogy a pályázatra legalább
kilencven, nagyon vegyes minõségû kéz-
irat érkezett, és hogy céljuk volt vers,
próza és dráma kategóriákban a legjobb
kéziratokat kiadni.

Szõllõssy Balázs elmondta, hogy a
Nyolcasok a FISZ legfontosabb sorozatá-
nak részeként jelent meg, hiszen a szö-

vetség legfõbb célja, hogy támogassa a
fiatal írókat, „helyzetbe hozza”, népsze-
rûsítse õket. Munkájuk eredményességét
mutatja, hogy tizenöt év alatt eddig hat-
vankét kötetet jelentettek meg. Céljaik
elérése érdekében évente tábort szervez-
nek, segítik íróik folyóiratokban való
megjelenését stb.

A beszélgetés ekkor a kötetben talál-
ható, három kisregényre osztott történet-
re terelõdött, ami a szerkesztõk szerint
amellett, hogy vicces, borzalmasan nyo-
masztó is. Dicsérték a szerzõ alapossá-
gát, és a mértani pontosságot, amellyel
kidolgozta mûvét. Borbáth Péter ezután
kiemelte, hogy az írásmûvek létrejötté-
ben mennyire lényegesek az írókra hatást
gyakorló dolgok, legyenek azok akár
más szerzõk, vagy csak egyszerûen a hu-
szonegyedik század, a „ma”. Akármi hat
is egy adott szerzõre, fontos, hogy az író
a történet összetevõit homogén egésszé,
egy kerek világgá gyúrja össze – Farkas
Balázs története pedig maximálisan telje-
sítette ezt a követelményt.

Milyen lehetõségei vannak ma egy fi-
atal, pályakezdõ írónak? A kérdést
Szõllõssy Balázs válaszolta meg, aki sze-
rint fontos, hogy sok energiát áldozzanak
be a szerzõk, és önkéntesen vegyenek
részt különbözõ szervezetek, például a
FISZ munkájában. A szövetség elsõdle-
gesen teret akar engedni a pályakezdõk-
nek, hogy elindulhassanak, de hacsak
nem zsenik, nagyon sok idõre és gyakor-
lásra lesz szükségük. Ehhez nyújt segít-
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séget a mûhelymunka, ahol a résztvevõk
„szétszedik” egymás írásait, és megvitat-
ják, hogy mi mûködik és mi nem. Így
nincs egyedül a szerzõ, és kap visszajel-
zést a közösségtõl is, lehetõsége nyílik
fejlõdni. Ez már csak annál is haszno-
sabb, mert, ahogy Farkas Balázs elmond-
ta: õt is érték sikertelenségek a múltban,
amik idõlegesen ugyan kedvét szegték,
de hosszabb távon hasznosnak bizonyul-
tak, hiszen már nem táplált magáról ká-
ros, téves illúziókat.

Ez a tapasztalatszerzés aztán a Nyol-
casok szerkesztési folyamatában is 
hasznosnak bizonyult, hiszen egy kötet
szerkesztésekor fontos a kommunikáció
– tudni kell igent mondani és feláldozni
bizonyos dolgokat ahhoz, hogy a lehetõ
legjobb végeredményt kapjuk.

A Nyolcasok három kisregénye a
munkáról, az emberi kapcsolatok lénye-
gérõl szól. A nyolcas szám központi he-
lyet foglal el a mûben: az elsõ kisregény
(Nyolc nappal késõbb) cselekménye
nyolc hetet, a másodiké (A Nyolcadik Na-
pon) nyolc napot, a harmadiké (Nyolc-
órák) pedig nyolc órát ölel fel. A mûvek
mindennapi eseményeket vonultatnak
fel, némi kitekintéssel a transzcendens
felé. A mû névtelen fõhõse a valóságtól
elszakadt, szinte csak megfigyelõ a törté-
netben. Annak ellenére pedig, hogy a tör-
ténet inkább a mellékszereplõk életérõl

szól, a fõhõs felnõ, fejlõdik a jelleme, így
a három kisregény között nagyon könnyû
elõremutató ívet rajzolni, akár az írói stí-
lusban is: az elsõ mûben a központi ka-
rakter még sodródik, a második mûben
gyakran tagad, lázad, a harmadikban pe-
dig már õ kontrollálja az életét.

A mû egyik központi témája a halan-
dóság felismerése. És a megkérdõjelezés
– tényleg dolgoznunk kell napi nyolc
órát? Mi a különbség a lét és a nemlét kö-
zött? Mire jó a vallás? Mennyi fajta sajt
létezik a világon? Miért jó olvasni vagy
zenét hallgatni?

A hallgatóságban aztán felmerült a
kérdés, a szerzõ vajon beleírta-e magát
vagy az ismerõseit a könyvbe. Farkas Ba-
lázs úgy nyilatkozott a kérdésrõl, hogy
egy kicsit minden karakterbe beleírta sa-
ját magát, és inkább szituációkat, mint
élõ, hús-vér személyeket festett le. Ha
például hallott valahol egy érdekes be-
szélgetést, akkor bizonyos megnyilvánu-
lásokat megfelelõ karakterei szájába
adott.

A Nyolcasok bõvelkedik könyvtáros
karakterekben is, akik néha már-már
sztereotipikusak, mégis valósághûek, és
néha nagyon ismerõsek.

A könyvbemutató zárásaként Rózsa
Dávid, a KSH Könyvtár fõigazgató-he-
lyettese olvasott fel egy részletet a kötet-
bõl. ■
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2014. május 28-án mentorként részese
lehettem egy sajtótájékoztatónak Buda-
pesten, amelyet a Charlotte Cukrász-
dában tartottak a Közigazgatási és 
Igazságügyi Hivatal szervezésében.
A nyomtatott és online sajtó képviselõi-
tõl csak néhányan fogadták el a meghí-
vást. A konzorcium képviselõi mellett
megjelent két mentor és egy tanfolyamot
végzett idõskorú hallgató is.

A konzorciumvezetõ Közigazgatási és
Igazságügyi Hivatal részérõl Nádráné
Tóth Borbála szakmai vezetõ beszélt e
nagyszabású projekt eredményeinek leg-
frissebb, 2014. május 27-ei adatairól.
A számok egyértelmûen bizonyítják a
pályázat eredményességét. Sikerült az
egész ország valamennyi régiójára és kis-
térségére kiterjedõen eljuttatni a korszerû
nyelvi és informatikai képzéseket. Külö-
nösen kedvezõ volt a jelentkezõk számá-
ra az, hogy ezer forintos óradíjban maxi-
málták a kérhetõ díjat a képzõk számára,
ugyanakkor csupán két- vagy ötszázalé-
kos önrészt kellett fizetniük részvételi díj
gyanánt a jelentkezõknek. Nem volt felsõ
korhatár sem a jelentkezéseknél, így akár
nyugdíjasok is részt vehettek ezeken a
képzéseken. E körülményeknek köszön-
hetõen a hátrányos helyzetû és inaktív 
rétegek is lehetõséget kaptak egy megfi-
zethetõ, de korszerû ismereteket nyújtó
képzésre, vagyis javultak boldogulási
esélyeik.

Rövid összefoglaló a szakmai vezetõ
elõadása alapján a projekt jelenlegi állá-
sáról: 395 képzõ 837 képzési program-
mal pályázott a 12,5 milliárd forint költ-

ségvetésû projektben való részvételre.
2013 elejétõl jelentek meg az online felü-
leten a választható tanfolyamok. A bõsé-
ges kínálatból 240 képzõ intézmény 701
képzési programját fogadták el. A fõvá-
rosban 828, vidéken 10 892 tanfolyam
indult el addig. Informatikai tanfolyam-
ból 2219, nyelvi képzésbõl pedig 9501
valósult meg. A Hallgatói Információs
Rendszerbe 338 206 érdeklõdõ regiszt-
rált a fenti idõpontig, bár közülük nem
vált mindenki tanfolyami hallgatóvá. 
119 598 érdeklõdõvel kötöttek addig ta-
nulmányi szerzõdést. Ebbõl a körbõl 
54 443 fõ hátrányos helyzetû településen
él. 2014. május 27-éig befejezõdött a
képzése 103 412 hallgatónak, vagyis 
a vállalt indikátor e tekintetben már telje-
sült, habár a projekt 2014 augusztusáig
még tart. A lemorzsolódottak száma szin-
tén fontos indikátora e pályázatnak. 4113
hallgató nem fejezte be a tanfolyamot, és
ez mindössze 3,98%-os érték. Hogy ho-
gyan sikerült alatta maradni a másféle
tanfolyamoknál tapasztalható átlagos le-
morzsolódási aránynak, arról a konzorci-
um másik partnerintézményének képvi-
selõje beszélt. 

A Tudásod a jövõd pályázati projektet
megíró és a pályázatot sikeresen meg-
nyerõ eMagyarország Centrum – NIIFI
képviseletében Berencsi Judit projektme-
nedzser beszélt. Kiemelte a 800 fõs men-
tori hálózat létrehozásának indokait és
szerepét. A pályázatban az eredményes
képzés érdekében - az uniós elõírásoknak
megfelelõen - a képzõ intézmények meg-
határozzák a hallgatók hiányzásának ma-
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ximális mértékét. Aki ezt túllépi, az nem
folytathatja a képzést, így vizsgát sem te-
het. Sõt, vissza kell fizetnie a ráfordított
költségeket. Annak érdekében, hogy 
a tanfolyami hallgatók be is fejezzék a
megkezdett képzéseket, a jelentkezéskor
mindenkihez rendelnek egy mentort. Ez
a mentor figyelemmel kíséri a hallgatót
tanulmányai során a Hallgatói Informá-
ciós Rendszer segítségével, és tanóráról 
való hiányzás esetén felveszi vele a kap-
csolatot. Bármiféle probléma esetén
megpróbál segíteni az akadályok és prob-
lémák elhárításában, hogy a mentorált el-
juthasson a tanfolyamot lezáró sikeres
vizsgához.

Ezt követõen a sajtótájékoztató részt-
vevõi betekintést kaptak a másik oldal
nézõpontjába is. Tomasovszki Anita deb-
receni könyvtáros és mentor bemutatta
egykori mentoráltját, Szemcsák Csabát.
A mentor segítette a hetvenéves embert a
regisztráció folyamán, és tájékoztatta õt
azonnal, amikor lehetõség nyílott az igé-

nyeinek megfelelõ nyelvi képzésre je-
lentkezni. Átsegítette egyéb problé-
mákon is, és figyelemmel kísérte õt 
tanulmányai idõszakában. Szemcsák
Csaba az egyhónapos spanyol tanfolya-
mot az Argentínában élõ rokonaival való
kapcsolattartás érdekében vállalta, akik
már alig beszélik a magyar nyelvet, a le-
származottaik pedig egyáltalán nem.
Számára nagy örömet jelentett a lehetõ-
ség, hogy élete vége felé részt vehetett
egy ilyen hasznos képzésen, ilyen cse-
kély összegért.

Ezután a hatvankilenc éves, Kiskun-
majsán élõ Csábrády Miklósné sikertör-
ténete következett. Személyesen sajnos
nem tudott jelen lenni a sajtótájékozta-
tón, ezért mentora, Szilassi Andrea osz-
totta meg a résztvevõkkel az idõs hölgy
történetét. Csábrády Miklósné gazdaság-
vezetõként ment nyugdíjba negyvenéves
munkaviszony után, mivel már nem akart
a számítógép-használatba beletanulni.
Pedig ez szükséges lett volna a munkahe-
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lyi feladatok megváltozása miatt. Lánya
ösztönözte késõbb, hogy jelentkezzen a
Tudásod a jövõd projekt valamelyik in-
formatika tanfolyamára. Erzsébet aztán
vett egy laptopot, és belekezdett a tanu-
lásba. A kínálatból egy harmincórás kép-
zést választott magának 2013 júniusában.
Ezt írta a tanfolyamáról január 26-án:
„Hálás vagyok a lányomnak, hogy rábe-
szélt a tanfolyamra. Harmincórás volt a
foglalkozás, de minden percét élveztem!
Önöknek is és mindenkinek köszönöm a
lehetõséget, hogy a tanfolyamon részt ve-
hettem.” Idõközben vállalkozó veje és
unokája pályázott trafik üzemeltetésére,
és nyertek is az év második felében. Uno-
kája egyetemista lett - idejét pedig fõként
tanulásra kellett fordítania. Erzsébet a
gazdálkodáshoz, könyveléshez jól értett,
ezért szívesen segített volna a családnak.
Ehhez azonban elengedhetetlen volt az
alapvetõ számítógépes tudás és az Excel
program ismerete, valamint az internet
használata. Egy darabig a tanfolyam után
az unokája segítségére még szüksége volt
bizonyos Excel mûveleteknél. Azóta vi-
szont már önállóan dolgozik. E program-
ba rögzíti a számlákat és az egyéb folyó
ügyeket. Minden nap végén elküldi elekt-
ronikusan a napi forgalmat és a szám-

lákat, amelyeket aztán a lánya estefelé
rendez, és tájékoztatja a férjét a trafik
ügyeirõl. 

Hétvégén pedig Erzsébet összegzi a
gazdasági eseményeket, és küld egy
készlet-, áruforgalom- és pénzforgalom-
nyilvántartást az aktuális állapotról.
Nagy örömet és büszkeséget jelent egész
családjának, hogy immár ilyen értékes és
nélkülözhetetlen tudással rendelkezik a
hatvankilenc éves mama.

Az õ esete tiszteletet parancsoló és
egyben nagyszerû példa. Amikor valaki
képes szakmai ismereteit, intellektuális
érdeklõdését átültetni számítógépes és
internetes környezetbe, akkor sokkal ér-
tékesebb emberré válhat e komplex tudás
révén, mint azok a fiatalok, akik bár nagy
jártassággal kezelik az infokommuniká-
ciós eszközöket, de hiányzik belõlük még
az életben megszerezhetõ sokféle isme-
ret, gyakorlat és tapasztalat. Ahogyan e
példából és más esetekbõl is láthatjuk, az
életkor nem akadály az informatikai esz-
köztudás megszerzésében. Kellenek
azonban az ilyen típusú, széles körben
népszerûsített kedvezményes tanulási le-
hetõségek is, hogy ösztönözzék a digitá-
lis szakadék elõtt álló embereket a vál-
toztatásra. ■
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Több mint két évtizedes múltra tekint 
vissza a hollandiai Maassluis, a romániai
Kézdivásárhely és Hatvan város könyvtá-
rának szakmai kapcsolata. Többször is 
találkoztunk már egymással Kézdivásár-
helyen, Hatvanban és most Hollandiá-
ban, Maassluisban is.

A mostani hollandiai meghívás elõz-
ménye 2003-ban egy hatvani könyvtári
konferencia volt, amikor is a hatvani Ady
Endre Könyvtárban vendégeink voltak a
holland és az erdélyi kollégáink. Az ak-
kori tanácskozás témája a gyermekek és
az ifjúság olvasási kultúrája volt. A jó
hangulatú szakmai együttlét végén közös
állásfoglalás született a könyvtári kap-
csolattartás folytatásáról. 

Nos, a folytatásra az idén, július 2. 
és 5. között került sor Maassluisban. 
Sajnos a kézdivásárhelyi könyvtárosok
nem tudtak részt venni a konferencián,
így mi, hatvaniak (Kassa Andrásné gyer-
mekkönyvtár-vezetõ és Sinkovics Erika
igazgató) és a házigazda Maassluis
könyvtárosai ültük körbe a konferencia
asztalát. 

A tanácskozás címe így hangzott: Vál-
tozó könyvtárak a változó világban.
A könyvtárak megváltozott szerepe és fel-
adatai. A nap folyamán a házigazdák be-
mutatták könyvtárukat, szolgáltatásaikat
és azt is, hogy mi módon próbálják nép-
szerûsíteni a könyveket, az olvasást, a
könyvtárat a lakosság körében. Láthattuk
a legmagasabb technikai igényeket is ki-
elégítõ automata kölcsönzési rendszerü-
ket mûködés közben, a médiatárukat,
gyermekkönyvtárukat.

Bemutatták honlapjukat, ízelítõt kap-
tunk könyvtári foglalkozásaikból, ren-
dezvényeikbõl. Elmondták, mennyire
fontos, hogy a könyvtárukat vonzóvá te-
gyék a fiatalok számára is, akik másként
közelítenek a könyvekhez, az olvasáshoz.
A fiatalok körében megjelent az olvasás
új válfaja, melynek elsõdleges célja az
információszerzés és -megosztás, lényegi
eleme, hogy a webes olvasás és írás ösz-
szekapcsolódik a felhasználók közötti
kapcsolattartással, kommunikációval. Az
olvasás fogalmához már hozzátartozik az
internetes böngészés közbeni olvasás is.

Kiemelték, hogy munkájuk egyik leg-
fontosabb eleme és területe az olvasóvá
nevelés, amelynek több pillére is van. Az
egyik például a BoekStart, amely a kis-
babák olvasóvá nevelését célozza. Min-
den újszülött kap egy kis táskát aján-
dékba, amelyben mesekönyv, könyvtári
ismertetõ, olvasójegy stb. található. Szo-
ros kapcsolatot ápolnak az iskolákkal, a
pedagógusokkal. Prioritásként kezelik az
osztálylátogatásokat, a megbeszéléseket
a pedagógusokkal. Rendszeresen részt
vesznek a szülõi értekezleteken, figye-
lemmel kísérik a tanulók kölcsönzéseit, a
beiratkozásokat, a látogatásokat. Élnek
az internet adta lehetõséggel, és könyv-
ajánlókat, könyvtári programajánlókat
tesznek közzé a honlapjukon, a közössé-
gi oldalakon. Minden lehetséges úton és
formában közelítenek a gyerekekhez,
hogy az olvasás örömforrás és pozitív él-
mény legyen számukra. A könyvtári
gyûjteményt rendszeresen frissítik, jutal-
mazzák az olvasást, akciókat szerveznek.
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Testvérvárosi könyvtári konferencia Hollandiában

✒✒    Sinkovics Erika



Intenzív kapcsolatot tartanak fenn az is-
kolákkal, a pedagógusokkal, hogy a tan-
tervekhez kapcsolódó könyvekkel ösztö-
nözzék az olvasást. 

Mi, hatvaniak is bemutattuk könyvtá-
runkat, tevékenységünket, szolgáltatása-
inkat. Elmondtuk, hogy az elmúlt évek
sikeres uniós pályázatainak köszönhetõ-
en bekapcsolódtunk egy egységes me-
gyei könyvtári infrastruktúra kialakításá-
ba, valamint sikerült megvásárolnunk
egy országos szinten is használt könyvtá-
ri szoftvert, amellyel a megye könyvtárai
és könyvtárhasználói egyszerûen tudnak
csatlakozni a nagy országos közös kata-
lógushoz. Pályázati támogatásnak kö-
szönhetõen könyvtárunk szolgáltatásai
még tovább korszerûsödtek. Emellett a
könyvtárhasználóink már egy egységes
webes felületen „kereshetik fel” a megye
könyvtárainak teljes állományát, és a lé-
tezõ interaktív felületen keresztül kérhe-
tik egyes kötetek elõjegyzését, illetve a
kölcsönzött dokumentumok határidejé-
nek meghosszabbítását. 

Elmondtuk, hogy mi is kiemelten fon-
tos feladatnak tekintjük az olvasóvá ne-
velést. Gyermekkönyvtárunk évtizedek
óta nagy sikerrel szervez olvastató játé-
kokat, könyvtárhasználati versenyeket
különbözõ korú gyerekek részére. A hol-
land könyvtárosok nagy elismeréssel il-
lették a gyermekek számára készített,
Könyves kalandok elnevezésû rejtvényfü-
zeteinket, amelyeket a legnagyobb meg-
lepetésükre nem drága pénzen vásáro-
lunk meg, hanem mi magunk készítünk a
hatvani könyvtárban.

Elmondtuk, hogy a megnövekedett
igények kiszolgálására könyvtárunkban
nagy sikerrel szervezünk számítógép- és
internethasználati oktatásokat – Kattints

bátran és WEB barangoló néven –, ame-
lyek nagyon népszerûek. Egy-egy okta-
tás során a résztvevõk elsajátítják az
internetes böngészés, levelezés, kap-
csolattartás fortélyait. Új szolgáltatást 
indítottunk el Otthon könyvtár néven,
amellyel célunk, hogy mindenkihez el-
jussanak szolgáltatásaink, azokhoz is,
akik valamilyen oknál fogva intézmé-
nyünket személyesen nem tudják fel-
keresni. Igényük lenne az olvasásra, éle-
tüket segítõ hasznos információkra az
otthonukban betegágyhoz kötötteknek, a
nehezen mozgó idõseknek, mozgáskorlá-
tozottaknak is.

Mindannyian egyetértettünk abban,
hogy mai világunkban a könyvtárak
egyik legfontosabb szerepe a társadalmi
esélyegyenlõség szolgálata. Ez pedig
már életminõséget befolyásoló tevékeny-
ség. Abban is egyetértettünk, hogy mind
Hatvanban, mind Maassluisban arra kell
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törekednünk, hogy a hagyományos érte-
lemben vett könyvtári munka, látogató-
ink igényeinek kielégítése mellett a
könyvtár több legyen, mint a falak mel-
lett húzódó könyvespolcok dokumen-
tumkínálata. A tudásközpont, az infor-
mációs központ funkció mellett intézmé-
nyünkben jelentõséget kell hogy kapjon a
közösségépítés szép feladata is. 

Összegezve a látottakat és hallottakat
elmondhatjuk, hogy egy holland kisváros
könyvtárának számítástechnikai gép-
parkjához és infrastruktúrájához hasonló
szintû ellátás Magyarországon csak a
legnagyobb könyvtárakban található.
A könyvtárakban folyó tartalmi munka
vonatkozásában a magyar és a holland
könyvtárak között csak az anyagi háttér-
rel bíró módszerekben vannak különbsé-
gek. Örömünkre a hatvani könyvtárosok
által végzett könyv- és olvasásnépszerû-
sítõ munka nagy elismerést váltott ki a
holland kollégák körében. 

A konferencia másnapján ellátogat-
tunk Spijkenisse város Book Mountain-
nek (Könyvhegy) nevezett könyvtárába.
A város könyvtára egy gigászi üvegpira-
mis az alatta tornyosuló könyvhegyekkel.
Meglehetõsen hatásos módját választot-
ták a könyvek és az olvasás népszerûsíté-
sének. A két éve átadott Book Mountain
könyvtár összesen 9300 négyzetméteren
várja az olvasni vágyókat, a látogatók
egy napfényben úszó üvegpiramisban
merülhetnek el a könyvek birodalmában.
Az óriási belsõ térben egy hegyformájú,
gigantikus polcrendszeren sorakoznak 
a könyvek. Lenyûgözõ látvány fogadja a
betérõ látogatót és olvasót.

Élményekkel és tapasztalatokkal gaz-
dagodva térhettünk haza. Folytatás Hat-
vanban. ■
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Maassluis 

Maassluis város Hollandiában. 
Lakossága 2004-ben 32 847 fõ
volt, Területe 10,11 km² (amelybõl 
1,51 km² víz).

Maassluis 1600-ban Maasföld része
volt. A városi rangot 1811-ben 
kapta meg. A második világháború-
ban a város aktív népességének
nagy részét Németországba 
telepítették hadimunkára. A város
régi temploma súlyosan károsodott
a szövetségesek bombázása 
következtében.

1960-ig a város fõ bevételi forrása
a kikötõbõl származott. A város sok
lakója halászattal foglalkozik, fõleg
az izlandi partoknál. ■

forrás: wikipédia



Korompai Marikával – akinek szakmai
hírneve akkor már nagy tiszteletnek ör-
vendett a bibliográfusok között és a szé-
lesebb szakmai körökben is – személyes,
közelebbi ismeretségbe 1996 júliusában
kerültem, amikor a tatai helytörténeti
konferencián, a hajdanvolt piarista gim-
názium, de akkor már bõ négy évtizede
államosított szakközépiskola kollégiu-
mának (nyolc darab emeletes-ágyas) há-
lótermében együtt voltunk elszállásolva.
Életre szóló élményeket adott – mint
mindegyik helytörténeti konferencia – a
tatai szakmai kirándulásunk is, a „hely
szellemének” jobb megismerése érdeké-
ben felkeresve a kalmalduli szerzetesek
majki remeteségét, Révkomáromban a
Jókai-emlékmúzeumot és a komáromi
erõd akkor még szinte titkos bunkereit.
Szakmai életünk továbbra is összefonó-
dott, amikor 2011 õszén a debreceni
egyetemi könyvtár jubileumának ünnep-
lésére érkeztünk e falak közé, és Marika
nagy ívû elõadásának szövegét a hírleve-
lünkben is közreadhattuk. 

Személyes kapcsolatunk néhány gon-
dolata után, rátérve a hivatalos szakmai
életrajz körébe tartozó információkra –
Juha Enikõ közvetítésével – Bényei Mik-
lós szavait idézhetem:

Dr. Korompai Gáborné dr. Szalacsi
Rácz Mária kollégáinak egybehangzó vé-
leménye szerint kiválóan felkészült, pél-
dásan lelkiismeretes, a tudományos vizs-
gálódástól sem idegenkedõ könyvtáros és
bibliográfus, akinek a szakma iránti elkö-
telezettségét nyugdíjazása óta napvilágot
látó publikációi is bizonyítják. Munkahe-
lyén a hûség mintaképe volt. Debreceni
értelmiségi családból származik, és miu-
tán a Kossuth Lajos Tudományegyete-
men középiskolai tanári és etnográfus
oklevelet szerzett, 1963. augusztus 1-jén
a KLTE Könyvtárában helyezkedett el, és
mindvégig, csaknem négy és fél évtize-
den át itt dolgozott, közben elvégezte a
felsõfokú könyvtáros tanfolyamot. For-
málisan 1995. augusztus 31-én vonult
nyugállományba, ám a könyvtár vezetõi
félállásban rábízták az egyetemi kézirat-
tár kezelését, ahol 2007-ig nagy ügysze-
retettel és hozzáértéssel látta el feladatát.
Módszertanilag kiérlelt, mindmáig és
nyilván még sokáig használható bibliog-
ráfiái és folyóirat-repertóriumai közül
kiemelendõ a Hajdú-Bihar megyei peri-
odikumok számbavétele, valamint a
húsz esztendeig szerkesztett egyetemi
címjegyzék. Mindenekelõtt a helyi sajtó
múltja vonzotta; ebbõl a tárgykörbõl ír-
ta és védte meg 1980-ban egyetemi dok-
tori értekezését. Szakmai közéleti tevé-
kenysége szintén ehhez a munkaághoz
kapcsolódik: hosszú ideig, 1974 és 1990
között a Magyar Könyvtárosok Egyesü-
lete Bibliográfiai Bizottságának titkára
volt. Nem sokkal késõbb, 1997-ben
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A Kertész Gyula-emlékérem kitüntetettje: 
Korompai Gáborné*

✒✒    Szõnyi Éva

* A Kertész Gyula-emlékérem 

átadására az MKE Bibliográfiai Szekció

szervezésében került sor 2014. június 13-án,

a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti

Könyvtárban.



Szinnyei József-díjjal ismerték el szer-
teágazó és átlagon felüli teljesítményét.
Fiatal korától kezdve érdekelte a hely-
történet, fõként a nyomda-, könyv- és
könyvtártörténet, e témákból rendszere-
sen jelentek meg közleményei. Kézirat-
tári teendõi során ismerhette meg köze-
lebbrõl a debreceni egyetemi könyvtár
egykori igazgatójának, Kovács Máténak
az itteni tevékenységét. Errõl a rövid
idõszakról négy rangos tanulmányt 
közölt a Könyv és Könyvtár egy-egy 
számában, a 2007-ben közreadott jubi-

leumi emlékkötetben, továbbá a Könyv,
Könyvtár, Könyvtáros hasábjain. Mind-
ezen kutatási és publikációs tevékenysé-
gének elismerésére kapta meg 2012 no-
vemberében a Kovács Máté Alapítvány
Kovács Máté emlékének ápolásáért ala-
pított díját.

Nagy megtiszteltetés számomra tehát,
hogy a bibliográfusok szakmai szerveze-
te vezetõségének egyhangú javaslata
alapján a Kertész Gyula-emlékérmet ez
évben Korompai Gáborné Marikának ad-
hatom át. ■
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A Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár
a Szent István Egyetemmel (SZIE) közö-
sen 2013-ban névadója tiszteletére, emlé-
kének megörökítésére, születésének szá-
zadik évfordulója alkalmából Kosáry
Domokos-díjat alapított. Az érem Csikai
Márta Munkácsy Mihály-díjas szobrász-
mûvész alkotása.

Az elismerés a könyvtárügy területén,
a könyvtári, levéltári munka szervezésé-
ben több éven át elért kimagasló ered-
mény, az egyetemtörténeti, agrártörténeti
kutatásokban végzett magas szintû tevé-
kenység, illetve a könyvtár érdekében, a
könyvtárügyért kifejtett támogatás elis-
meréseként adományozható. Az alapítás
évében a szenátus ünnepi ülésén Solti
László, az MTA rendes tagja, az egyetem
korábbi rektora, valamint posztumusz
Walleshausen Gyula könyvtári fõigazga-
tó, történész részesült az elismerésben.
Ebben az esztendõben második alkalom-
mal került sor a díj átadására a Szent Ist-
ván Egyetem szenátusának tanévzáró ün-
nepi ülésén, 2014. június 20-án, a Szent
István Egyetem aulájában.

A Kosáry Domokos-díjat Tõzsér János
rektor és Koósné Török Erzsébet könyv-
tári fõigazgató, a kuratórium elnöke ad-
ta át.

A Kosáry Domokos-díjat 2014-ben a
kuratórium javaslatára a Szent István
Egyetem Szenátusa Szögi László törté-
nésznek, levéltárosnak, a történelemtu-
domány kandidátusának, az ELTE Egye-
temi Könyvtár nyugalmazott fõigazgató-
jának, az ELTE levéltár nyugalmazott
igazgatójának, az MTA Tudomány- és
Technikatörténeti Osztályközi Állandó
Bizottság alelnökének, az MTA Egye-
temtörténeti Albizottság elnökének ado-
mányozta.

A kitüntetést a Szent István Egyetem
szaklevéltárainak létrehozásában, fej-
lesztésében, az egyetemi levéltári hálózat
kialakításának elõkészítésében, valamint
a SZIE egyetemtörténeti tevékenységé-
nek támogatása során végzett mindenkor
magas szakmai színvonalú, ösztönzõ, se-
gítõ munkájának elismeréseként kapta a
díjazott. ■

A kitüntetettnek gratulálunk, továb-
bi munkájához sok sikert kívánunk! 
(a szerk.)
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Kosáry Domokos-díj 

✒✒    Koósné Török Erzsébet
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Áll a vár – 9 alkalom
Könyvtári adatbázisok használata – 11 alkalom
Kamasz-panasz – 10 alkalom
Hogyan mondjam el neked – 26 alkalom
Tollvonás – 10 alkalom
Egy csészényi hang – 16 alkalom
Hang és betû – 18 alkalom
Lapozgató – 15 alkalom
Meseország – 5 alkalom
Versmondó versenyek – 4 alkalom
Népek kultúrája – 3 alkalom
Pro és kontra – 5 alkalom
Írótábor – 1 alkalom
Íróverseny – 2 alkalom
Zenés vándorlók – 10 alkalom
Vers és ritmus – 5 alkalom
Elõadások a polcok között – 7 alkalom
PHOTO-SHOP – 5 alkalom
Honlapszerkesztõ tanfolyam – 10 alkalom
Helyismereti vetélkedõ – 2 alkalom
Helyismereti játék – 6 alkalom

Kiadvány:
Segítség!!!: Kamaszoknak és szüleiknek

Móricz Zsigmond Városi Könyvtár

2890 Tata, Váralja u. 4.

34/380-281

www.mzsvktata.hu

konyvtar@mzsvktata.hu

A tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár TÁMOP – 3.2.13-12/1-2012-0173 
„Vár a könyvt@r – Együtt a kultúráért Tata és környékén” címû 
pályázatának megvalósult projektjei 
2012. október 1. és 2014. május 31. között.



A 2014-es esztendõ kettõs Móra-
évforduló is egyben. Születésének 135.
és halálának 80. évfordulóján a Somo-
gyi-könyvtár kiállítással, rendezvények-
kel emlékezik egykori igazgatójára, Mó-
ra Ferencre, felidézve a sokoldalú író,
könyvtáros és muzeológus alakját. Ju-
hász Gyula szerint Móra Ferencnek ezer-
egy élete volt, így legalább ezer arca. Ezt
a sokszínûséget mutatja be A Daru utcá-
tól a Móra Ferenc utcáig címû emlékki-
állítás, amely 2014. június 28-áig volt
megtekinthetõ a könyvtár földszinti kiál-
lítóterében.

„Legenda alakul itt lassankint, mert
hiszen emberileg lehetetlen, hogy ugyan-
az a Móra Ferenc írta a verseket, a tárcá-
kat, a regényeket, az újságot, az iskolai
tankönyveket, õrizte és gyarapította a
könyvtárat és a múzeumot, közgyûlésen
és a Dugonics Társaságban ünnepi beszé-
deket mondott és a szegedi, kunágotai és
csókai föld alatt ásatott ezeréves hunok
és magyarok nyomában, Itáliában és Er-
délyben utazott és mellékesen õ írta a
legjobb és legszebb elemi iskolai olvasó-
könyvet is Betûország virágos kertje cí-
men, Nagypapa, nõk bálványa, gyerekek
öröme, költõ és tudós” – így fogalmazott
Juhász Gyula 1927-ben, Móra Ferenc
ezeregy élete címû írásában. 

Móra „ezeregy életét” tükrözõ ezer ar-
ca közül villant föl néhányat A Daru ut-
cától a Móra Ferenc utcáig címû emlék-
kiállítás, amely korabeli dokumentumok,
fényképek, kéziratok, könyvritkaságok
bemutatásával idézi föl a „soktehetségû”
polihisztor alakját.

Az újságíró – Mikszáth asztalánál

Móra Ferenc újságírónak érkezett Sze-
gedre 1902 májusában. A Szegedi Napló
közigazgatási rovatába írt híreket, tudósí-
tásokat. Íróasztalánál egykor a nagy elõd,
Mikszáth Kálmán dolgozott. Hamar ba-
rátokra tett szert a munkatársak körében,
anyagi gondjai is rendezõdtek, 
s még ebben az évben feleségül vette 
gyermekkori szerelmét, Walleshausen
Ilonkát. 

Esküvõje alkalmából újságíró munka-
társai a Napló „házassági különszámá-
val” kedveskedtek neki.
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Móra Ferenc ezer arca

✒✒    Csizmadia Edit

Éjszakák
Megjelent Móra Ferenc esküvõjére



Csipke és Ke álnéven jelentek meg a
Szegedi Napló hasábjain apróbb írásai,
majd késõbb vezércikkekben is tanúbi-
zonyságot tett széles körû, alapos tájéko-
zottságáról. Legkedvesebb rovata a Má-
ról-holnapra volt.

A gyerekek barátja

Móra Ferenc írói pályája elején verseket
és ifjúsági mûveket írt a publicisztika
mellett. 1902 karácsonyán megjelent elsõ
könyve, Az aranyszõrû bárány és A bet-
lehemi csillag.

1905-ben ismerkedett meg Pósa La-
jossal, Az Én Újságom nagy tekintélyû
szerkesztõjével, aki az ifjú Móra érdeklõ-
dését a gyermek- és ifjúsági irodalom fe-
lé irányította. Az Én Újságom címû gyer-
meklapban több mint ezer írása jelent
meg, és közel ötszáz mesét közölt az Új
Idõkben. Két évig maga is szerkesztett
folyóiratot Gyermekek Világa címmel
(1912–14). Ifjúsági mûveinek élmény-
anyagát gyermekkorából merítette.

1905 és 1923 között Az Én Újságom
munkatársa volt (írásai álnéven jelentek
meg), ekkor születtek munkásságának
máig legnépszerûbb darabjai: a Rab em-
ber fiai, a Csilicsali Csalavári Csalavér,
a Dióbél királyfi és a Kincskeresõ kisköd-
mön.
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Cikke a Szegedi Napló 
Máról-holnapra rovatában

Feleségével és Panka lányával



Betûország virágoskertje

Móra Ferenc munkatársaival együtt
1925 és 1929 között írta a Betûország 
virágoskertje címû ötkötetes tankönyv-
sorozatot az elemi iskolák számára. 

A Literatura címû folyóiratban így mél-
tatták munkáját: „Móra könyvein keresz-
tül nemcsak a gyermek szereti meg az
olvasást, hanem sok-sok szegény család-
nak egyetlen kedves könyve és állandó
olvasmánya a Betûország. Itt már Móra
mint igazi népíró jelentkezik az iskola-
könyvben is: óriási kisugárzó ereje van,
hatása nem marad meg az iskola falai
közt, hanem szétárad a szülõkön át az
egész társadalomban.” 

A „soktudományú” Móra Ferenc

A sokoldalú író-újságíró nemcsak a Sze-
gedi Naplónál követte Tömörkény Ist-
vánt, hanem az õ nyomdokaiba lépve ke-

rült 1904 novemberében segédkönyvtá-
rosnak a Somogyi-könyvtár és Városi
Múzeumba, majd Tömörkény 1917-ben
bekövetkezett halála után az intézmény
élére. Kinevezésével új korszak kezdõ-
dött: megújított számos múzeumi és
könyvtári tevékenységet.

Új gyûjtemények szervezése is fûzõ-
dik a nevéhez, megkezdte az apró-
nyomtaványok módszeres gyûjtését,
rendszerezését, a kézirattár felállítását. 

Ekkor vált hírlapíró foglalkozása mel-
lett a város „mindenesévé”, fáradtságot
nem ismerve végezte munkáját: „Napi
8–9 órai munka az intézetben – és éjjel 
7 órai a szerkesztõségben. Ötödik éve
már, hogy hajnali 4-kor alszom el, s 
9-kor már készen vagyok az új robotra...”
Múzeumi hivatali munkája mellett ásatá-
sokat végzett a Dél-Alföldön. Igazi poli-
hisztorként egyszerre volt régész, muzeo-
lógus, könyvtáros, író, költõ, újságíró,
szerkesztõ, néprajzkutató.

A Szegedi Napló 1919. április 20-ai
számában így vall a Kultúrpalotáról:
„Drága ház ez nekem, kriptája fiatalsá-
gom holttestének és méhese életem leg-
tisztább örömeinek.”
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Cs. Sebestyén Károly, Fischhof Ágota 
és Móra Ferenc a Somogyi-könyvtárban



A Szegedi Mûbarátok Köre

Szeged képzõmûvészeti életének a szá-
zadfordulótól 1914-ig tartó lendületét az
elsõ világháború kirobbanása törte meg.
A korszak legjelentõsebb mûvészeti
mozgalma a múzeum élén álló Móra Fe-
renc nevéhez kötõdik. 1917 tavaszán ala-
kult meg a Szegedi Mûbarátok Köre,
mely már ebben az évben helyi mûgyûj-
tõk alkotásaiból rendezett kiállítást.
A tárlat katalógusába Szépségkeresõk
címmel Móra írta az elõszót. Az esemény
plakátját Heller Ödön festõmûvész ter-
vezte.

Társaságok, szabadkõmûvesek, 
feministák

Móra 1919 után rövid idõre visszavonult
a közéletbõl, és Könyes könyv (sic!) cím-
mel összeállította felnõtteknek szánt elsõ
verseskötetét.
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Móra Ferenc bejegyzése 
A világ történelme a nagy közönség számára 

címû kötetben

Katalógus a Szegedi Mûbarátok Köre 
1917. évi pünkösdi kiállításához



1921-ben kezdett a Világ címû napi-
lapban írni. A Világ, majd késõbb a Ma-
gyar Hírlap hasábjain vált a tárca klasz-
szikusává, országosan ismert és elismert
publicistává, akinek írásait hétrõl hétre
kíváncsian várták az olvasók. 

1915-ben a Petõfi Társaság, 1931-ben
a Kisfaludy Társaság tagja lett.

A Dugonics Társaságban vendégként
már 1902-ben szerepelt költeményeivel,
majd 1905-ben rendes taggá választották,
1917-ben fõtitkári feladatokkal bízták
meg. 

A szegedi városháza közgyûlési ter-
mében tartotta elõadásait az 1892-ben
megalakult Dugonics Társaság, amely 
a magyar irodalom, a tudomány és mûvé-
szetek „mûvelését és pártolását” tûzte 
ki célul. Az egyesületnek Móra 1904-
tõl 1907-ig helyettes titkára, 1917-tõl
1926-ig titkára volt.

A Dugonics Társaság vidéki rendezvé-
nyek szervezésével erõsítette a kulturális
kapcsolatokat a falvak és Szeged között.
Móra Ferenc csaknem mindegyiken részt
vett, összesen huszonnégy alkalommal
szerepelt.

1911. december 13-án a Szeged sza-
badkõmûves páholy tagja lett. Szeged
egyik legrégebbi civilszervezete jelentõs
szerepet vállalt a közéletben, az árvíz
után újjáéledõ város intézményeinek 
kialakításában, a gazdasági, szociálpoli-
tikai és kulturális élet jobbításában. 
A radikálisabb gondolkodásúak 1910-
ben létrehozták a Szeged páholyt, mely-
nek 1911 és 1920 között Móra Ferenc is
tagja volt. 

Az író elsõ alkalommal 1915 õszén
tartott elõadást a Feministák Szegedi
Egyesületének gyûlésén, a városháza
közgyûlési termében. Ezt követõen szo-

ros kapcsolatot ápolt az egyesülettel,
több tárcája témájául választotta a femi-
nizmus, a nõk egyenjogúságának és vá-
lasztójogának témáját.

Díszpolgár, díszdoktor

1927-ben ünnepelték Móra huszonöt
éves írói jubileumát – munkásságának
kezdetét 1902-tõl, a Szegedi Naplóhoz
kerülésétõl számították. December 28-án
szülõvárosa, Kiskunfélegyháza díszpol-
gárává választotta.

Harmincéves írói jubileumára Buda-
pesten, a Zeneakadémián nagyszabású
ünnepséget rendeztek, és emlékkönyvet
jelentettek meg tiszteletére.

Régészeti tevékenységének elismeré-
seképpen a szegedi egyetem 1932-ben
díszdoktorává avatta. Az erre tett javaslat
szövegében Banner János így méltatta ré-
gészeti tevékenységének eredményeit:
„A római uralom korát kivéve nincs a
magyar föld régészetének olyan szaka-
sza, melyben Móra Ferenc odaadó és
tervszerû munkájának eredményeivel ne
találkoznánk.”
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Móra Ferenc a rádióban



Móra a díszdoktori avatóünnepségen
adta át az Aranykoporsó címû regény el-
sõ példányát az egyetemnek.

Móra Ferenc Az utolsó suba címû tár-
canovellájából, az írónak szánt ajándék-
ként, különleges könyvecskét készített
Kner Imre tipográfus, nyomdász, könyv-
mûvész. Móra 1931-ben írta unokájának,
Vészits Ferencnek a tárcát, melyben pél-
dának állítja a dédapa, Móra Márton
alakját. A Magyar Hírlapban olvasott
írás adta az ötletet Knernek és feleségé-
nek, hogy belõle merített papíron, 12 pél-
dányban, „privatdruckot”, vagyis magán-
nyomatot készítsenek. A pergamenkötés
szûrhímzés-mintáját a könyvmûvész ma-
ga rajzolta.

Ajánlása így szól: „Móra Ferencnek
csináltam igaz szeretettel, Gyoma, 1931.
április havában. Kner Imre.”

1931-tõl egyre többet betegeskedett,
munkabírása, lendülete megtört, egy hó-
napot a balatonfüredi szanatóriumban
töltött. 1933-ban Karlsbadba vonult
gyógykezelésre, ahol késõbb meg is mû-
tötték, de gyógyíthatatlan betegsége vé-
gül legyõzte. 1934. február 8-án, ötvenöt
éves korában meghalt. A Belvárosi teme-
tõ díszsírhelyén helyezték örök nyuga-
lomra. ■

Képek: Somogyi-könyvtár
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Az utolsó suba pergamenkötése

Az utolsó suba – „privatdruck”
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A KTE szellemi mûhelye

A Könyvtárostanárok Egyesülete (KTE)
fennállása óta évente több, találkozásra is
alkalmat adó szakmai programot szervez.
A rendszertelenül megrendezésre kerülõ
rövidebb eseményeket 2011 óta Szellemi
mûhely néven fogjuk egy sorozatba. Ezek
aktuálisan felmerülõ szakmai problémák
vagy kollégáktól származó kezdeménye-
zések köré szervezõdnek.

A sorozat 2014. június 4-én megtartott
harmadik darabjára Pataki Mariannának,
a Kispesti Károlyi Mihály Magyar–
Spanyol Tannyelvû Gimnázium könyvtá-
rostanárának kezdeményezésére az 
Országos Idegennyelvû Könyvtárban ke-
rült sor The New Librarian – Találkozás
az ELLA-projekt keretében címmel. 
Az elõadások angol és magyar nyelven is
elhangzottak, mert jelen voltak az
ELLA-projekt éppen hazánkban járó
résztvevõi is.

Az ELLA-projekt

A társadalmi változások következtében
új könyvtári szolgáltatási stratégia szük-
séges például a bevándorlók, a fogyaték-
kal élõk, a fiatalok és az idõsek igényei-
nek megfelelõ mûködéshez. A sikeres
fejlesztések érdekében az ELLA-projekt
célja az európai kulturális intézmények
interkulturalitás területén végzett jó gya-
korlatainak összegyûjtése, és ezekre épít-
ve pedig egy képzés összeállítása.

A projekt angol nyelvû honlapja:
http://ellaprojecteurope.blogspot.hu/ 

A projekt magyar résztvevõinek 
tapasztalatai

Spanyolország
Pataki Marianna a spanyolországi,

zaragozai CUBIT ifjúsági könyvtárat
mutatta be. Ez építészetileg és szolgálta-
tási koncepcióját tekintve is egy nyitott,
modern könyvtár. A bemutatott fotók is
jól mutatták, hogy az építészeti megoldá-
sokkal és a berendezéssel is igyekeznek a
szolgáltatásokat a tizenhat és huszonöt év
közötti fiatalok igényeihez igazítani.

A hagyományos információ- és olvas-
mányszolgáltatás mellett kiemelt szere-
pük van a továbbtanulással, munkaválla-
lással, szórakozással kapcsolatos infor-
mációknak is. Emellett a terek lehetõsé-
get nyújtanak a közös zenehallgatáshoz
vagy más médiahasználathoz is.

Az új szemléletet tükrözi, hogy a szol-
gáltatásokban nemcsak a dokumentumok
dominálnak. Nagy hangsúly van a közös-
ségen, a közösségi téren, a kommuniká-
ción. Biztosítanak csoportosan is hasz-
nálható tereket, helyeket a könyvtárhasz-
nálathoz és más önszervezõdõ tevékeny-
ségekhez is.

I s k o l a i  k ö n y v t á r a k
Az ELLA-projekt a könyvtárostanárok 3. szellemi mûhelyében

✒✒    Dömsödy Andrea

Az elõadások prezentációi, az esemény
fotói és más beszámolói elérhetõk a KTE
honlapján: http://www.ktep.hu/KSZM3



Svédország
Galamb Eszter, a Moholy Nagy Mû-

vészeti Egyetem könyvtárosa, a svédor-
szági Västerås könyvtárait mutatta be. Az
itt mûködõ városi könyvtárnak is kiemelt
célja, hogy közösségi térként mûködjön.
Az ELLA-projekthez kapcsolódóan az
ötvenkét különbözõ nyelvet beszélõ olva-
sói rétegnek szóló speciális, nyelvtanu-
lást és munkavállalást támogató szolgál-
tatásokról hallhattunk. Az egyetemi
könyvtárban minden olvasószolgálati te-
vékenység automatizált, a könyvtáros
dolgozók a háttérbõl támogatják a szol-
gáltatásokat. 

A szellemi mûhely könyvtárostanár
résztvevõi figyelmét két hasznos, adaptá-
lásra érdemes svéd projekt keltette fel
igazán. A Skoldatatek-projekt az iskolák
munkáját támogatja a fogyatékkal élõ
gyermekek olvasásfejlesztésében. A do-
kumentumokon kívül a legkülönbözõbb
olvasást segítõ infokommunikációs esz-
közöket lehet kölcsönözni és azok hasz-
nálatához, használtatásához módszertani
támogatást kapni.

Az IDA enheten-projekt célja pedig a
bevándorló lakosság gyermekeinek olva-
sásfejlesztése és nyelvtanulásuk támoga-
tása. A szolgáltatásnak fontos része a
könyvcsomagok kölcsönzése óvodák és
iskolai könyvtárak részére. A csomagok
az igényeknek megfelelõen lehetnek
anyanyelviek, tematikusak, egy mûbõl
több példányt tartalmazók. Emellett pe-
dig szerveznek olvasási és íróvetélkedõ-
ket, melyek során kiemelt szempont,
hogy ne csak az elsõ helyezett gyermeke-
ket jutassák sikerélményhez.

Anglia
Pataki Marianna beszámolt a

Cornwallban szerzett tapasztalatairól is.
Egy középiskolai könyvtárban tett láto-
gatásával kapcsolatban megtudhattuk,
hogy Angliában az iskolai könyvtárak
többféle központi módszertani segítséget
kapnak. Például az Accelerated Reader
(AR) programot. Ebben olvasási tesztek
segítségével mérik a tanulók olvasási
szintjét, majd annak alapján a tanuló ma-
ga választhat az elõre szintezett, színkód-
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Pataki Marianna és Szakmári Klára megnyitja a programot



dal jelölt olvasmányok közül. A mérés a
mû elolvasása után ismételhetõ, így biz-
tosított a folyamatos és egyénre szabott
fejlesztés.

A települési könyvtárakban hangsú-
lyosak az állampolgári lét adminisztratív
feladataihoz nyújtott szolgáltatások.
Emellett itt is elterjedtek az iskolai
könyvtárakon keresztül kölcsönzött te-
matikus és szépirodalmi könyvcso-
magok. 

Magyarországi iskolai könyvtárak

A program zárásaként a külföldi résztve-
võk a magyarországi iskolai könyvtárak
helyzetét ismerhették meg. A KTE el-
nöksége által összeállított prezentációt
Horváth Viktória, a Kõbányai Szent
László Gimnázium könyvtárostanára
mutatta be.

A Könyvtári Intézet honlapján elérhe-
tõ statisztikából kiemeltük többek között,
hogy a 2010/2011-es tanévben hivatalo-
san 3836 iskolai könyvtár mûködött,
melyben 1505 könyvtárostanár dolgo-
zott. Az adatok szerint az iskolák hat-
van–hetven százalékában érhetõ el a
könyvtári szolgáltatás. Szó esett a
könyvtárostanárok két szakma határán
való mûködésbõl is adódó presztízsprob-
lémáiról, és arról is, hogy végre 2006 óta
lehet célirányosan könyvtárostanár diplo-
mát szerezni. Bemutattuk, hogy az isko-

lai könyvtárak elõírás szerinti szolgálta-
tási kínálata széles körû, de a hagyomá-
nyos értelemben vett könyvtári és
használóképzési tevékenységek köré cso-
portosul. A ténylegesen végzett egyéb te-
vékenységek között viszont találhatunk a
jövõ iskolai könyvtára felé mutató szol-
gáltatásokat is: tanulásmódszertani támo-
gatás, személyes kapcsolat, lelki támoga-
tás, közösségi tér.

Összefoglalásul

A szellemi mûhelyen elhangzott beszá-
molók közt több olyan ötletet is hallhat-
tunk, mely a hazai iskolai könyvtárügy-
nek is hasznára válna. Irigylésre méltók
az iskolai munkát, a gyerekeket az isko-
lai könyvtárakon keresztül támogató tar-
talmas és igényekhez szabott központi
szolgáltatások. A külföldiek szemével a
kötelezõ fenntartás és a tantervi beépülés
hazai elõírása figyelemre méltó.

Rövid összegzésként megfogalmaz-
hatjuk, hogy Magyarországon létezik egy
olyan iskolai könyvtári rendszer, melyet
alapvetõ infrastrukturális fejlesztés és
központi szolgáltatások segítségével a je-
lenleginél hatékonyabban is lehetne mû-
ködtetni. Jó lenne, ha minden iskolába já-
ró gyermeknek meglenne az esélye arra,
hogy az alapszintû könyvtári, könyvtár-
pedagógiai szolgáltatást megkapja. Szük-
séges határozottabb lépéseket tenni a 
társadalmi változásokra való tudatos
szolgáltatásfejlesztés területén is. Ezek
jelenleg csak az olvasásfejlesztés terén
elszánt vezetéssel, könyvtárostanárral
rendelkezõ iskolákban érhetõk el. Ha-
zánkban ezen a területen nagyok a föld-
rajzi és az egyes iskolák közötti különb-
ségek. ■
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