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BESZÉLGETÉS NYAKASNÉ TURI KLÁRÁVAL ÉLETÉRŐL, 

PÁLYÁJÁRÓL, AZ IRODALOM SZERETETÉRŐL 
 

 
 

Van-e, aki nem ismeri szűkebb, s tágabb környezetünkben Klára nénit? Klára 
nénit a könyvtárost, a bábost, a lelkes irodalombarátot, a gyermekek nagy barátját. Ha 
netán mégis akadna, ajánlom figyelmébe – de mindannyiunk figyelmébe! – az alábbi 
beszélgetést, visszaemlékezést! 

Hogyan lettél könyvtáros? Tudatos választás volt-e, vagy a véletlen sodort erre 
a pályára? 

A háborút követő időkben, az 50-es évek elején, a szülőfalum – Tab -  határában 
volt egy laktanya. Ide kerestek könyvtárost. Mivel szerettem a könyveket és sokat is 
olvastam, jelentkeztem. Ez így nem tűnik egy megfontolt pályaválasztásnak, de ennek 
azért mélyebb gyökerei vannak. 

Édesanyám, aki varrónő volt, öt gyermeket nevelt, és mindent elkövetett, hogy 
erejéhez képest taníttatni tudjon bennünket. Mivel elég beteges gyermek voltam, sokat 
voltam egyedül otthon és olvasással töltöttem az időmet. A versekben felfedeztem a 
bennük lévő metafórákat, hangulatokat, gondolatokat. Rengeteg verset tanultam meg 
kívülről is. Ez volt tehát az az indíttatás, amely máig meghatározó erejű. 

A háború azonban mindent kettétört. A szellemi fejlődés átmenetileg megszűnt. 
Hosszú, terméketlen és sivár évek következtek. Nem is szívesen emlékszem vissza 
ezekre az időkre. Nem volt lehetőségem olvasni, és igazán ekkor vált a gyermekből 
felnőtt, aki szembetalálkozott a realitásokkal, a kenyértelenséggel és a 
könyörtelenséggel. Aztán lassan elmúlt ez a lidércnyomás, és újra rátaláltam a 
költészetre, az irodalomra. A versek mellett nagyon szeretem a drámákat is. Nem 
tudom, ki hogyan olvas drámát, de én élem és nézem,nemcsak olvasom. 

Ha választanod kellene, kik a kedvenc költőid? 
Elsősorban Janus Pannonius (Egy dunántúli mandulafácskához), Vajda János 

(Húsz év múlva), Babits Mihály, Kosztolányi Dezső, stb. Az utóbbi évek kedvencévé 
nőtte ki magát Keresztury Dezső: Új énekek éneke c. verse, amely a 90 éves költő 
remeke a szerelemről. 



MMŰŰHHEELLYY  

 38

Kanyarodjunk vissza  a pályádhoz. Hogyan indult a könyvtárosságod Tabon ? 
Gyönyörűséges könyvtárba kerültem. A bútorzatot egy főúri kastélyból kaptam, 

amelyek valósággal rejtegették a könyveket. A könyvtár látogatói a laktanya tisztjei és 
hozzátartozói voltak. Közöttük nagyon sok volt az értelmiségi, de természetesen 
„kezdő” olvasóim is voltak. A könyvtárosság mellett mozigépészi bizonyítványt is 
szereztem, és hetente vetítettem a központtól kapott filmeket. Asszonyklubot 
alakítottam a tisztek feleségeinek részvételével. Bár botlábú voltam, tánckart is 
szerveztem. Ezzel tarkítottuk a fél-egy órás fellépéseinket. Oldani kívántam az 
elzártságot a falun kívüli épületcsoport lakóiban.  

Ekkor már író-olvasó találkozókat is szerveztem. Sok olyan írót sikerült 
megnyernem egy-egy beszélgetésre, akikre máig büszke vagyok. (Pl. Rideg Sándort, 
Déry Tibort – az  Ember születik c. novellájának megfilmesítése alkalmából.) 

A tabi évek után 1961-ben kerültem Zalaegerszegre – férjemet ide helyezték – és 
elhelyezkedtem a Megyei Könyvtárban mint olvasószolgálati könyvtáros. A munka 
mellett tanultam, leérettségiztem, és különböző könyvtáros tanfolyamokra jártam. 
Felsőfokú könyvtárosképzésben nem vettem részt, mert a megszerzett szakmai 
tapasztalataim alapján feletteseim nem látták indokoltnak tanulásomat. (Ez mindig 
fájdalmas pont volt az életemben, hiszen audidaktának lenni roppant sok küzdelmet 
jelent, és persze anyagilag is hátrányos helyzetet…) 

A könyvtáros kollégáimmal harmonikus volt a kapcsolatom. A kezdő 
(főiskolákról a gyakorlatra érkező) fiatalokat szeretettel és gonddal vezettem be a 
könyvtáros élet útvesztőibe. Néhány „volt tanítvánnyal” máig is szeretetteljes 
kapcsolatot tartok fenn. 

1967-ben kerültem a József Attila Városi Könyvtárba. Ez az intézmény volt 
szakmai pályafutásom csúcsa. Miután ennek az intézménynek a vezetője, majd 
igazgatója lettem, teljesen szabad kezet kaptam, a fantáziám szárnyalhatott. A szomszéd 
iskola vezetője ( József Attila Általános Iskola) meghívott az úttörő foglalkozásokra, 
majd a nyári táborokba is. Később országos meghívásokat is kaptam. (Új–Szegedre, 
Zánkára, Csillebércre, Balatongyörökre stb). Mindenütt, mint kultúros dolgoztam. 
Beloptam a tábori foglalkozásokba az olvasást, a könyvek megismertetését, 
megszerettetését. Versenyeket rendeztem, amelyeknek az olvasás és a könyv volt a 
központja. 

A könyvtárban – tanmenethez kapcsolódó –  csoportos foglalkozásokat tartottam 
a gyerekeknek, amelyek nagyon népszerűekké váltak a pedagógusok körében is. 

1969. április 12-én, megalapítottam a József Attila szavalóversenyt, 1970 
októberében mesemondó versenyt szerveztem. Mindkét versenyen igyekeztem a 
gyerekek verseny miatti izgalmát játékokkal oldani. Örömmel tölt el az a tudat, hogy 
mindkét rendezvény kiállta az idő próbáját, hiszen mindkét irodalmi programot azóta is 
rendszeresen megrendezik az egész megyében! 

Mindezt a gyermekek iránti tisztelet és szeretet sugallta. A gyermekekhez soha 
nem hajoltam le, mindig magamhoz emeltem őket. Tudtam, hogy az egyre rohanóbb 
világunkban kell egy kis nyugalom, egy fészek, ahol a gyermek megpihenhet, ahol érzi 
a felnőtt segítő kezének melegét, ahol önmaga lehet. 

A felnőttekkel való kapcsolat nehezebb volt. Ilyen hamvában-holt kísérlet volt 
az UFO-klub felnőtteknek, amely három-négy foglalkozást élt meg. Már akkor is 
kacérkodtam az önképzőkör gondolatával. Sikerült is egy, fiatalokból álló csoportot 
összetoborozni. Az első alkalomra magam készültem fel Vajda Jánosból, 
illusztrációként hanglemezt is szereztem. Ezt mintának szántam, ösztönzésnek, a 
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résztvevők számára. Jelentkezett is a jelenlévők  közül egy-két önkéntes akik vállaltak 
hasonló szereplést, felkészülést. Az 5. összejövetel: teljes kudarc. Összesen hárman(!) 
jelentünk meg... A szakszervezeti könyvtárral közösen könyvtárismereti versenyt 
szerveztünk felnőtteknek. Sajnos, ez is teljes kudarccal végződött. A könyvtár 
közelében lévő – ma már megszűnt – határőrlaktanyában egy régi úttörős társ volt a 
népművelő. Kérésére beszélgetéseket készítettem elő a kiskatonákkal, amely végül 
vetélkedővé nőtte ki magát, de lassan ez is elsorvadt.  

Ennyi sikertelen kísérlet után csoda-e, hogy főleg a gyermekekkel foglalkoztam, 
akikben soha sem csalódtam? 

Sokat , és sokfelé publikáltál… 
Igen, a folyóiratok közül az Úttörővezető több számában jelentek meg 

írásaim(1980, 1982, 1983, 1984), a Körhinta című újság 1995, 1996. számaiban, és a 
Kincskeresőben – melynek egy ideig szerkesztő bizottsági tagja is voltam – illetve több 
kisebb kiadvány szereplője voltam. Legutóbb Az Új Horizont című Veszprémben 
megjelenő irodalmi lapban jelent meg írásom, 2004-ben. 

Több országos terjesztésű könyvem jelent meg, (Ákom, bákom berkenye, Móra 
Kiadó, 1985.; Papírból ollóval, Candi K., 1990.; Az Évapó mesél a természetről, 1992.)  
Helyi kiadványaim a Bölcs bagoly sorozat kötetei, melyből 9 füzet jelenet meg. A 
sorozat legutolsó kötetei, az Időkerék, és a Köszönteni jöttem c. füzetek 2002-ben 
jelentek meg. 

Több kiadványban közreműködtem:  
– Tóth Béla: A házi olvasmányok példakép alakító szerepe, l978. 
– Félre bánat, félre bú…Úttörők kiskönyvtára 8. 1982. 
– Kincskereső a táborvezető kezében. Módszertani kiadvány. 1983. 
– Zalai Kalendárium 1993. 
– A 30 éves József Attila Városi Könyvtár . 1993. 
– Matyikó Sebestyén József: Keresztury Dezső és Balatronfüred. 2002. 

Hosszú ideig bábcsoportot is vezettél. Mesélsz ennek történetéről? 
A gyermekkönyvtári foglalkozások színesebbé tételére törekedtem. Mindig új 

dolgokat találtam ki, a gyermekek legnagyobb örömére. Hol mozgásos játékokat, hol 
mesét olvastunk, találós kérdéses versenyt játszottunk. Sőt, meseíró versenyt is 
tartottunk. Ezek a játékok a beszédkészség fejlesztését célozták. A meséket sokszor 
illusztrálva mondtam vagy mondtuk el, szerepeket vállalva. Kézenfekvő volt, hogy a 
könnyen előállítható papírból síkbábot alkalmazzunk. Rendkívül nagy sikert aratott!  
Ebből nőtt ki a Kacsa Kázmér Bábcsoport.(Az első ilyen illusztrált mese Varga Katalin: 
Madzag és cimborái című meséje volt.) A nevet is, a játékot is a gyerekek találták ki, a 
részvétel teljesen önkéntes volt. A próbákat a könyvtárban tartottuk nyitva tartás után. A 
fellépések először az osztálytársak előtt történtek, végül az akkor induló Ki mit tud?- ba 
is bekerült a csoport. A „botcsinálta” bábcsoportvezető olyan jó játékot eszelt ki, ami 
szokatlan volt a gyakorlott bábosok között. Ezért kicsit le is nézték. A zsűrinél viszont – 
éppen az újdonsága miatt – osztatlan sikert aratott! Így indult el a Kacsa Kázmér, 
„amely” élt 10 évet. A könyvtár 1981-ben sajnálatos módon bezárta kapuit és a nagy 
földindulásban eltűnt a Kacsa Kázmér is, az a bábcsoport, amely 1973-ban a Magyar 
Televízió Játsszunk bábszínházat! című sorozatában is bemutatkozott, és 1978-ban a 
Népművelési Intézettől Nívódíjat kapott. A kis bábcsoporttal eljutottunk 
Franciaországba is, ahol sikeresen képviseltük a magyar gyerekek bábjátékát. 
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1981-ben nyugdíjba mentem. Fájdalmas időszak következett. Elvesztettem a 
gyermekekkel való közvetlen kapcsolatot: a gyermekfoglalkozásokat és a bábcsoportot 
is. Aztán a Megyei Művelődési Ház meghívására alakítottuk meg a felnőtt tagokból álló 
Bajazzo nevű bábcsoportot. Ekkor ismét közel kerültem a gyerekekhez, hiszen nekik 
játszhattam! Az együttes 13 éves fennállása alatt több mint 50 darabot mutatott be, és 
nagyon sokfelé megfordult hazánkban és külföldön egyaránt. Ez idő alatt kétszer nyerte 
el a Kiváló Együttes címet. 

1996. április 26-án nyílt meg az életmű-kiállítás, amely a Bajazzo létét is 
befejezte. Az évek alatt elkészített csodaszép bábok egy részét a Göcseji Múzeum őrzi, 
nagyon sok megsemmisült egy sajnálatos pincebeázás során. A megmentett bábukat 
szétosztottam, a város óvodáinak, iskoláinak illetve a megyei könyvtárnak 
ajándékoztam őket. Így a gyermekek ma is használhatják, játszhatnak velük.  

A könyvtárosi munkától nyugdíjba vonulásod után sem szakadtál el. Ma is 
aktív könyvtárosként is tevékenykedsz. Hol is? 

1978-ban, Keresztury Dezső valamikori házában létesítettünk egy 
emlékkönyvtárat, abból a könyvállományból, melyet Keresztury Dezső adományozott 
szülővárosának. Ennek a háznak, könyvtárnak, gyűjteménynek vagyok a könyvtárosa. A 
könyveket különböző időpontokban szállítottuk le. A házat felújítottuk, és berendeztük, 
részben Keresztury Dezső saját bútoraival. A könyvtárat belsőépítésszel terveztettük 
meg, ott nyert elhelyezést a közel 8000 kötet könyv. Az állományt folyamatosan, az első 
szállítástól én dolgoztam fel, amelyet számítógépre vittünk, sőt, egy sikeres pályázat 
eredményeként az emlékkönyvtár anyaga az interneten is megtalálható!  
(http:// www.81.182.248.99:8080/kd.htm) Szintén itt található Keresztury Dezső első 
nyomtatásban megjelent könyvének digitalizált változata. 
(http://www.javk.hu/keresztury/gyujtemeny.htm) 

A feldolgozás során – jó megérzéssel – a könyvekben található dedikációkat is 
lejegyeztem – a Keresztury-könyvek 40%-a dedikált! – és számítógépen is 
feldolgoztam, mert fontos adatokkal szolgálhatnak a későbbi kutatások számára. A 
fellelhető folyóiratokból és napilapokból – eredeti vagy fénymásolás útján – sikerült 
több száz darabból álló gyűjteményt összeállítani. A könyvekben fellelhető „kis cetlik” 
is külön kincsei a háznak. Nagyon szoros kapcsolatot tartok fenn Hajdú Margit, 
Révfülöpön élő tanítónővel, aki Keresztury Dezső egyetlen élő unokahúga. Ő sok 
értékes és egyedi emléket őriz, amelyeket megoszt velünk eredetiben, vagy 
fénymásolatban. 
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            Nyakasné Turi Klára Keresztury Dezső és Felföldi Tiborné társaságában 

 
1978-1991 között diaképeket készítettem egy-egy jeles eseményről, amely 

Keresztury Dezsővel kapcsolatos. 500 diakép készült, ezeket is természetesen 
feldolgoztam, a címleírásokat gépre vittem. A képeket ma CD-lemezeken őrzöm.  

1991 óta rendszeresen videofelvételen örökítem meg a jelesebb eseményeket, 
vagy egyszerű találkozásokat. Ezek nem mind csak Keresztury Dezsőről szólnak, 
hanem a városban élő – vagy már körünkből eltávozott – emberekről őriznek emléket. 
Ez egy kicsit helytörténeti anyag is, amely Keresztury Dezső szülőföldjét tárja föl. 
Nagyon sok Keresztury tanítvánnyal, közeli jó baráttal sikerült beszélgetést 
megörökíteni, amelyekből Keresztury Dezső életének fontosabb momentumai tűnnek 
elébünk. 

A dokumentumok őrzése és feldolgozása mellett mindenféle módon igyekszem 
fenntartani az érdeklődést Keresztury Dezsővel kapcsolatosan, illetve a fiatalokkal 
megismertetni városuk kiemelkedő személyiségét.(vetélkedők, látogatások, stb.)  
A tudományos kutatás számára is nyitott a ház kapuja. Eddig 3 disszertáció jelent meg, 
és jelenleg is folyamatban van egy doktori disszertáció elkészítése. Egy már megjelent 
1992-ben, Dr. Ormándy János tollából.(Keresztury Dezső kultuszminiszteri pályája, 
Szeged, 1992. kandidátusi ért.)  

2004-ben ünnepeltük Keresztury Dezső születésének 100. születésnapját. Ez 
szintén sok energiát, szervező munkát igényelt. Kiemelkedik közülük a Keresztury-
virrasztás, melyet 2004. ápr. 29-én tartottunk a József Attila Városi Könyvtárban. Erre 
az alkalomra jelent meg Keresztury Dezső: Szétbogozhatatlan c. verseskötete, és egy 
CD, mely szintén Keresztury Dezsőnek állít méltó emléket. 
  Mesélnél a legújabb, sokakat megmozgató szellemi közösség, a Keresztury 
Irodalmi Kör létrejöttéről, illetve munkájáról? 

1999-ben történt… A 8-as helyi járatos buszon találkoztam Kerkay Katalin 
tanítónővel. Megörült nekem, és lelkendezve közölte, hogy pont rám van szüksége 
elképzeléseihez. Ekkor vetette fel egy irodalmi klub létrehozásának ötletét, és kérte 
segítségemet. Ez természetesen zene volt füleimnek, hiszen Zalaegerszegen hiányzott 
egy irodalmi klub. A szervezéshez azonnal és boldogan hozzájárultam, egy kikötésem 
volt csupán: a névválasztás. Kati természetesen rám bízta, és szívesen egyezett bele, 
hogy megszülessen a Keresztury Irodalmi Kör. 

Katival végigjártuk a város középiskoláit, és minden intézményt ahonnan 
számíthattunk az érdeklődésre. Az első alkalommal a megcélzott réteg, a fiatal 
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pedagógusok szép számmal eljöttek. Kérdőíveket küldtünk körbe, amelyen 
javasolhattak időpontokat, témákat a találkozásokra vonatkozóan. Az idők folyamán a 
résztvevők kora és összetétele megváltozott, de – amiért rendkívül boldog vagyok – az 
érdeklődés nem lankadt. Szívesen, és igen nagy szeretettel szervezem az 
összejöveteleket, várom és hívom az új látogatókat. Ezzel is emléket kívánok állítani 
Keresztury Dezsőnek. 1999. április 12-én tartottuk az első rendezvényünket, melynek 
témája Kis Kádi Géza - Kiss Gábor: Csak tettem a dolgom c. könyvének bemutatója 
volt.  

 

 
Molnár László, Nyakasné Turi Klára és Czupi Gyula a Kosztolányi Kávéházban 

 
Kezdetben a Kosztolányi Kávéházban tartottuk összejöveteleinket, majd mikor 

ez a lehetőség megszűnt, a Deák Ferenc Megyei Könyvtár nagy örömömre meghívott 
bennünket, s mi szívesen fogadtuk el otthonunknak. Havi rendszerességgel tartjuk az 
összejöveteleinket a könyvtárban, melynek témái igen szerteágazóak, irodalom és 
társművészeteik témaköreiben. 

A kör tagjai egy csésze tea mellett hallgatják az előadásokat, barátságok 
szövődnek, társasági élet alakul ki. Hálás vagyok a sorsnak, hogy ezt az ötletet 
megvalósíthattam és nyújthatok olyan élményeket barátaimnak, ismerőseimnek, ami 
megelégedettséget okoz számukra. Immár 5. éve működik és egyedüli nehézséget az 
okoz, hogy távol élünk a fővárostól, s így nehezebb megszerezni egy-egy író vagy más 
értékes művész meghívását. Előnye viszont, hogy megismerhetjük a  környezetünkben 
élő alkotók és történészek, irodalmárok munkáit, s akik örömmel fogadják el 
felkérésünket egy-egy előadás megtartására. Természetesen már készülünk a Magyar 
Kultúra Napja alkalmából is szervezendő összejövetelünkre, illetve tervezünk távolabbi 
jövőbe is. 

S végül egy utolsó kérdést engedj meg. Honnan ez a kimeríthetetlen energia? 
  Az irodalom szeretete, a gyermekek és felnőttek iránti mély tisztelet, a jobbítani 
vágyás erőt ad, örömöt és kitartást a bármilyen nehéznek látszó „nem munka” 
elvégzéséhez!  

 
*** 
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Nyakasné Turi Klára és Németh László Keresztury  

Irodalmi Kör rendezvényén a DFMK-ban 
 
 

A beszélgetésből kimaradt, hogy Klára néni – alkalmanként – ma is aktív 
résztvevője gyermekkönyvtári bábfoglalkozásoknak, továbbképzést tart 
pedagógusoknak, gyermekkönyvtárosoknak, és természetesen szavalóversenyek 
zsűrijének is tagja. 

A beszélgetésből az is kimaradt, hogy e sokrétű tevékenységét több ízben 
kitüntetés formájában is elismerték. (Legbüszkébb a Gyermekekért kapott 
elismerésére!) A fontosabbak ezek közül: Kiváló Népművelő (1977), Gyermekekért 
(1982.), Szocialista Kultúráért (1970. és 1986.), Zalaegerszeg város címere emlékplakett 
(1981.), Zala megye Kulturális Nívódíja (1989.), Zalaegerszegért (1993.) Zalaegerszeg 
Város Kulturális Nívódíja (1996.) 

A beszélgetés, melyet Klára nénivel folytattam, számomra is nagyon sok 
újdonsággal, érdekességgel és tanulsággal szolgált – mi már a bölcsődéből ismerjük 
egymást, Klára néni a dédunokáját, én a kislányomat vittem oda – mert érdemes rajta 
elgondolkodnunk és magunk elé vetíteni azt az ívet, azt a folyamatos önképzést, mely a 
könyvtáros pályán elengedhetetlen. S mert tudjuk, Klára néni nem a múltunk egy része, 
hanem a velünk élő történelem! 
  
 
 Tóth Judit 




