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A fórum keretében Komló

Albertné, a kenézlõi Községi és
Általános Iskola Könyvtárának
vezetõje adott tájékoztatást a
kettõs funkciójú könyvtárban
végzett hatékony tevékenységük-
rõl, a sikeres olvasószervezõ
munkáról, a beteg olvasók részére a könyvek
házhoz szállításáról, a népszerû író-olvasó talál-
kozókról, a korszerû körülményekrõl, amelyeket
a sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás pá-
lyázati támogatásával valósíthattak meg.

Szegedy Mária a borsi Községi Könyvtár sok-
színû munkájáról, feladatairól, nehézségeirõl szá-
molt be. A könyvtár itt is a mûvelõdési központ
épületében mûködik. Az itt elhe-
lyezett magyar és szlovák nyelvû
dokumentumok száma 4633 egy-
ség. Új könyvek beszerzésére ke-
vés keretösszegük van. A regiszt-
rált olvasók száma 143. Sikeresek
az óvodások és az általános isko-
lások részére tartott gyermekfoglalkozások. Szlo-
vák általános iskola mûködik a községben. A ha-
táron kívüli kapcsolatai eredményesek, tapasztala-
tait közmûvelõdési és könyvtárosi munkájában
nagyszerûen tudja hasznosítani.

A nemzetközi konferencia félnapos kirándu-
lással zárult. Lelesz-Dobóruszka kultúrtörténeti
értékeit Balassa Zoltán kassai idegenvezetõ
mutatta be. Késõ délután Borsiban Szabó Mi-

hály polgármester színvonalas kalauzolásával
nézhettük meg a folyamatosan szépülõ reneszánsz
kastélyt, II. Rákóczi Ferenc születésének helyét.

Hálásan köszönjük meg a bodrogszerdahelyi,
a borsi vendéglátást, a különleges, szeretetteljes
fogadtatást.

A nemzetközi könyvtáros konferencia esemé-
nyeirõl a Pozsonyi TV2, a Zemplén TV, a Szent
István Katolikus Rádió, a Szlovák Rádió ma-
gyar adása rövid híradásban számolt be, a
www.sarospatak.hu honlap pedig képes riportot
közölt az eseményekrõl. A Kassai Figyelõ és a
Jan Bocatius Városi Könyvtár szakmai lapjában
tudósítás jelent meg a tanácskozásról.

A kétnapos program szervezõje a kassai Jan
Bocatius Városi Könyvtár, a bodrogszerdahelyi
Mûvelõdési Központ és Könyvtár, a borsi Köz-
ségi Könyvtár és a sárospataki Zrínyi Ilona Vá-
rosi Könyvtár volt.

Halász Magdolna

Könyvtárostanárok
a Tündérpalotában

Harmadízben szervezett az Országos Pedagó-
giai Könyvtár és Múzeum (OPKM) országos
konferenciát a könyvtárostanárok számára,
amelyre 2006. október 17-én került sor az OPKM
– mindannyiunk által csak Tündérpalotának ne-
vezett – épületében. Zsúfolásig megtöltöttük a
termet, hiszen nekünk, könyvtárostanároknak, az
OPKM munkatársai által szervezett rendezvény
mindig a legmagasabb színvonalat, a legfrissebb
információt jelenti.

A beköszöntõ szavakat Varga Katalin, az
OPKM fõigazgatója mondta, biztatóan, ám a
realitások talaján szólt a közeljövõ várható ese-
ményeirõl. Valamennyiünknek jólesett hitvallá-
sa, miszerint számára és munkatársai számára is
az iskolai könyvtárügy kiemelten fontos területe
az oktatásnak, s a tavasszal nyugdíjba vonult
Balogh Mihály e téren kifejtett tevékenységét
folytatni kívánják.

A délelõtt folyamán Taffener Tamást hallgat-
hattuk meg az Oktatási és Kulturális Minisztéri-
um iskolai könyvtári fejlesztési elképzeléseirõl.
2006-ban ismét volt szakfelügyeleti vizsgálat az
iskolai könyvtárakban, s ennek tapasztalatait is-
mertette Balogh Mihály, aki vezetõje volt a vizs-
gálatnak. A szünetben bizony lehetett mirõl be-
szélni: bizakodni a tárca elképzeléseiben, átgon-
dolni a szakfelügyelet tapasztalatait, s megoszta-
ni egymással a várható év eleji gondokat.

A délelõtt második részében Varga Katalin
tartott elõadást a könyvtár- és információtudo-
mányi képzések jelentõségérõl a magyar felsõ-
oktatásban, majd Csík Tibor segítségével az is-
kolai könyvtárügy nemzetközi dokumentumai
kerültek napirendre.

A bõséges, kiadós büféebéd alatt ismét vált-
hattunk egy-egy szót egymással, s módunk volt
néhány kiadvány, valamint könyvtári szoftverek
megismerésére is.

A nap zárásaként igen értékes elõadást hall-
gathattunk meg Melykóné Tõzsér Judit könyv-
tárostanár, iskolai könyvtári szakértõ-szakfel-
ügyelõtõl a szakfelügyeleti vizsgálat tapasztala-
tairól.

A kerekasztal-beszélgetés, amelyben részt
vettek a vizsgálatot végzõk és a vizsgálatot „el-
szenvedõk” is, kerek egésszé tette ezt a napot.
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Tartalmas, szép napot tölthettünk el a Tün-
dérpalotában. Hálásak vagyunk az Országos
Pedagógiai Könyvtár és Múzeum valamennyi
dolgozójának, Varga Katalin igazgató asszony
látható és láthatatlanul is jelen lévõ munkatársa-
inak, amiért jólesõ érzéssel mehettünk haza: az
Országos Pedagógiai Könyvár fölvállalja, fölvál-
lalta az iskolai könyvtárügyet.

Hock Zsuzsanna

Nagy Gáspár
1949–2007

Már néhány hónappal
ezelõtt rekedt-szomo-
rúan csengett anyai
barátnõm hangja:
„Tudod, hogy Gazsi
nagyon beteg?” Még-
is olyan váratlan és
hirtelen volt a hír.
Évfolyamtársak sms-
ei jelezték, hogy ja-
nuár 3-án, szerdán el-
távozott.

Tizennyolc, tizenkilenc éves korunkban ismer-
tük meg egymást. Szombathelyen évfolyam- és
csoporttársak is voltunk a Tanítóképzõ Intézet
népmûvelõ-könyvtár szakán. 1968 augusztusa
már mögöttünk volt, de kevesen tudtuk, hogy mi
történt, csak késõbb esett róla szó. Könyvekrõl,
filmekrõl beszélgettünk, de sok mindent – ami
akkor benne volt a levegõben – nem mertünk
kimondani.

Gáspár könyvtáros is volt rövid ideig, amikor
kezdõként állásba kellett mennie. Ma sokkal több
könyvtárban emlékeznek rá úgy, mintha ott is
dolgozott volna, pedig csak betért gyakorta egy-
egy baráti beszélgetésre a könyvtárakba is, ahol
éppúgy otthon volt, mint élete minden korszaká-
nak fontos szereplõi között. Mert õ mindent és
mindenkit számon tartott, évekig. Ha már rég
találkoztunk, akkor is néhány szó elég volt ah-
hoz, hogy felidézze a múltat, hogy folytassunk
egy évekkel ezelõtt félbemaradt mondatot, vagy
megmérettessünk, hol vagyunk, merre tartunk ma.

 „Ha van mennyország, õ most biztos ott van”
– mondták könnyes szemmel a hitetlen barátok
is. Tavaly lett volna a harmincöt éves találkozó.
De valahogy elmaradt. Úgy terveztük, hogy majd

idén, talán, hiszen ráérünk. Hónapok óta hurco-
lom magammal egyik könyvét, hogy megkér-
jem, dedikálja, de az is ráért még.

Már késõ. Huszonvalahányunknak nem lesz
többé ugyanaz a találkozás, a beszélgetés. Ki
fogja elkezdeni az éneket Kiss Gyula bácsi sír-
jánál a szombathelyi temetõben? Hiányozni fog
a mérték, mozdulatai, ahogy feltolja az orrán a
szemüvegét, miközben valami nagyon egyszerût
és lényegeset mond halkan, de nagyon ügyelve
a hangsúlyokra. Nem tudom, hogy Gáspár hara-
gudott-e, kiabált-e – kivéve persze futballmeccsen
–, de nem is volt erre szüksége: enélkül is erõ-
teljesek voltak és messzire elhallatszottak ver-
sei, töredékes prózái. Szavai nemcsak mûvészi,
hanem erkölcsi értéket is hordoztak. Nála min-
dig egybeesett a szó és a tett.

A betiltott versét megmutattam valakinek
annak idején, amikor az Írószövetségben lemon-
dott. Elolvasva azt mondta, hogy Gáspár dühé-
ben, tehetetlenségében írhatta ezt a verset. A
hangos düh idegen volt tõle, ám ahogy újra és
újra beleolvasok verseibe, a belsõ dühöt és tehe-
tetlen haragot, a lázadást érzem, de a megbocsá-
tást, a tanítást, a szelídséget, a szépséget, az élet
szeretetét is.

Most leülök és beleolvasok újra verseibe, a
szavait õrzõ cédét még fájdalmas hallgatni, annyi-
ra hihetetlen, hogy a hangja már múlt idõ. Ke-
zembe veszem Kundera Tréfa címû könyvét,
megkeresem, hátha adják még a Szigorúan el-
lenõrzött vonatokat. Annyira szerette õket, és oly
sokat jelentettek neki akkor, amikor kezdtük az
életet!

Részlet a Forduló év címû versbõl, amelyet
1977-ben írt és megjelent a Zónaidõ (1995) címû
kötetben:

Szilveszter és Karácsony között,
mint két állomás között
a tolató mozdony életem
sípjeleivel együtt megszökött,
és az évvel is, te ország,
te zsebembe gyûrt kéklõ
diáksapkaroncs, átvert
madarak kalickája, édes hazája,
temetõkben halottak szívzöreje,
kontinensnyi álmok vesztõhelye,
õrizz meg magadnak,
mint szúrós növényét a kert.

Bátonyi Viola


