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Az anyaországi és a határon túli olvasókörök
nyári találkozóját tartották július 31. és augusztus
2. között Budapesten, a Petõfi Irodalmi Múze-
umban, a Magyar Olvasókörök Szövetségének
szervezésében. A rendezvényt a magyar nyelv
éve jegyében rangos elõadók tették színesebbé,
többek között hallhattuk Pomogáts Bélát, Kántor
Lajost, Balázs Gézát. Ünnepi pillanatot él-het-
tünk át, amikor Bencsik Katalin, aki a zen-tagu-
narasiak nevében egy éven át õrizte a 
vándorbotot, ezúttal átadta Nemes Erzsébetnek,
a budapesti olvasókörök szellemi mindenesének.
Másik kellemes mozzanat volt számunkra, hogy
a Magyar SzóPontot hivatalosan is felvették a
szövetségbe, s mint elhangzott, további határon
túli partnerekre is számítanak.

Budapest központjában, a Károlyi Mihály ut-
cában, a Károlyi-palota adott otthont a találkozó-
nak. A szép számban összegyûlt résztvevõket, az
anyaországiakat és a határon túlról érkezõket Ne-
mes Erzsébet elnök köszöntötte a budapesti szék-
helyû Kölcsey Ferenc Olvasókörnek mint fõ
szervezõnek, egyszersmind a Magyar Olvasókö-
rök Szövetségének a nevében. A rendezvényt
Csorba Csilla, a Petõfi Irodalmi Múzeum fõigaz-
gatója nyitotta meg. „Az intézmény életében
nagy jelentõsége volt annak a ténynek, hogy fel-
ismertük, nem elég a fõvárosra koncentrálni, ha-
nem el kell jutni másokhoz is az országban” –
hangsúlyozta az igazgatónõ. Ennek szellemében
indult útnak tavaly a kiállítás-busz, amely valójá-
ban egy Ikarus busz, s a Nyugat címû folyóirat
századik évfordulója alkalmából járta be az or-
szágot. Ennek során 82 településen mintegy
negyvenezren látták a kiállítást. Az idén a Kazin-
czy-évforduló, valamint a magyar nyelv éve adja
a tematikát. A Nyelvet öltünk! busznak van me-
netrendje, szinte az egész országra kiterjedõ
programja. Minden a magyar nyelvrõl, a történe-
térõl, állapotáról és megújulásairól szól. A busz
megálmodói azt az utat rajzolták fel, amelyen a
250 évvel ezelõtti nyelvújítástól napjainkig elju-
tottunk. Amit nem sikerült játékosan kifejezni,
azt esetenként eredeti tárgyak és dokumentumok
ábrázolják, vagy monitorokon vetítik ki. 

Ha ez a busz is ugyanolyan sikeres lesz, mint
a tavalyi, hallottuk a továbbiakban, akkor a tárla-
tot nem bontják le, hanem egy erdélyi körútra is
elviszik. Küldetésnek érzik ennek és az ehhez
hasonló programoknak a realizálását, mert így
egyben vállalják az emlékházak felügyeletét is.
Infrastrukturális hátteret próbálnak kiépíteni,
közben képzési lehetõséget teremtenek minde-
nütt, ahol megfordulnak. Tapasztalataik szerint
minderre igény mutatkozik. 

Az igazgatónõ a következõ szavakkal zárta
megnyitó beszédét: „A nyelvvel foglalkozni kell,
a leghatékonyabban a szépirodalmon keresztül
lehet ez megtenni.”

Maróti István, az Anyanyelvápolók Szövetsé-
gének fõtitkára, aki a délelõtti tanácskozás házi-
gazdája volt, bevezetõjében egykori munkatársát,
Molnár Zoltánt idézte: „Az olvasókör olyan kör,
amely az adott közösség szellemi életét emeli.”
A szakmai találkozó egészének a mottója is lehe-
tett volna ez a gondolat.

Pomogáts Béla, a Magyar Nyelv és Kultúra
Nemzetközi Társaságának elnöke elõadásában
nyelvünknek és kultúránknak külföldön a törté-
nelem különbözõ korszakaiban betöltött szere-
pét, elsõsorban az európai jelenlétében tapasztal-
ható mozgásokat elemezte. Két dologra hívta fel
az egybegyûltek figyelmét: a magyar nyelv mi-
lyen szerepet tölt be külföldön, valamint a ma-
gyar irodalom milyen helyet foglal el más irodal-
mak sorában. A statisztikai mutató alapján, 
melyet egy amerikai intézmény készített, nyel-
vünk a 42. helyet foglalja el a világ nyelveinek
sorában. Egy nagyon tragikus létszámvesztésnek
vagyunk tanúi, ennek ellenére még mindig jó 
pozícióban álló élõ nyelvként ismernek el ben-
nünket. Szükségünk van a nyelvvédelemre, stra-
tégiát kell kidolgozni a védelmére. Ennek értel-
mében mindenképpen gondoskodnunk kell arról,
hogy a határon túliak is ápolhassák és megõriz-
zék anyanyelvüket. „Az irodalmunkról elmond-
hatjuk – hangsúlyozta –, hogy az elsõ világhábo-
rú elõtt felmenõ nép voltunk.” Trianon következ-
ményeképpen a szomszédos népek rossz képet
festettek a nagyvilágban rólunk, de nemcsak az
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utódállamok voltak hibásak, hanem a hazai poli-
tika is téves döntéseket hozott, mert sokszor nem
a legjobb magyarokat futtatta Európában, hanem
saját kádereit. Ha a nagyvilágban valakitõl meg-
kérdezik, mit tud Magyarországról, leggyakrab-
ban Kossuth Lajos, Petõfi Sándor és Puskás
Ferenc nevét említi. Tudatos, áldozatos kulturális
politikával kellene odahatni, hogy a rólunk kiala-
kult negatív kép megváltozzon. Az irodalmi alko-
tások különbözõ nyelvekre történõ fordítását hat-
hatós támogatással kellene ösztönözni. 

Kántor Lajos irodalomtörténész Kolozsvárról
érkezett. Magyar irodalom, magyar önazonosság
címmel tartott elõadásában kiemelte, hogy a cent-
rum maga a nyelv, nem érzi magát provinciában,
hiszen a nyelvnek nincs provinciája. Aki a ma-
gyar nyelvben él, az a centrumban él. Szerinte a
magyar önazonosság nem azonosítható a történe-
lemmel, a történelmiséggel, sokkal tágabbra kell
nyitni a kört, semmint hogy Szent Istvánra és az
utána következõ korra összpontosítsunk. Az ol-
vasóköri tematikát a továbbiakban a legutóbb 
olvasott mûvek alapján taglalta, mindben az ön-
azonosságot keresve. Idézte közben Esterházyt,
Rumcsik Pétert, Csiki Lászlót, Móricz Zsigmond
világát. Mindezekben a mûvekben az önazonos-
ságot kutatja, egy olyan világot ismer meg, mely-
ben meghatározó, hogy az író hol születik és 
mûködik. Az viszont, hogy ki „magyarabb”, a
különbözõ helyzetek megélésétõl, egyéb ténye-
zõktõl, a történelemi és földrajzi helyzettõl egy-
aránt függhet.

Balázs Géza egyetemi tanár A magyar nyelv
állapota itthon és határon túl címmel megtartott
elõadását a tõle megszokott módon, a „Hölgyeim
és uraim, barátaim a nyelvben” megszólítással
kezdte. A továbbiakban kifejtette, hogy kultúra-
váltás van folyamatban. Egyrészt létezik a verbá-
lis kultúra (nyelv), amely az emberiség nagy kul-
túrája, mert az evolúciót a nyelv tette lehetõvé,
közben folyamatban van az informatikai világ, a
netnemzedék felnövése. A technológiai fejlõdés
felgyorsul, legjobb példa erre az írásbeliség kez-
deteitõl a Gutenberg-galaxison át a hangsugárzá-
sig, a kép továbbításáig megtett út, majd az inter-
net forradalma következik, amely a jelenben is
tart. A különbözõ adatbázisok, a mobiltelefónia,
az sms- és internetnyelv révén felgyorsul az in-
formáció átadása, átvétele. Ennek van jó és rossz
oldala, de senki sem gondolt arra, hogy a humán
mûveltségre ekkora hatással lesz. Most már gon-

dot jelent az információkban való eligazodás,
mert az adattorlódásban félrevezetõ információk
is megjelennek. Problémát okoz, hogy a sok tud-
nivaló között csak a képzettebb felhasználó iga-
zodik el, tudja kiválasztani a számára a szükséges
anyagot. 

Mi a teendõ? Balázs Géza szerint az olvasás
fokozza agyunk befogadóképességét. Fontos te-
hát a hagyományos olvasás, mert a fogalmakat ki
kell alakítani ahhoz, hogy az egyén az informá-
cióhalmazból ki tudja választani a neki legmeg-
felelõbbet, és el kell érnie, hogy ne legyen mani-
pulálható és elbutítható. Arról viszont, hogy 
milyen a magyar nyelv helyzete, azt mondta,
hogy ha még megértjük egymást, folyóirataink is
vannak – köszönjük, jól vagyunk. Egy élõ nyelv
használóiként tudhatjuk, hogy ha a szaknyelv el-
veszíti nyelvi mivoltát (szétesik), akkor magával
rántja a köznyelvet is. Erre különösképpen a ha-
táron túliaknak kell ügyelniük, mert ha a köz-
nyelv szétesik, akkor a nyelv visszavonul a csa-
ládokba (ott a nagymama nyelve lesz). Fontos,
hogy megõrizzük köznyelvünket, mert identitá-
sunk, nyelvi kultúránk alapját képezi. Eszmefut-
tatásának végén megjegyezte: a nyelvi jogról,
mint az alapvetõ emberi jogok egyikérõl, Illyés
Gyula beszélt legtöbbször. 

Grétsy László nyelvtudós sajnos nem tudott
személyesen részt venni a tanácskozáson, de a
nyelvmûvelés hétköznapjairól szóló tanulmányá-
val megismerkedhettünk. Mint kifejtette, az isko-
lák feladata a szövegértõ olvasás elsajátíttatása.
Nagy figyelmet kell szentelnünk a nyelvnek, me-
lyet elõdeinktõl örökségbe kaptunk, és tõlünk is
függ, hogy milyen módon adjuk tovább utóda-
inknak. Fontos az anyanyelvvel foglalkozó, törõ-
dõ szervezetek tevékenységének megõrzése, 
továbbfejlesztése is. 

A szépszámú közönség ezután megtekinthet-
te a Radnóti- és Kazinczy-kiállítást. Közben
Maróti István szólt azokról a Kazinczy-évfordu-
ló jegyében fogant programokról, amelyeket a
Petõfi Irodalmi Múzeum bonyolít le. Majd az
intézmény állományában fellelhetõ hang- és
képanyaggal illusztrálta a múzeumi munkának
azt a részét, amely dokumentálja a magyar iro-
dalom és a magyar nyelv történeti szakaszait. 
A magyar filmarchívum jóvoltából láthattuk
Lõrincze Lajost nyilatkozni, Ady temetését, a
Babitsról és Móricz Zsigmondról készült felvé-
teleket. 

Könyvtári Levelezõ/ lap • 2009. szeptember 21



A délután folyamán Kocsis István nyugalma-
zott könyvtárigazgató beszélt a magyar iroda-
lomról. Ki õrizhetné meg szebben a magyar
nyelvet, mint a költõ?! – tette fel a kérdést. 

Említsük meg róla, hogy majd négy évtizede
fáradhatatlanul szervezi az olvasótáborokat, be-
járva szinte az egész Kárpát-medencét. Szerinte a
közös munka és a kulcsfigurák jelenléte nagyon
fontos, igen nagy szükség van az ilyen jellegû tá-
borokra, annál inkább, mert az olvasás szem-
pontjából drámai a helyzet. A mai gyerekek
ugyanis úgy nõnek fel, hogy a szülõk nem ülnek
az ágyuk mellett olvasgatva, nem épül be az ol-
vasás a mindennapjaikba, így a globalizáció
könnyebben elbánik velük, mert tudatlanságban
nõnek fel, ezért könnyebb rongyként odadobni
õket a világnak. Kányádi Sándort idézte: „Jó len-
ne kezet rázni ismét, testvér, mielõtt bután el nem
esnél.” Az olvasótáborok nem csak az irodalmat
csepegtetik a fiatalokba, hanem az egymás iránti
kultúrált viszonyulást is, amelyre nagy szükség
mutatkozik. 

A kora esti órákban a szövetség vándorbot-
jának átadása következett. A zentagunarasiak ne-
vében Bencsik Katalin adta át Nemes Erzsébet-
nek, aki a Budapesten õrzi egy éven át. 

Az este zárórendezvényeként Hegedûs End-
re zongoramûvész és Havas Judit elõadómûvész
közremûködésével lélekmelengetõ mûsorban
gyönyörködhetett az érdeklõdõ közönség. ■
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A balassagyarmati Madách Imre Városi
Könyvtárban 2009-ben is megrendeztük ha-
gyományos körzeti vetélkedõnket 4–5. osztá-
lyos tanulóknak. Idén Ezt már olvastam 
valahol címmel hirdettük meg a játékos hét-
próbát, melyre a jelentkezõknek az általuk
már ismert népmesék, népmondák, ajánlott
gyermekirodalmi olvasmányok felelevenítésé-
vel, illetve könyvtárhasználati ismereteik el-
mélyítésével kellett készülniük.

A versenyre – nagy örömünkre – 27 négy-
fõs csapat nevezett a város és vonzáskörzete
általános iskoláiból. A nagy létszámra való
tekintettel négy elõdöntõt tartottunk Balassa-
gyarmaton és vidéken, melyekbõl a tíz leg-
több pontot elért csapat tagjai kerültek be a
döntõbe. A vetélkedõ fináléjában az írásbeli
feladatokon kívül minden csapatnak egy jel-
mezes jelenetet kellett bemutatnia a Lúdas
Matyi vagy a Csillagszemû juhász címû me-
sébõl, ami a zsûri körében osztatlan sikert
aratott. A jó hangulatban megtartott vetélke-
dõ végén könyvjutalommal, illetve kisebb
ajándékkal térhettek haza a lelkes résztve-
võk, az elsõ öt legügyesebb csapat tagjai
ezen felül még egy jutalomútnak is örülhet-
tek. Elsõként a közelben fekvõ nógrádgár-
donyi lovas tanyán tettünk látogatást, ahol a
gazda körbevezetett minket, így közelrõl is
megismerhettük az állatokat, majd lovas fo-
gattal átmentünk a szomszédos Iliny község-
be, ahol finom ebéddel és hatalmas vendég-
szeretettel vártak. 

A diákoknak különleges élményt jelentett,
hogy megismerhették a fiatal és az idõsebb
generáció hagyományõrzõinek ízes palóc táj-
szólással, díszes népviseletben, korhû beren-
dezési tárgyak közt elõadott meséit, és megta-
nulhattak a 86 éves Ilonka nénitõl egy helyi
népdalt. Végül egy kis hegymászás követke-
zett: felmentünk a közeli hegytetõn felállított
szoborhoz, ahonnan csodaszép panoráma tá-
rult elénk. A nap végén kissé kifáradva, de an-
nál szebb emlékekkel tértünk haza. ■

Ezt már olvastam valahol
Beszámoló egy körzeti vetélkedõrõl
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