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„Közép-Európában a nyelv identitás, a kö-
zösséghez való tartozás egyik legfontosabb
mérõje” – mondta Hiller István oktatási és
kulturális miniszter szeptember 25-én az
Országos Idegennyelvû Könyvtár (OIK)
nyílt napján, a nyelvek európai napja tiszte-
letére rendezett egész napos programsoroza-
tot megnyitó beszédében.

A szokványos bevezetést aztán nem ép-
pen mindennapi folytatás követte. „A Ma-
gyar Köztársaság minden szinten biztosítja
és ezután is biztosítani fogja a hazánkban
élõ kisebbségek számára anyanyelvük hasz-
nálatát – folytatta a miniszter –, ezt azonban
másoktól is elvárja. Identitásunk vállalásá-
val senkit nem károsítunk, sokkal inkább
gazdagítunk.” Ezt kell „nem dörömbölve”
tudatosítanunk szlovák szomszédainkban is,
tette hozzá végül egészen konkrétan utalva a
közelmúlt egyik legnagyobb vihart kavart
„nyelvi” problémájára.

Megnyitója után hat nyelven, magyarul,
lettül, finnül, németül, angolul és lengyelül
hangzott el Radnóti Miklós Nem tudhatom
címû verse. Az elõadók közt volt a Lett Köz-
társaság magyarországi nagykövete és Outi
Hassi ismert finn fordító is, aki saját, erre az
alkalomra készült fordítását olvasta fel. Iz-
galmas így egymás után hallgatni egy verset
több nyelven. Talán elfogultságnak tûnik, de
határozottan az volt a benyomásom, hogy
sok finom szépség elveszik egy versbõl a

fordítás során. Nem könnyen megoldható
feladat persze idegen nyelvre átültetni a ma-
gyar verselést…

Hangulatával is illett ez a vers a kerekasz-
tal-beszélgetéshez, amelynek szervezõje az
Európa Tanács Információs és Dokumentá-
ciós Központ volt. Az Állj ki a diszkriminá-
ció ellen! Középpontban a média címû be-
szélgetést Klein Judit, a Magyar Televízió
Kisebbségi mûsorok szerkesztõségének ve-
zetõje moderálta, beszélgetõtársa Kállai Er-
nõ, a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok 
országgyûlési biztosa, D. Tóth Kriszta, a
Magyar Televízió Híradó mûsorvezetõje,
Pappné Farkas Klára, az Európa Tanács In-
formációs és Dokumentációs Központ igaz-
gatója és Mender Tiborné, az Országos
Idegennyelvû Könyvtár fõigazgatója volt. 

Minthogy az alcím is a média szerepének
jelentõségére utalt, nem volt meglepõ, hogy
a legtöbb szó errõl esett. D. Tóth Kriszta be-
számolt egy a Magyar Televízió munkatár-
sai számára holland mintára szervezett belsõ
tréningrõl, amelyen jó és rossz példák be-
mutatásával igyekeztek érzékeltetni, hogy
milyen hihetetlenül erõs hatása van a hírek
tálalásának, például a szöveg alá bevágott
képeknek. Lehet például úgy beszélni a ci-
gánykérdésrõl, hogy közben putrik elõtt a
sárban játszó, rongyos gyerekeket mutatnak,
és lehet úgy is, hogy a képek a nyomorból
való kilábalás lehetõségét sugallják. Mûköd-
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het egy televízió úgy, hogy fogyatékkal élõ
szakértõket von be a hátrányos helyzetûek
problémáiról szóló híradásokba, de úgy is,
hogy állandóan csak a politikusok és a 
különféle tisztviselõk beszélnek róluk. 
A különbséget nem kell magyarázni.

Pappné Farkas Klára erre mindjárt felve-
tette, hogy jó példaként az MTV talán be is
mutathatná ezt a továbbképzést valamelyik
mûsorában. Az Európa Tanács a saját tevé-
kenységében nagy hangsúlyt fektet arra,
hogy minél szélesebb körben terjessze a be-
vált módszereket, a jó példákat. A tévés mû-
sorvezetõ erre úgy reagált, hogy készült az
eseményrõl sajtóközlemény. Mi pedig hoz-
zágondolhatjuk, hogy ez nem egészen
ugyanazt a hatást éri el, mint egy tévémû-
sor…

Az Európa Tanács 1995-ben indította el
kampányát a Te is más vagy, te sem vagy
más szlogennel. Pappné Farkas Klára na-
gyon hasznosnak tartja, hogy a mostani, új
kampányban (Állj ki a diszkrimináció ellen!)
a média áll az események homlokterében,
mert így megsokszorozódhat az üzenetek
hatása. Az akció keretében rövid reklámfil-
mekben igyekeztek felhívni a nézõk 
figyelmét a tolerancia fontosságára. Az
esélyegyenlõség jegyében egészen új kezde-
ményezésként az egyes országok televíziói a
más országokban készült kisfilmeket is vetí-
tik eredeti nyelven, hogy az adott országban
élõ kisebbségiek az anyanyelvükön kaphas-
sanak információt. Tehát mondjuk Magyar-
országon bemutatnak egy örmény vagy egy
lengyel nyelvû filmet, és így tovább. 

Kállai Ernõ némi pesszimizmussal kér-
dezte, hogy lesz-e vajon ebbõl a beszélge-
tésbõl egy legalább öt másodperces hír a
közszolgálati tévén a koalamaci születésérõl
és egy újabb robbantásról szóló híradás kö-
zött. És hogy tovább fokozza, feltette azt a
kérdést is, hogy ugyan ki nézi a délután egy
és két óra között sugárzott kisebbségi mû-
sort. D. Tóth Kriszta kérdéssel válaszolt: Ki
nézné fél kilenckor a roma magazint, amikor
a kereskedelmi adókon ugyanakkor a Vacso-
racsata vagy a Barátok közt megy? Sajnos
ebbõl az ördögi körbõl nehéz kilépni, hiszen
a közszolgálati tévével szemben is vannak
nézettségi elvárások, mondta.

Itt már valódi vita is kialakult, az
ombudsman azzal érvelt, hogy az MTV adá-
sai mindannyiunk pénzébõl készülnek, és
hol van akkor azoknak a joga, akik esetleg
éppen nem bulvármûsorokra vágynának.
Klein Judit tudott jó példával szolgálni arra
nézve, hogy mégsem kibékíthetetlen ez az
ellentét. A svéd tévét említette, ahol olyan
izgalmas mûsort készítettek kisebbségekrõl,
hogy odaszegezték vele a nézõket a készülé-
kek elé. Valamiféle valóságshow volt ez is,
csak éppen sokkal igényesebben. Elmentek
az északon élõ számik közé egy kis faluba,
és az asszonyaikat elvitték egy szafarira, mi-
közben otthon a férfiaknak kellett helytállni-
uk. Könnyen elképzelhetõ, hogy mindkét
helyen igazán érdekes felvételek születhet-
tek. És nem kellett hozzá lemenni a bulvár-
lapok szintjére.

A beszélgetés olyan izgalmasra sikere-
dett, hogy a könyvtár fõigazgatója alig jutott
annyi idõre mikrofonhoz, hogy elmondhas-
sa, mi mindent tesznek a könyvtárak és spe-
ciálisan az OIK az esélykülönbségek csök-
kentéséért. Akadálymentesítés a mozgáskor-
látozottaknak, hangoskönyvek, felolvasó
szoftver, Braille-billentyûzet a vakoknak és
gyengén látóknak, indukciós hurok a
nagyothallóknak… Beszélt a nemzetiségek
könyvtári ellátásáról, a honlapjukon elérhe-
tõ kisebbségi adatbázisról, a TÁMOP-on
nyert támogatásból fejlesztendõ nemzetiségi
szolgáltatásokról: a tizenhárom hazai ki-
sebbség nyelvén tervezett nemzetiségi
alportálról és a Kérdezd a könyvtárost anya-
nyelveden! internetes felületrõl, mely szin-
tén az összes elismert hazai kisebbség nyel-
vén elérhetõ lesz. 
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Délután egymást követték a színes és tar-
talmas programok.

Már hagyomány, hogy ezen a napon kiál-
lítás nyílik a Magyar Könyvtárosok Egyesü-
letével közösen indított Alkotó könyvtárosok
sorozatban. Idén Gyergyák Edina, az Állami
Egészségügyi Központ orvosi könyvtárának
munkatársa és Szakmári Klára, a Budai
Nagy Antal Gimnázium könyvtárostanára
mutatkozhatott be. 

Gyergyák Edina kiállítása az alkotó sok-
színûségét, különféle technikákban való jár-
tasságát is tükrözi. Olaj és akvarell tájképei,
meseszerû, gazdag belsõ érzelemvilágról és
fantáziáról tanúskodó rézkarcai sokféle han-
gulatot tárnak elénk.

Szakmári Klára egy különleges techniká-
val, a márványozással ismerteti meg az ér-
deklõdõket. A márványozott selymek, papí-
rok, papírtárgyak mellett fényképekkel il-
lusztrálva bemutatja a felhasznált festékek
lelõhelyét, elõállítását és a márványozás fo-
lyamatát is.

A kiállítást Bakos Klára, a Magyar Könyv-
tárosok Egyesületének elnöke nyitotta meg.

A Zenemûtárban A kulisszák mögött cím-
mel rendhagyó énekórát tartottak. A Budapes-
ti Ward Mária Általános Iskola és Gimnázium,
illetve a Váci Utcai Ének-zene Általános Isko-
la tanulói a többi érdeklõdõvel együtt nyomon
követhették, hogyan születik meg egy ária, egy
karakter, egy operaszerep. Vecsey Gyula és
Labant Árpád, a Liszt Ferenc Zenemûvészeti
Egyetem Tanárképzõ Intézetének végzõs hall-
gatói és Birtalan Zsolt zongoramûvész rendkí-
vül jó hangulatú 45 percben beszéltek, zenél-
tek fiataloknak, felnõtteknek egyaránt érdekfe-
szítõ módon. Mozart Varázsfuvolájának áriáin
keresztül betekintést nyújtottak az operaéne-
kesek mûhelymunkájába a hangképzéstõl a
jelmezválasztásig, de jutott idõ játékra és a Ze-
nemûtár bemutatására is.

A Siketek és Nagyothallók Országos Szö-
vetségével közösen szervezett programon
egy izgalmas utazáson vehettek részt kicsik
és nagyok. Túróczy Erika segítségével, érzé-
keny vezetésével, hallók számára is érthetõ
tolmácsolásában Antoine de Saint-Exupéry
A kis herceg címû mûvének részleteit láthat-
tuk jelnyelven: a filmvásznon és az olvasó-
terem színpadán. 

Az OIK ezzel az estével is hozzájárult ah-
hoz, hogy a jelnyelv és a siketek közössége
egyre nagyobb, értõbb nyilvánosságot kap-
jon.

A rendezvény hagyományaihoz híven eb-
ben az évben is bemutatta kultúráját egy ha-
zai nemzetiség. Ezúttal a magyarországi
lengyelség mûvészetében gyönyörködhetett
a közönség. Öt lengyel munkatársa miatt a
könyvtár érzelmileg is érintett volt e nemze-
tiségi program összeállításban.

A rendezvényre érkezõ vendégek méltó
fogadásáról a Wysocki Légió Hagyomány-
õrzõ Egyesület pompás egyenruhába öltö-
zött fiai gondoskodtak.

Megnyitó szavaiban Csúcs Lászlóné Hali-
na szólt a lengyel–magyar baráti kapcsola-
tok történelmi gyökerérõl. Elmondta, hogy
Lengyel szeptember címmel éppen ebben az
évben emlékeznek meg a lengyel menekül-
tek magyarországi befogadásának hetvene-
dik évfordulójáról. A könyvtár épületének
egykori tulajdonosa, a Katolikus Kör is segí-
tette a menekülteket, jótékonysági rendezvé-
nyek szervezésével. Köszönetet mondott az
Országos Idegennyelvû Könyvtárnak, hogy
szívén viseli a lengyel nemzetiség sorsát és
segít kultúrájának megõrzésében.

Az elsõ program Olga Iwaniuk Bloch fes-
tõmûvész kiállításának megnyitója volt. A
tárlatot Antal István, a Magyar Rádió irodal-
mi szerkesztõje nyitotta meg.
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Olga Iwaniuk Bloch Poznanban diplomá-
zott grafika-festõ szakon. 1981 óta Magyar-
országon él. A festészet mellett könyvilluszt-
rátorként és borítótervezõként dolgozott 
Varsóban, a KAW Kiadónál, majd Budapes-
ten, az Európa Kiadónál. 1993-tól visszatért
az autonóm festészethez.

A kiállítást a Polonez együttes nép-
táncmûsora követte. Mindössze két pár fért
el a belsõ udvar látogatóktól zsúfolt terében.
A négy fiatal kiváló elõadásban mutatta be a
lengyelség hagyományos táncait.

A rendezvényteremben Trojan Tünde és
Rusz Milán színmûvészek tolmácsolásában
A másik címmel irodalmi összeállítást lát-
hattunk. A különbözõ korszakokból, más-
más stílusú mûvekbõl válogatott szövegeket
Trojan Tünde a cirkusz világát idézõ keret-
játékkal, a Commedia dell’arte alakjainak
szerepeltetésével egységes színházi elõadás-
sá varázsolta.

Az irodalmi összeállítást a Szent Kinga
Kórus koncertje követte Rostetter Szilvesz-
ter vezényletével. A kórus mûsorán hazafias
és egyházi énekek szerepeltek. Elhangzott
többek között a legrégebbi, kottával együtt
fennmaradt lengyel nyelvû vers, a Bogu-
rodzica, egy dal a kórus névadójáról, Szent
Kingáról, II. János Pál kedvenc dala, a Bar-
ka, valamint Kodály Ének Szent István ki-
rályról címû mûve.

A hölgyek körében nagy tetszést aratott a
kórustagok fellépõruhája.

A lengyel program az éppen hetvenéves
budapesti Lengyel Intézet bemutatkozásával 

zárult. Az intézet történetérõl, missziójáról
Arkadiusz Bernas igazgató beszélt. Õ is
szólt a II. világháború alatt a menekülteknek
nyújtott segítségrõl, melyben az intézmény
nagyon fontos szerepet játszott. Köszönetet
mondott azért, hogy az OIK lengyel gyûjte-
ményének folyamatos fejlesztésével és kü-
lönféle rendezvényekkel segíti a lengyel
anyanyelvi kultúra megõrzését és ápolását. 

Az esemény záróaktusaként sor került az
Országos Idegennyelvû Könyvtár és a Len-
gyel Intézet közötti együttmûködési egyez-
mény aláírására.

Az OIK immár negyedik alkalommal 
hirdette meg a nyelvek európai napjára mû-
fordítói pályázatát önálló kötettel nem ren-
delkezõ mûfordítók számára. Az idén len-
gyelbõl kellett fordítaniuk a jelentkezõknek:
Adam Zagajewski Deszcz nad Paryzem cí-
mû versének magyar fordítását várta a há-
romtagú zsûri (Lator László költõ, mûfordí-
tó, Körner Gábor mûfordító és Virág Bog-
nár Ágota, a könyvtár munkatársa).

A pályázatra kilencvennyolc pályamû ér-
kezett. A díjakat a budapesti Lengyel Intézet
és a Lengyel Köztársaság magyarországi
konzulja ajánlotta fel. Különdíjat adott a
Magyar Fordítóház Alapítvány és a Nemze-
ti Fryderyk Chopin Intézet (Varsó).

A bírálóbizottság három díjat és egy kü-
löndíjat ítélt oda. Az elsõ díjat Papolczy Pé-
ter, a második díjat Mechler Anna, a harma-
dikat Rostetter Szilveszter fordítása kapta. 
A három díjazotté lett a Chopin Intézet aján-
déka is. A Magyar Fordítóház Alapít-
vány különdíját Serkédi Orsolyának ítélte a
zsûri.
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A legsikeresebb pályamûvek megjelentek
a Napút KávaTéka mellékletében.

Az óriási érdeklõdéssel várt díjkiosztó
elõtt Roger Scaife Chopin-mûveket játszott.

Az Ars Nova Sacra Énekegyüttes Henry
Purcell születésének háromszázötvenedik
évfordulója alkalmából a szerzõ életmûvét
bemutató válogatást adott elõ a könyvtár ol-
vasótermében.

Purcell az angol barokk idõszakának ki-
emelkedõ zeneszerzõje volt, aki dolgozott a
Westminster-apátságban, a Chapel Royal-
ban, a királyi udvarban, színházban, sõt, 
helyi kocsmákban is. Zenéje sajátosan an-
gol, ugyanakkor a restauráció után a konti-
nentális Európa hatása is érzõdik rajta.

Mûsorukban anthemek, énekszóló, duet-
tek és hangszeres zene szerepeltek. Az utol-
só rész a Mária királynõ halálára komponált
mûvekre összpontosított (O Dive Custos és
a Funeral Sentences). Ezek a darabok a szó-
festésnek, a káprázatos érzelmi és zenei ér-
zékenységnek és Purcell izgalmas disszo-
nanciahasználatának nagyszerû példái.
Purcell e mûvek komponálása után néhány
hónappal, harminchat évesen hirtelen meg-
halt, és a temetésén elhangzott a Funeral
Sentenses.

A koncert bõvített változatát 2009. no-
vember 14-én, 19 órai kezdettel meghallgat-
hatják az érdeklõdõk a Budapest-Belvárosi
Szent Mihály templomban.

Az esti koncertet a M.É.Z. Zenekar adta.
Nem bánta meg, aki úgy döntött, hogy velük
tölti az idõt  nyolc és tíz óra között. A kelta
zenét játszó együttes remek hangulatot te-
remtett.  Pörgõs, talpalávaló zenéjükkel óri-
ási sikert arattak. Az utolsó fél órában sokan
ki is próbálták az ír tánc néhány alapvetõ lé-
pését. A koncert akár „Alkotó könyvtáros”

buli is lehetett volna, hiszen az alapító éne-
kes Kuklis Henrik magyar-könyvtár szakon
végzett. A zenekarvezetõ, a kiváló dalokon
kívül, néhány vers felolvasásával is megör-
vendeztette a közönséget.

A szomszédos házból egy középkorú úri-
ember papucsban, fürdõköpenyben arról ér-
deklõdött, hogy megszûnt tán a könyvtár
vagy profilt váltott? A fõigazgató asszony
udvariasan megnyugtatta, a könyvtár to-
vábbra is mûködik, ha zavarná a késõi zené-
lés, nyugodjon meg, tíz órakor befejezik.
Mire az úr: egyáltalán nem zavar, sõt, ez
jobban tetszik.

Lehet, hogy állandó M.É.Z.-klubot kelle-
ne nyitniuk? ■

Könyvtári Levelezõ/ lap • 2009. október12

Ars Nova Sacra

M
.É

.Z
.


