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Könyveket fogadtak 
örökbe 
az MTA Könyvtárban 
Jó ideje már, hogy rendszeresen érkeznek a 
meghívók a könyvtár Agora elnevezésű prog
ramsorozatára. A változatos rendezvények sorát 
december 17-én egy igazi ünnepi hangulatú ese
mény, örökbefogadás gazdagította. 

A karácsony közeledtéhez és a reneszánsz 
évéhez is illően Kónya István lantjátéka nyitotta 
a délutánt, s az i-re a pontot a Magyarország 
huszonkét történelmi borvidékén működő Pan
nónia Női Borrend lovagjai tették fel négy kü
lönböző tájegységről származó, jobbnál jobb bo
rokat kínálva. 

A lényeg persze azért mégis a könyv volt. 
Egy-egy ilyen akcióval a könyvtárak egy picit 
enyhíthetnek állománygyarapítási gondjaikon, 
főleg, ha úgy járnak el, mint ez esetben, hogy 
előre összeállított listát ajánlanak fel az örökbe
fogadásra hajlandóságot mutató érdeklődőknek. 

Bogyay Katalin, az Oktatási és Kulturális 
Minisztérium államtitkára - talán a londoni 
magyar intézet élén töltött időszakra is emlékez
ve - például a Cambridge University Press egy 
kiadványát (The first quarto of Romeo and Juliét) 
választotta, amelyben Shakespeare Rómeó és Jú
liájának első szövegváltozatát adták közre, mint
egy hatvan oldalnyi hozzá fűzött magyarázattal. 
Az irodalomtörténészek ugyan rosszabbnak tart
ják ezt a szöveget a később mindenütt ismertté 
vált második változatnál, mégis nagyon érdekes 
és fontos megismernünk. Ez a verzió hosszabb, 
több benne az akció, és jóval részletesebb inst
rukciókat tartalmaz a színészek számára. Bogyay 
Katalinnak személyes kötődése is van e műhöz, 
hiszen Angliában barátságba került a Shakespeare 
által megörökített Montagu család leszármazot-
taival. Ezen túl is nagyon fontosnak tartja azon
ban a nagy drámaíró alkotásainak „megszólalta
tását", életre keltését a ma emberének is, mert 
nincs olyan élethelyzet, amelyben szavai ne 
nyújtatának valami fogódzót. 

Téglási Ágnes, a könyvtár főigazgató-helyet
tese hozzáfűzte, az agora-program egyik célja 
éppen az, hogy a könyvtár megőrző funkciója 
mellett lehetőséget teremtsen az életre keltéshez. 

Az intézmény főigazgatója, Náray-Szabó 
Gábor akadémikus, vegyész lévén olyan köny
vet választott, amely képes közel vinni az olva
sókhoz a tudományt (Ahmed Zewail: A fáraók 
földjének Nobel-díjasa). Mint nagyon érzéklete
sen leírta, ez a tudós úgy mutatja be például a 
molekulák átalakulását, hogy az olvasó szinte 
látja, mint a moziban, amint a sok színes ré
szecske mozog, változik. 

Az örökbefogadási akcióval nem az a céljuk, 
mondta el, hogy néhány gazdag embert meg
nyerjenek például egy könyvritkaság restaurálta
tásának támogatásához, hanem szeretnének sok 
kevésbé jómódú könyvtárpártolónak lehetőséget 
nyújtani, hogy akár csekélynek nevezhető anya
gi áldozat árán is segíthesse jó, hasznos, fontos, 
esetleg épp számára különösen kedves kiadvá
nyok hozzáférhetővé tételét. 

A harmadik örökbefogadó, Votisky Zsuzsa, a 
Typotex Kiadó igazgatója, saját könyvüket, 
Kutorvácz Gábor, Láng Benedek és Zemplén 
Gábor A tudomány határai című kötetét ajánlot
ta a megjelentek figyelmébe. Kiadóként számára 
azért is fontos ez a könyv, mert úgy látja, hogy 
a tudomány kontra áltudomány vitában a tudo
mány vesztésre áll, A tudomány határaiban vi
szont sikerült megteremteni a holisztikus és az 
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analitikus szemlélet egyensúlyát. A fiatal szer
zők nehezen megérthető dolgokról beszélnek 
egyszerűen, könnyedén, fiatalosan. Ennek illuszt
rálására mindjárt fel is olvasta két fejezet beve
zetőjét, amin kitűnően szórakoztak a vendégek, 
hiszen tudományos kérdésekről a Micimackó 
fejezetcímeinek modorában szólnak. 

A decemberi sötétségbe igazán jóleső fényt 
vitt ez a délután, (fá) 

osztályvezetője mutatta be. A szerző, Murádin 
Jenő a bemutatón beszélt a litográfiák fellelésé
nek történetéről és a kötet elkészítéséről. 

Sümegi György művészettörténésznek a kö
tetről írott elemzéséből idézünk néhány gondo
latot: 

az országgyűlési 
ICony vta r na n 

Az Országgyűlési Könyvtárban december 11-én 
bemutatták Murádin Jenő Szathmári Pap Károly 
Erdélyi országgyűlési arcképcsarnoka, 1842 
című kötetét, mely a Magyar Egyháztörténeti En
ciklopédia Munkaközösség (Budapest) gondozá
sában jelent meg 2008-ban. A vendégeket Szili 
Katalin, az Országgyűlés elnöke és Várszegi 
Asztrik OSB pannonhalmi főapát köszöntötte. A 
kötetet Zombori István főszerkesztő (História 
Ecclesiastica Hungarica Alapítvány) és Sümegi 
György művészettörténész, a Történeti Levéltár 
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SZATHMÁRI PAP KÁROLY 
ERDÉLYI ORSZÁGGYŰLÉSI 

ARCKÉPCSARNOKA 

„(...) Szathmári Pap Károly 1842-es erdélyi 
országgyűlési arcképcsarnoka az Erdélyi Nagy
fejedelemség idejébe, a reformkorba visz ben
nünket. Az 1841-43-as kolozsvári diétára több 
mint háromszáz küldött gyűlt össze. Közülük 
sokakat lerajzolt, majd litográfiát, kőnyomatot 
készített, készíttetett róluk a kolozsvári születé
sű festő-rajzoló és fotográfus Szathmári Pap 
Károly... A reformkori diétán rajzolt, majd litog
rafált, ma ismerhető arcképeinek száma közel 
hetven. Murádin Jenő képantológiává formálta 
bevezetővel s a küldötteknek a diétán elhangzott 
jellemző, fontos fölszólalásaiból vett idézetek
kel. E kép-tárból elénk tárulnak az erdélyi arisz
tokrácia, a diétái követek arcképei, egyéni arc
vonásaik. Az arcok nem szépítettek, hanem tárgy-
szerűek, hűségre törekvőek, tárgyilagosan előa
dottak. (...) Az 1842-es Erdélyi országgyűlési 
arcképcsarnok az arcmások segítségével a diéta 
legfontosabb szereplőit állítja elénk. Ellenzékie
ket is természetesen, de zömében azokat, akik a 
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legfontosabb társadalmi változásokért emeltek 
szót: a magyar nyelv hivatalossá tételéért, az 
úrbérrendezés kérdésében, a kolozsvári Nemzeti 
Színház fölsegélyezéséért és az Erdélyi Múze
um létrehozásáért." 

Villám Judit 

Pest megyében Cegléden nyílt meg az első ifjú
sági könyvtár, 1958. december 15-én. 

A gyermekek boldogan vették birtokukba a 
közel 2500 kötetes, halványzöld bútorokkal, ala
csony polcokkal berendezett, 36 négyzetméteres 
termet, amely a járási könyvtár külön bejáratú 
helyiségében kapott helyet. Térben és időben 
elkülönített kölcsönzéssel, heti 22 óra nyitvatar
tási idővel és egy gyermekkönyvtáros vezetésé
vel kezdte meg működését. 

Idővel a könyvtár helyszíne változott, állo
mánya gyarapodott és a technikai feltételek fo
kozatosan bővültek, javultak. Gyökeres változást 
az 1987-es év hozott: a gyermekkönyvtár egy 
eklektikus stílusú, műemlék jellegű polgári ház
ban kapott új otthont. Építészeti adottságai -
kisebb-nagyobb, egybenyitott helyiségek - le
hetővé tették, hogy funkciójukat tekintve is el
különüljenek terek, állományrészek. Ez a szép, 
patinás épület ma is a gyermekolvasók „mese
birodalma". 

Ötven év történéseit - örömeit, nehézségeit -
igyekeztünk méltóképpen ünnepelni, tartalmas 
rendezvénysorozattal és egy ünnepi kiadvány 
megjelentetésével, gondolva jelenlegi és egykori 
olvasóinkra. 

November 29-étől december 15-éig minden
nap programmal vártuk látogatóinkat. 

Aki eljött a Mikulásváró játszóházra, báb mű
sort láthatott, játszhatott irodalmi játékokat és 
kipróbálhatta kreativitását a kézműves foglalko
záson. Nagy élményt jelentett a Baba-mama Klub 
kis nebulóinak és édesanyjuknak Bogdán Dóra 
zenepedagógus játékos zenei foglalkozása. Ven
dégünk volt Boldizsár Ildikó mesekutató, író. 
Kedves, szuggesztív egyénisége azonnal elnyer
te a hallgatóság tetszését. Érdekes és tanulságos 
utazást tettünk a mesék világába. Fenyő D. 
György Kötelezők másképpen: ötletek és mód
szerek című előadására elsősorban a magyar 

szakos pedagógusokat és a könyvtáros kollégá
kat vártuk. Volt közönségtalálkozó a Zanzibár 
együttes tagjaival, és december 5-én egész nap 
Mikulás várta olvasóinkat: báboztunk, meséltünk, 
verseket mondtunk. 

Téged is vár a gyermekkönyvtár! programunk
ra a város valamennyi általános iskolájából egy 
első osztály kapott meghívást, más-más napra. 
A rendhagyó könyvtárbemutató mellett a kollé
gákkal egy bábelőadással leptük meg a kisdiá
kokat, akik nagy örömmel próbálták ki a bábo
kat, és ugyanilyen önfeledt lelkesedéssel, érdek
lődéssel lapozgatták a könyveket. Mindannyian 
kaptak egy általunk készített „mozgószemű hó
ember" könyvjelzőt. Bízunk benne, élményt je
lentett számukra az ott töltött idő. 

Azt reméljük, ha jól érezték magukat, hama
rosan visszajönnek szüleikkel, és rendszeres ol
vasóink, könyvtárlátogatóink lesznek. December 
13-án Luca napi játszóház várta a gyerekeket és 
szüleiket. 

A záró rendezvény december 15-én, hétfőn 
15 órakor kezdődött (1958-ban is december 15-
én, hétfőn délután három órakor volt az ifjúsági 
részleg megnyitója) a Kossuth Művelődési Köz
pont és Könyvtár kamaratermében. 

Sokan ünnepeltek velünk, olvasóink, régi 
kollégák, óvónők, pedagógusok, szülők, nagy
szülők, akik próbálják továbbra is őrizni a köny
vek „lélekmelegét" azzal is, hogy segítik mun
kánkat. 

Az ünnepségen került sor az olvasást népsze
rűsítő plakátverseny eredményhirdetésére és az 
Olvasóink írták című könyv bemutatására. 

Hogyan született ez az ünnepi kiadvány? 
Tavasszal pályázatot hirdettünk, a következő 
témákban vártuk az írásokat: 
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- a gyermekkönyvtárhoz fűződő emlék, tör
ténet, 

- a legkedvesebb olvasmányélmény, 
- bármilyen témában írt vers vagy prózai 

alkotás. 
Ennek anyagából állítottuk össze a kötetben 

megjelenő válogatást. 
A pályázatra beérkezett emlékezések azt pél

dázzák, nem múltak el nyomtalanul a gyermek
könyvtárban eltöltött órák. Az emlékmorzsák 
segítségével újraélhetjük a könyvtári foglalkozá

sok, rendezvények szép 
és meghitt pillanatait, a 
versenyek kedves emlé
keit, izgalmait. Az olva
sótáborokban feldolgo
zott történetek előadásá
nak lázas előkészületeit, 
a kirándulások vidám 
kalandjait, a táborok 
mindennapjainak jó han
gulatát. Visszaemlékezé
sek, amelyek mesélnek 
nekünk, felidézik a ko
rábbi gyermekkönyvtári 
épületeket, a cipőre köt
hető mamuszt, a nagy 
barna foteleket, ame
lyekben jó olvasni , 
könyvet lapozgatni... 

A kiadványban ol
vashatunk kedvenc ol
vasmányélményekről, 
amelyeknek olvasását 
ajánljuk másoknak, hogy 
ők is megismerhessék, 
megszerethessék. 

Fontosnak tartjuk az 
önkifejezés és az alko
tás iránti igény feléb
resztését. Az egyéni al
kotások megjelenteté
sével ez volt a célunk. 
Ebben a fejezetben 
szép és igaz története
ket olvashatunk szere
tetről, családról, barát
ságról, vagy gondola
tainkban messze járva 
elrepülhetünk a „ka
landok bolygójára", a 

mesék csodálatos birodalmába. 
Az ünnepség végén nem maradt el a születés

napi torta és a Boldog születésnapot című ismert 
dal közös éneklése sem. E szép napunk a gyer
mekkönyvtárban folytatódott, ahová a könyvtár 
nyugdíjas és egykori dolgozóit vártuk. Jó volt 
együtt lenni, beszélgetni, nosztalgiázni... 

így ünnepeltünk mi Cegléden, 2008 decem
berében 

Némedi Tivadarné 
gyermekkönyvtár-vezető 
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