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Műhely 

ETO-gondozás, 
cia 

Lapunk elmúlt évi decemberi számában olvas
hattak az ETO sorsa iránt érdeklődők a nemré
giben befejezett konkordanciáról, amely az 1990. 
és a 2006. évi (2000. évi módosításokkal lezárt) 
kiadása közti átjárást oldja meg. 

Amint az új ETO-kiadás, úgy a konkordancia 
is hosszú évek alatt készült el. Nem sikerült a 
két korábbi rekord tartása (gondolni se mertünk 
rá): az 1966 és 1975 közötti módosításokat 1976-
ban, az 1977 és 1990 közöttieket 1991-ben, va
gyis mindkettőt már a rá következő évben adták 
közre elődeink. (Csak zárójelben teszem fel a 
kérdést: vajon 1976-ban nem történt ETO-mó-
dosítás, vagy csak téves a cím?) E tendencia 
szerint a legutóbbi konkordanciának (1990-2000) 
2001-ben meg kellett volna jelennie, ehhez ké
pest 2006-os megjelenésével öt évet késett.' 

Két komoly magyarázat is adható erre. Egy
felől: a Könyvtári Intézet elődjében, a Könyvtár
tudományi és Módszertani Központban önálló 
referense volt az ETO-gondozásnak, akit emel
lett más kötelességek nemigen terheltek, ma 
egyéb feladatok mellé besorolva jut idő az ETO-
ra. Ez épp elég baj lenne önmagában is, amit 
tetézett, hogy bizonytalan alapokon készült az új 
ETO-kiadás. 

Az ETO nemzetközi kiadását létrehozó UDC 
Consortium (félresöpörve a szobányi megörökölt 
jelzetcédulát) néhány nemzeti kiadásból hozott 
létre adatbázist MRF (Master Reference File) 
néven, ami ettől kezdve változik, gyarapodik is, 
de törölnek is belőle, ill. szövegmódosulásokon 
esnek át jelzetei. Mindezekről az évente megje
lenő E&C-kben (Extensions and Corrections to 
the UDCJ számolnak be, a nyomtatásban megje
lenő írásokat s a változások jegyzékét mintegy a 
nyomtatott változat elektronikus változataként pdf 
formátumban, cédén is mellékelik. Az előfizetés 
ára 125 euró, mai árfolyamon kb. 37 500 Ft. Az 
ETO papír- vagy cédékiadásának licencdíja 1300 
euró, kb. 390 000 Ft. (Van intra- és internet li
cenc is, 1575, ill. 3150 euróért, de ezek haszná

lati feltételeit, korlátozásait nem ismerjük, és 
figyelembe véve, hogy a díjakat évente kell fi
zetni, nem is nagyon kíváncsiskodtunk...) 

Az évenkénti MRF-előfizetés fejében megkap
juk a megelőző év decemberével lezárt adatbá
zist, amelyben a létrehozott és ekként jelölt új 
jelezetek is benne vannak és jelzik a jelzetmó
dosulást is, megadva, melyik mező tartalma vál
tozott. Értelemszerűen ebből már hiányoznak a 
törölt jelzetek rekordjai. Évenként külön-külön 
adatbázisban megküldik az új, a módosult és a 
törölt jelzetek adatbázisát, az utóbbiban megad
va a fogalom új jelzetét, ha új jelzetre helyezték 
át, vagy a végleges megszűnés tényét. 

A felsoroltakból az derül ki, hogy mindenünk 
megvan egy gyorsan összeállítható, jó konkor
danciához. Ez igaz is volna, ha az összehasonlí
tandó állományok teljes szinkronban lennének, 
de nincsenek. 

Munkamódszerünk az volt, hogy létrehoztunk 
egy összesített adatbázist a kumulált törölt és 
módosult rekordokból, ehhez hozzátöltöttük az 
adatbázisba rögzített 1990-es és 2006-os jelzete
ket. A feladat egyszerűnek látszott, az 1990-es 
magban lévő jelzetek sorsát illetően „balra" kell 
nézni, mondanak-e róla valamit a UDC-rekordok, 
majd Jobbról" hozzátenni az aktuális adatait. 

A folyamat lefuttatása katasztrofális ered
ménnyel járt. Egyfelől „balra nézve" a UDC-
állományban nem volt információ a vizsgált jel
zetről, miközben a 2000-es halmazból is hiány
zott, vagy benne volt ugyan, de a kapott infor
mációval ellentétben nem volt benne módosu
lás, ill. a megszűnt fogalom új jelzeteként meg
adott helyen teljesen más fogalom volt, vagy 
egyszerűen rossz volt az ajánlott jelzet stb. 

Más módszerhez folyamodtunk: szövegelem
zéssel kiszűrtük a 100%-ban megegyező fogal
makjelzeteit, egymás mellé tettük a jelzetek régi 
és új feloldását, az ún. nem jelzett sorsúaknak 
szintén szövegelemzéssel (-megfelelőséggel) 
kerestünk új jelzeteket. Az így kapott szöveges 
anyagon dolgoztunk tovább, ami viszonylag 
egyszerű döntés volt: töröltük a nem megfelelő 
jelzetsorokat, s pótoltunk ott, ahol nem volt aján
lat a régi jelzet helyett. 
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A jócskán lecsökkent (bár még így tekintélyes 
számú, hét és félezernél több) jelzetegységet rekor-
dosítva adatbázisba konvertáltuk, ebből készült az 
ISO, és az XML formátumú export, illetve a nyom
tatott konkordanciajegyzék Word-táblázatba szer
kesztett kézirata, az utóbbiból pedig Excel-tábla és 
tabulált szöveg, valamint pdf formátum. 

A lehető legegyszerűbb és legáttekinthetőbb 
szerkezetre törekedtünk, kevés jel használatával. 
A jelzet forrásból kiderített új jelzetére nyíl mutat, 
H. h.-val jelöljük azokat a jelzeteket, amelyeket 
a konzorcium által megszüntetett vagy nem jel
zett sorsú jelzetek helyett ajánlunk. (Csak na
gyon kevés esetben fogadtuk el a jelzet s vele 
együtt a fogalom megszűntét!) A mi 1990-es ki
adásunk sok esetben „táblázati rangra" emelt kép
zett, szerkesztett jelzeteket, amelyek az MRF-állo-
mányban természetesen nincsenek benne, de to
vábbélnek alkotóelemeik, ezért most is érvényesek 
és változatlanul használhatók. Ezt H. t.-vel jelöl
tük. Az L. m.-mel (lásd még) jelzetösszekapcsolási 
példákkal igyekeztünk az alapjelzetből kibontható 
új fogalmak kifejezésérc példát adni. A kötet vé
gén helyeztük el a papírkiadásban utóbb fellelt, 
értelemzavaró hibák jegyzékét. (A táblázatok for
gatói biztosan továbbiakat is találnak majd. Meg
köszönjük, ha ezekről értesítenek bennünket.) 

Úgy dukál, hogy a papírkiadásban megjelent 
ETO-hoz legyen papírkiadású konkordancia is, 
ezért árajánlatot kértünk ugyanannyi példányra, 
vagyis 1300 kötetre. A terjedelmes, több mint 
500 oldalas nyomat nyomdaköltsége elég tete
mes, ezért csak abban az estben lesz papírki
adás, ha az igény meghaladja az 1000 darabot. 
Arra az esetre, ha nem, pdf formátumba konver
tálva helyileg nyomtathatóként is meghirdettük. 

Az integrált rendszert és abban ETO osztá
lyozást használó könyvtáraknak az új jelzetelésre 
való áttérést megkönnyítendő ajánlottuk fel a 
többi formátumot, hogy konvertáló tábla segít
ségével minél egyszerűbben cserélhessék ki a régi 
jelzeteket az újakra. Ez abban az esetben, ha 
egyetlen főtáblázati szám vagy összetett jelzet 
az utód, működik is, azonban elég sok jelzetnek 
továbbosztások az utódai, itt szükség van a sza
kozó közreműködésére, döntésére. 

Azt eldönteni, hogy kinek melyik változatra 
van szüksége, nem tudjuk, kétség esetén konzul
táljanak szoftverük gyártójával vagy forgalma
zójával. (Több ilyen kérdést tartalmazó megke
resés érkezett.) 

Kérésre (erre több példa is volt már) mintát 
küldünk a változatokból. 

A konkordancia régi hiányt pótol, és úgy tűnt, 
valóban várják is, ehhez képest nem halmoztak 
el bennünket megrendelésekkel. Bár számszerű
leg messze áll a „küszöbértéktől", legtöbbet a 
papírkiadásból rendeltek, 70 körül, az elektroni
kus változatok kért példánya tíz alatt vagy in
kább öt alatt van, s ez az integrált könyvtári 
rendszerek jelenlegi elterjedtségéhez képest meg
döbbentően kevés. 

Lehetséges ok az is, hogy nem használják az 
ETO-t tartalmi feltárásra. A Köztaurusz letöltési 
statisztikáját a használatban lévő könyvtári prog
ramok számával összehasonlítva azt gondolhat
juk, a tezauruszt se nagyon. Márpedig ha így 
van, ez nem szolgálja az olvasó érdekeit, hiszen a 
sokféle tartalmi feltárási megoldás miatt esetleg 
könyvtáranként más-más logikával kell megfogal
mazni a tartalomra vonatkozó keresőkérdését. 

Az Egyetemes Tizedes Osztályozás gondozá
sa kapcsán három adósságunk van még. A kon
kordanciához igazodva új raktározási tábla össze
állítása, a katalógus-adatbázisok alá betölthető 
ETO-adatbázis hozzáférhetővé tétele, kiadása 
cédén, végül pedig a 2000. évi aktualizálási szint
ről 2008-ra, de legalább 2007-re frissíteni MRF-
állományunkat. Az elsőn dolgozunk, a második
nak ugyancsak jót tett, hogy kivártuk vele a kon
kordancia összeállítását, menet közben ugyanis 
számos hibáját sikerült javítanunk, a harmadiknak 
pedig feltétele, hogy legyen fedezete a (mint írá
som elején kiderült) tetemes előfizetési díjnak. 

És ami az egésznek fedezete s ami értelmet 
adhat egy ilyen nagyszabású munkának: az a 
tudat, hogy szükség van rá, várják, használják, 
észrevételeikkel segítik tökéletesítését. 

Nem adtuk fel a reményt. 

Fejős László 

Európai uniós szerzői jogi jelentés 
Az EU közzétette a szerzői jogi rendszer megváltoz
tatására irányuló Medina-jelentést. Anii sajnos kitű
nik belőle, hogy szokás szerint hozzáértés nélkül 
készült, az igen szigorú francia szerzői jog felfogását 
tükrözi, amit még egyes lobbik is megspékeltek. Új
donság, hogy elzárná a tudományos publikációkat az 
emberek elől, és totális internet- (és könyvtári) cen
zúrát vezetne be, és ezt csak nemzetközi összefogás
sal lehetne megakadályozni. (Forrás: EuroAstra) 
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Napló 

Kovács Máté, 
az abszolút pedagógus 

Nemcsak a Magyar Pedagógiai Társaság irodája 
mellett italozó-káromkodó „szabadművelődők" 
miatt volt nehéz január 26-án bejutni a Kovács 
Mátéról szóló kedélyes beszélgetésre, a meghir
detett kezdéskor már teljesen megtöltötte a ter
met a hallgatóság. Ki hinné, hogy egy hiteles 
személyiség iránt ilyen élénk érdeklődés mutat
kozik akkor is, ha éppen semmilyen évfordulója 
nincs?! 

Ha a huszadik századi magyar értelmiség ki
emelkedő alakjaiból levonjuk a pedagógusokat, 
szinte senki nem marad a lírai költőkön kívül -
bolondozott bevezetőjében Kiss Endre filozófus 
- , s nem csupán megélhetési okból lettek taná
rok sokan, hanem tudományos-művészeti tevé
kenységüket önként háttérbe szorítva is. Az ilyen, 
szakmájuk mellett az oktatás-nevelés terén is 
jelentős, bár a katedráról olykor eltiltott „abszo
lút pedagógusok" életművét tervezik bemutatni 
sorozatukban, mondta el Trencsényi László, a 
Kiss Árpád Műhely elnöke, elsőként „a könyv
tárosok által szívesen kisajátított" Kovács Máté 
példájára irányítva a figyelmet. 

Honnan voltak olyan mélységű könyvtárosi 
ismeretei 1946-ra Kovács Máténak, amilyenek
ről a Mai magyar művelődéspolitika kötet árul
kodik? Néhány hónapos könyvtári „gyakorno-
koskodása" a magyar-francia szak 193l-es be
fejezése után vagy iskolai könyvtárosi munkája 
kevés volt ehhez. Önálló, folyamatos tanulás 
révén alapozta meg kultúrpolitikusi tevékenysé
gét - fejtette ki Tóth Gyula. A Nyári Egyetem 
szervezése és tudományos légköre éppúgy hoz
zájárult fejlődéséhez, mint a cívisváros kulturá
lis életében való aktív részvétele. Nyíregyházi 
segédtanári korszakától kezdve egyszerre min
dig többféle kultúraközvetítő tevékenységet foly
tatott - tudtuk meg a Kovács Máté Alapítvány 
elnökétől. A debreceni egyetem Francia Intéze
tének professzora, Hankiss János ösztönzésére 
fordult az oktatásügy felé, s képességeit felis
merve helyezték mind magasabb pozícióba. Bár 

államtitkári hatáskörét a Vallás- és Közoktatás
ügyi Minisztériumban többször korlátozni pró
bálták a koalíciós időszak végén, feltáratlan, hogy 
két évvel kinevezése után miért mentették fel 
(„saját kérésre"). Érzékelve a Nemzeti Paraszt
párt visszaszorítását, önként döntött a pályamó
dosítás mellett? Legújabb ismereteink szerint 
Révai József saját kezű feljegyzéseiben kérdő
jellel szerepelt a neve az államtitkári poszt mel
lett. Még éppen idejében váltott, s került a Deb
receni Egyetemi Könyvtár élére? Egyáltalán, 
milyen volt a viszonya a kommunistákkal? Né
zeteinek, politikai magatartásának gyökereit még 
senki nem vizsgálta összefüggéseiben. „Társutas
ként" kiegyezett a hatalommal, vagy az eredeti 
küldetésének (a nemzet, a nép, a parasztság szel
lemi-kulturális felemelkedésének) teljesítéséhez 
szükséges lehetőségeket ragadta meg? Megvála
szolásra váró kérdések. Szisztematikus kutatáso
kat kellene indítani, melyekhez az Országos 
Széchényi Könyvtárban található bőséges hagya
ték kiindulásul szolgálhat - hívta fel a figyelmet 
Tóth Gyula. Eddig csak ünnepi alkalmakra, év
fordulókra készültek tanulmányok, hiányoznak 
az értékelő munkák, alapos elemzések. De olyan 
részletkérdések sem tisztázottak, hogy mi volt a 
székfoglaló beszéde, mikor 1948-ban tagja lett a 
Pedagógiai Társaságnak. 

1949 a magyar történelem sötét éve, a ma
gyar könyvtárügyben viszont sok fontos válto
zás történt azon kívül is, hogy Kovács Máté 
visszakerült Debrecenbe, s „válságmenedzser
ként" rendbe tette az egyetemi könyvtárat, majd 
1.952 után az Akadémiai Könyvtárat szintén. Az 
ötvenes évek pozitivista könyvtártudományi 
összefoglalóihoz képest újdonságot jelentett a 
könyvtár társadalmi beágyazódottságát is figye
lembe vevő bibliológiai elmélete, hiszen az 
Annales-iskola szemléletét és a nyugat-európai 
könyvtári szakirodalmat is felhasználta, bár
mennyire hangsúlyozta munkája szocialista jel
legét. Ismert, hogy megfelelő frazeológiát kel
lett használni a korszakban, kompromisszumo
kat kellett kötnie annak, aki publikálni akart. 
Vajon a tekintélyes mennyiségű kéziratokból 
megállapítható-e, hogy milyen máz került csu-
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A jócskán lecsökkent (bár még így tekintélyes 
számú, hét és félezernél több) jelzetegységet rekor-
dosítva adatbázisba konvertáltuk, ebből készült az 
ISO, és az XML formátumú export, illetve a nyom
tatott konkordanciajegyzék Word-táblázatba szer
kesztett kézirata, az utóbbiból pedig Excel-tábla és 
tabulált szöveg, valamint pdf formátum. 

A lehető legegyszerűbb és legáttekinthetőbb 
szerkezetre törekedtünk, kevés jel használatával. 
A jelzet forrásból kiderített új jelzetére nyíl mutat, 
H. h.-val jelöljük azokat a jelzeteket, amelyeket 
a konzorcium által megszüntetett vagy nem jel
zett sorsú jelzetek helyett ajánlunk. (Csak na
gyon kevés esetben fogadtuk el a jelzet s vele 
együtt a fogalom megszűntét!) A mi 1990-es ki
adásunk sok esetben „táblázati rangra" emelt kép
zett, szerkesztett jelzeteket, amelyek az MRF-állo-
mányban természetesen nincsenek benne, de to
vábbélnek alkotóelemeik, ezért most is érvényesek 
és változatlanul használhatók. Ezt H. t.-vel jelöl
tük. Az L. m.-mel (lásd még) jelzetösszekapcsolási 
példákkal igyekeztünk az alapjelzetből kibontható 
új fogalmak kifejezésérc példát adni. A kötet vé
gén helyeztük el a papírkiadásban utóbb fellelt, 
értelemzavaró hibák jegyzékét. (A táblázatok for
gatói biztosan továbbiakat is találnak majd. Meg
köszönjük, ha ezekről értesítenek bennünket.) 

Úgy dukál, hogy a papírkiadásban megjelent 
ETO-hoz legyen papírkiadású konkordancia is, 
ezért árajánlatot kértünk ugyanannyi példányra, 
vagyis 1300 kötetre. A terjedelmes, több mint 
500 oldalas nyomat nyomdaköltsége elég tete
mes, ezért csak abban az estben lesz papírki
adás, ha az igény meghaladja az 1000 darabot. 
Arra az esetre, ha nem, pdf formátumba konver
tálva helyileg nyomtathatóként is meghirdettük. 

Az integrált rendszert és abban ETO osztá
lyozást használó könyvtáraknak az új jelzetelésre 
való áttérést megkönnyítendő ajánlottuk fel a 
többi formátumot, hogy konvertáló tábla segít
ségével minél egyszerűbben cserélhessék ki a régi 
jelzeteket az újakra. Ez abban az esetben, ha 
egyetlen főtáblázati szám vagy összetett jelzet 
az utód, működik is, azonban elég sok jelzetnek 
továbbosztások az utódai, itt szükség van a sza
kozó közreműködésére, döntésére. 

Azt eldönteni, hogy kinek melyik változatra 
van szüksége, nem tudjuk, kétség esetén konzul
táljanak szoftverük gyártójával vagy forgalma
zójával. (Több ilyen kérdést tartalmazó megke
resés érkezett.) 

Kérésre (erre több példa is volt már) mintát 
küldünk a változatokból. 

A konkordancia régi hiányt pótol, és úgy tűnt, 
valóban várják is, ehhez képest nem halmoztak 
el bennünket megrendelésekkel. Bár számszerű
leg messze áll a „küszöbértéktől", legtöbbet a 
papírkiadásból rendeltek, 70 körül, az elektroni
kus változatok kért példánya tíz alatt vagy in
kább öt alatt van, s ez az integrált könyvtári 
rendszerek jelenlegi elterjedtségéhez képest meg
döbbentően kevés. 

Lehetséges ok az is, hogy nem használják az 
ETO-t tartalmi feltárásra. A Köztaurusz letöltési 
statisztikáját a használatban lévő könyvtári prog
ramok számával összehasonlítva azt gondolhat
juk, a tezauruszt se nagyon. Márpedig ha így 
van, ez nem szolgálja az olvasó érdekeit, hiszen a 
sokféle tartalmi feltárási megoldás miatt esetleg 
könyvtáranként más-más logikával kell megfogal
mazni a tartalomra vonatkozó keresőkérdését. 

Az Egyetemes Tizedes Osztályozás gondozá
sa kapcsán három adósságunk van még. A kon
kordanciához igazodva új raktározási tábla össze
állítása, a katalógus-adatbázisok alá betölthető 
ETO-adatbázis hozzáférhetővé tétele, kiadása 
cédén, végül pedig a 2000. évi aktualizálási szint
ről 2008-ra, de legalább 2007-re frissíteni MRF-
állományunkat. Az elsőn dolgozunk, a második
nak ugyancsak jót tett, hogy kivártuk vele a kon
kordancia összeállítását, menet közben ugyanis 
számos hibáját sikerült javítanunk, a harmadiknak 
pedig feltétele, hogy legyen fedezete a (mint írá
som elején kiderült) tetemes előfizetési díjnak. 

És ami az egésznek fedezete s ami értelmet 
adhat egy ilyen nagyszabású munkának: az a 
tudat, hogy szükség van rá, várják, használják, 
észrevételeikkel segítik tökéletesítését. 

Nem adtuk fel a reményt. 

Fejős László 

Európai uniós szerzői jogi jelentés 
Az EU közzétette a szerzői jogi rendszer megváltoz
tatására irányuló Medina-jelentést. Anii sajnos kitű
nik belőle, hogy szokás szerint hozzáértés nélkül 
készült, az igen szigorú francia szerzői jog felfogását 
tükrözi, amit még egyes lobbik is megspékeltek. Új
donság, hogy elzárná a tudományos publikációkat az 
emberek elől, és totális internet- (és könyvtári) cen
zúrát vezetne be, és ezt csak nemzetközi összefogás
sal lehetne megakadályozni. (Forrás: EuroAstra) 
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Napló 

Kovács Máté, 
az abszolút pedagógus 

Nemcsak a Magyar Pedagógiai Társaság irodája 
mellett italozó-káromkodó „szabadművelődők" 
miatt volt nehéz január 26-án bejutni a Kovács 
Mátéról szóló kedélyes beszélgetésre, a meghir
detett kezdéskor már teljesen megtöltötte a ter
met a hallgatóság. Ki hinné, hogy egy hiteles 
személyiség iránt ilyen élénk érdeklődés mutat
kozik akkor is, ha éppen semmilyen évfordulója 
nincs?! 

Ha a huszadik századi magyar értelmiség ki
emelkedő alakjaiból levonjuk a pedagógusokat, 
szinte senki nem marad a lírai költőkön kívül -
bolondozott bevezetőjében Kiss Endre filozófus 
- , s nem csupán megélhetési okból lettek taná
rok sokan, hanem tudományos-művészeti tevé
kenységüket önként háttérbe szorítva is. Az ilyen, 
szakmájuk mellett az oktatás-nevelés terén is 
jelentős, bár a katedráról olykor eltiltott „abszo
lút pedagógusok" életművét tervezik bemutatni 
sorozatukban, mondta el Trencsényi László, a 
Kiss Árpád Műhely elnöke, elsőként „a könyv
tárosok által szívesen kisajátított" Kovács Máté 
példájára irányítva a figyelmet. 

Honnan voltak olyan mélységű könyvtárosi 
ismeretei 1946-ra Kovács Máténak, amilyenek
ről a Mai magyar művelődéspolitika kötet árul
kodik? Néhány hónapos könyvtári „gyakorno-
koskodása" a magyar-francia szak 193l-es be
fejezése után vagy iskolai könyvtárosi munkája 
kevés volt ehhez. Önálló, folyamatos tanulás 
révén alapozta meg kultúrpolitikusi tevékenysé
gét - fejtette ki Tóth Gyula. A Nyári Egyetem 
szervezése és tudományos légköre éppúgy hoz
zájárult fejlődéséhez, mint a cívisváros kulturá
lis életében való aktív részvétele. Nyíregyházi 
segédtanári korszakától kezdve egyszerre min
dig többféle kultúraközvetítő tevékenységet foly
tatott - tudtuk meg a Kovács Máté Alapítvány 
elnökétől. A debreceni egyetem Francia Intéze
tének professzora, Hankiss János ösztönzésére 
fordult az oktatásügy felé, s képességeit felis
merve helyezték mind magasabb pozícióba. Bár 

államtitkári hatáskörét a Vallás- és Közoktatás
ügyi Minisztériumban többször korlátozni pró
bálták a koalíciós időszak végén, feltáratlan, hogy 
két évvel kinevezése után miért mentették fel 
(„saját kérésre"). Érzékelve a Nemzeti Paraszt
párt visszaszorítását, önként döntött a pályamó
dosítás mellett? Legújabb ismereteink szerint 
Révai József saját kezű feljegyzéseiben kérdő
jellel szerepelt a neve az államtitkári poszt mel
lett. Még éppen idejében váltott, s került a Deb
receni Egyetemi Könyvtár élére? Egyáltalán, 
milyen volt a viszonya a kommunistákkal? Né
zeteinek, politikai magatartásának gyökereit még 
senki nem vizsgálta összefüggéseiben. „Társutas
ként" kiegyezett a hatalommal, vagy az eredeti 
küldetésének (a nemzet, a nép, a parasztság szel
lemi-kulturális felemelkedésének) teljesítéséhez 
szükséges lehetőségeket ragadta meg? Megvála
szolásra váró kérdések. Szisztematikus kutatáso
kat kellene indítani, melyekhez az Országos 
Széchényi Könyvtárban található bőséges hagya
ték kiindulásul szolgálhat - hívta fel a figyelmet 
Tóth Gyula. Eddig csak ünnepi alkalmakra, év
fordulókra készültek tanulmányok, hiányoznak 
az értékelő munkák, alapos elemzések. De olyan 
részletkérdések sem tisztázottak, hogy mi volt a 
székfoglaló beszéde, mikor 1948-ban tagja lett a 
Pedagógiai Társaságnak. 

1949 a magyar történelem sötét éve, a ma
gyar könyvtárügyben viszont sok fontos válto
zás történt azon kívül is, hogy Kovács Máté 
visszakerült Debrecenbe, s „válságmenedzser
ként" rendbe tette az egyetemi könyvtárat, majd 
1.952 után az Akadémiai Könyvtárat szintén. Az 
ötvenes évek pozitivista könyvtártudományi 
összefoglalóihoz képest újdonságot jelentett a 
könyvtár társadalmi beágyazódottságát is figye
lembe vevő bibliológiai elmélete, hiszen az 
Annales-iskola szemléletét és a nyugat-európai 
könyvtári szakirodalmat is felhasználta, bár
mennyire hangsúlyozta munkája szocialista jel
legét. Ismert, hogy megfelelő frazeológiát kel
lett használni a korszakban, kompromisszumo
kat kellett kötnie annak, aki publikálni akart. 
Vajon a tekintélyes mennyiségű kéziratokból 
megállapítható-e, hogy milyen máz került csu-
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pán a fürkész lektorok kedvéért a művekre? A 
könyv és könyvtár a magyar társadalom életé
ben köteteinek digitális közreadásakor szentség
törés volna lebontani az elavult, zavaró ideoló
giai „felépítményt" a bevezetőkből, s visszail
leszteni a terjedelmi okokból kimaradt részeket? 
Tudós tanítványainak sem lenne ehhez joguk? 

De felforgató felvetéseim helyett vissza a le
íráshoz! 1956 őszétől az ELTE BTK Könyvtár
tudományi Tanszékének vezetője lett Kovács 
Máté, s számtalan kitűnő szakembert indított a 
pályára, követve, segítve is életútjukat. Többen 
közülük megjelentek ezen alkalommal is, hogy 
tisztelegjenek emléke előtt, s sztoikusan számol
gatták, hogy 1953 előtt kellett születnie annak, 
aki még az egyetemről személyesen ismerhette 
Kovács Mátét. Tanítványai közül Vajda Kornél 
a bevezetőre visszautalva felvetette, hogy ha a 
múlt század meghatározó magyar értelmiségijei 
közül kivonjuk a könyvtárosokat, akkor biztos, 
hogy senki sem marad. De nem volt könnyű 
könyvtárosnak sem lenni mindég, minden körül
ményben. A röpke hatalmától megszédült Mát
rai László például a budapesti IFLA-konferenci-

án pincérnek titulálta Kovács Mátét, aki azon
ban nem bántódott meg ilyesmin, a túlfeszített 
szervezői munka miatt halt meg másnapra. Csön
des az érdem, „harsog a talmi / többit sírból kell 
kikaparni" - idézte Weöres Sándor versét Arnóth 
Károly, aki egy másik költővel együtt kezdte a 
könyvtár szakot 1956 őszén. Eleven fiatalok 
voltak, Kovács Máté óvni próbálta őket. Hiába, 
tette hozzá szerényen Arnóth. (Ágh István meg
rázó novellájában bővebben olvashatunk a Kos
suth téri sebesülésükről és forradalmi napjaikról. 
A szöveg 1957-es fotójukkal együtt elérhető az 
Alexandra Könyvesház honlapján is.) Kisebb vita 
bontakozott ki Mátrai megítéléséről, illetve a 
rendszerhez, hivatásukhoz és emberségükhöz 
egyaránt hű könyvtárosokról, akik magas pozí
ciójukat felhasználva mentettek másokat. Nevek 
repkedtek pro és kontra, Vajda vidáman ugratta 
Arnóthot nézetkülönbségük miatt, Trencsényi 
László Waldapfel Eszter miatt érzett érintettsé
get, de emlékezzünk itt meg inkább csak arról, 
hogy Kovács Máté is állást és menedéket adott 
debreceni könyvtárigazgatóként korábbi mento
rának, Hankiss Jánosnak. 
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A túloldali képen középütt: 
Arnóth Károly és Hankiss Elemér 

Ezen az oldalon fent: 
Tóth Gyula, Hangodi Ágnes (a Kovács Máté 

Alapítvány titkára), Kovács Ilona 
és ifj. Kovács Máté 

Lent: Tóth Gyula, Hangodi Ágnes és Kovács Ilona 

Izgatott kíváncsisággal hallgatta az édesapjá
ról szóló történeteket Hankiss Elemér, majd maga 
is mesélni kezdett két kiváló középiskolai taná
ráról, Kiss Árpádról és Kovács Mátéról, vala
mint gyermekkori csibészségeiről. Milyen szó

rakoztató „koszos kis lurkónak" elkép
zelni Hankiss Elemért, amint az isko
laudvar homokját tömi egy másik 
nebuló szájába! Derültséget keltett 
azzal is a jelen lévő pedagógusok kö
rében, hogy ő nem bírná elviselni az 
ilyen koszos, buta kölyköket. A diá
kok által Ikreknek nevezett, Széche
nyihez és Kossuthhoz hasonlított ta
nárpáros remekül kiegészítette egy
mást: Kiss Árpád vizsgálódó, kritikus 
megközelítésre buzdított, és megen
gedőbb volt Hankiss szerint, Kovács 
Máté pedig kartéziánus gondolkodást 
közvetített, és fegyelmet várt el. Fél
tek is tőle kicsit. Egyetemi tanítvá
nyai viszont mindig derűsnek látták, 
és sosem remegett a lábuk, ha a tan-
székvczclőnél vizsgáztak. Ritka erény 

JP* ez. A szigorú következetességet kép-
1 viselő ifjú tanárból a jó ügy érdeké

ben kompromisszumokra hajló könyv
tárpolitikus lett, de „gerincesen, elve
inek feladása nélkül keresett teret ma
gának a közjóért cselekedni" - erősí
tette meg Báthory Zoltán oktatásku
tató szavait Kovács Ilona mosolyog
va. 

Összefoglalóul a Tudós tanárok -
tanár tudósok sorozatban megjelent 
Kovács Máté-kötet hátlapjáról Szabó 
Sándornak az emberi sokoldalúságot 
bemutató szavait olvasta fel Tóth Gyu
la, de álljon itt amit az utóbbi, a ren
dezvény előadója írt az 1983-as em-

I lékkönyvbe a példaadó Kovács Máté-
SLy|£ ról: „...lényéből fakadt a pedagógus 

attitűd. Ahol megjelent, hozzászólt, 
vagy csak beszélgetett környezetével, érvelt, vagy 
mesélt, kérdezett, vagy útbaigazított - szavai és 
gesztusai árasztották magukból a szó legneme
sebb értelmében vett tanítót. Művelt, nevelt, 
sugallt, orientált, táplált és nyesegetett. Kertész 
volt, mint kedvenc szabadidős foglalatoskodásá
ban. Emberkertész." 

Szellemi hagyatékának gondozója a Kovács 
Máté Alapítvány, amelynek 2009-es felhívása 
olvasható a lap e számában, a Kataliston és a 
http://www. ki.oszk.hu/kma/ címen található hon
lapon is. 

Klein László 
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pán a fürkész lektorok kedvéért a művekre? A 
könyv és könyvtár a magyar társadalom életé
ben köteteinek digitális közreadásakor szentség
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án pincérnek titulálta Kovács Mátét, aki azon
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szervezői munka miatt halt meg másnapra. Csön
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kikaparni" - idézte Weöres Sándor versét Arnóth 
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ciójukat felhasználva mentettek másokat. Nevek 
repkedtek pro és kontra, Vajda vidáman ugratta 
Arnóthot nézetkülönbségük miatt, Trencsényi 
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debreceni könyvtárigazgatóként korábbi mento
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Kitüntetések 
A magyar kultúra napján, január 22-én Biblioté
ka Emlékérmet vehetett át: 

Bánhegyi Zsolt (a Magyar Tudományos Aka
démia Könyvtárának osztályvezetője) az MTA 
Könyvtárában végzett több évtizedes tevékeny
ségéért és a magyar könyvtári kultúra fejlődése 
érdekében kifejtett elméleti és gyakorlati mun
kájáért, 

Berényi Ernőné (a Debreceni Egyetem Egye
temi és Nemzeti Könyvtár Társadalomtudomá
nyi Könyvtárának vezetője) magas színvonalú 
bibliográfiai munkásságáért és a Debreceni Egye
tem Közgazdaságtudományi Kara könyvtárának 
kialakításában és működtetésében kifejtett mun
kájáért, 

Gál Józsefné (a Móricz Zsigmond Megyei és 
Városi Könyvtár osztályvezetője) zenei könyv
tárosi munkásságáért és a Móricz Zsigmond 
könyvtár minőségelvű szolgáltatásainak kialakí
tásában végzett tevékenységéért, 

Horváthné Jakubecz Ilona (a Fővárosi Szabó 
Ervin Könyvtár Budai-régió igazgatója) a FSZEK 
stratégiai fejlesztési koncepcióinak kidolgozásá
ban és megvalósításában való részvételéért, va
lamint a tagkönyvtárak szolgáltatásainak fejlesz
téséért, 

Huszár Katalin (Honvédelmi Minisztérium 
Kommunikációs és Toborzó Főosztály) a hon
védségi könyvtárak korszerűsítéséért végzett ki
magasló munkájáért, 

Lovászné Vona Katalin (az Országos Széché
nyi Könyvtár osztályvezető-helyettese) a nem
zeti könyvtár gyűjteményének fejlesztésében 
végzett kimagasló munkájáért, 

Márkus Julianna (a Széchenyi István Egye
tem Egyetemi Könyvtár nyugalmazott igazgató
ja) Győr közkönyvtárában, majd felsőoktatási 
könyvtárában kifejtett jelentős tevékenységéért, 

Padár Lászlóné Tóth Olga (a Nyitott Könyv 
Olvasókör Egyesület - TEMI Könyvtár vezető
je) Nógrád Megye könyvtári ellátásában, illetve 
az országos és a helyi könyvtáros szakmai szer
vezetekben végzett több évtizedes kimagasló 
szakmai munkájáéit, 

Szeli Valéria (az Országos Széchényi Könyv
tár osztályvezetője) a nemzeti könyvtár tájékoz
tató szolgálatában végzett kiváló felkészültségű 
és szolgálatkész munkájáért, 

Szepesi Hajnal (a Bókay János Humán 
Kéttannyelvű Szakközépiskola nyugdíjas könyv
tárostanára) több évtizedes kiemelkedő iskolai 
könyvtárosi és könyvtárostanári munkájáért. 

Fejérné Pintér Veronika, a Somogyi-könyv
tár osztályvezetője a Magyar Kultúra Napja al
kalmából munkájáért Kölcsey-emlékérmet vehe
tett át Szeged Megyei Jogú Város vezetőitől. 

Gratulálunk a kitüntetetteknek, és további 
munkájukhoz sok lelkesedést és jó egészséget 
kívánunk. 

Ugyancsak gratulálunk Bényei Miklósnak, 
aki sikeresen védte meg Kossuth Lajos és 
Debrecen című akadémiai doktori értekezését, 
és elnyerte a Magyar Tudományos Akadémia 
Doktora címet. 

A Magyar 
Társadalomtudományi 
Szemle (1908-1914) 
a Magyar 
Társadalomtudományok 
Digitális Archívumában 
„Közéletünk jórészt már alig áll egyébből, mint 
felekezeteknek felekezetek ellen, osztályoknak 
osztályok ellen, néptörzseknek a nemzet egésze 
ellenvaló iparszerű uszításából. A mi egye
sületünk ezekkel az áldatlan szertehúzó és rom
boló irányzatokkal szemben mindenek-fölött a 
társadalmi egységet, a társadalmi har
móniát akarja képviselni." 

Palágyi Menyhért beköszöntőjében ekként 
foglalta össze az 1908-ban mondhatni a Husza
dik Század versenytársaként induló folyóirat ars 
poeticáját. 

Tekintve, hogy előbbi már régebben elérhető 
a projektben, az MTDA a jelen, csaknem 6000 
oldalt kitevő publikációjával régi adósságát tör
leszti. 

A folyóirat elérhető: http://mtdaportal.extra.hu/ 
MTSZ.html 

Reisz László 
projektvezető 
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A Bod Péter Társaság 
húszéves története* 

A nyolcvanas évek második felétől, az enyhülő 
politikai légkörben a Hazafias Népfront égisze 
alatt sorra alakultak Budapesten és vidéken egy
aránt a művelődést szolgáló, az olvasást szorgal
mazó olvasókörök. Számuk fokozatosan növe
kedett. Ez a biztató mozgalom ott bontakozott ki 
elsősorban, ahol erősek voltak a korábbi köri és 
egyesületi élet hagyományai: Balmazújvároson, 
Kisújszálláson, Kisvárdán, Makón, Mohácson, a 
Sió-mentén, Megyaszón, Hódmezővásárhelyen, 
Hévízgyörkön stb. Ekkor alakult meg, 1988 
novemberében, a Bod Péter Társaság nevet vise
lő olvasókör is Budapesten, első nyilvános fellé
pése a Kaffka Margit Gimnáziumban (ma Szent 
Margit Gimnázium) volt. Alapító vezetője, tár
saságunk mozgatója, lelke, Ugrin Gáborné Már
ta, énekt-anár, könyvtáros volt. Ekkor került sor 
először a Bod Péter-emléklapok átadására is. A 
Bod Péter-emléklapokat a kiemelkedő ülések al
kalmából - általában ötévenként - adtuk át a 
könyvtárostanároknak. 

A Hazafias Népfront megszűnésével (1990) 
szükségessé vált és az olvasókörök vezetői hasz
nosnak vélték, ha szövetségbe tömörülnek. Ter
mészetesen nem valamiféle új hivatal maguk fölé 
emelésére gondoltak, hanem egymást kölcsönö
sen segítő összefogásra. így alakult meg Buda
pesten 1990. szeptember 22-én az Olvasókörök 
Országos Szövetsége, melyet a Fővárosi Bíróság 
be is jegyzett, tehát hivatalos szervezetté vált. 

A szervezőbizottság kimondta: „Legyen az 
olvasási, a nyelvi, a viselkedési kultúra ápolása 
az olvasóköröknek is a legfontosabb program
ja!" Ugyanezen az összejövetelen megválasztot
ták a vezetőket: Hajdú Géza elnök, Fekete Imre 
alelnök, Ugrin Gáborné titkár. Az Olvasókörök 
Országos Szövetségének egyik alapító tagja volt 
a Bod Péter Társaság is. 

Társaságunk három célt tűzött maga elé: 
- Bod Péter XVIII. századi nagy erdélyi tu

dós, egyháztörténész, református lelkész (az 
első magyar irodalmi lexikon szerzője) életé-

*Elhangzott a Bod Péter Társaság emlékülésén, az Or
szágos Széchényi Könyvtár dísztermében, Budapesten, 
2008. november 14-én. 

nek és munkásságának megismertetése, emlé
kének ápolása, 

- a könyvtár szak egy szűkebb területének, a 
könyvtárostanár könyvtárpedagógiai munkájának 
felkarolása, megsegítése, 

- olvasásfejlesztés - különösen a tanulással, 
olvasói igényességgel, etikai kérdésekkel, csalá
di életre való felkészítéssel kapcsolatosan. 

Társaságunk jelmondatát: „Mert valamikép
pen a hazának ártani nem szabad, azonképpen 
annak nem használni, mikor lehetne, nagy vé
tek" Bod Péter Magyar Athenasának előszavá
ból kölcsönözte. Ez a Bod Péter-i gondolat irá
nyította és irányítja munkánkat mind a mai na-
Pig-

Kezdetben többnyire könyvtárostanárok vol
tak a tagjai, de társaságunk köre fokozatosan 
bővült. A '90-es években már könyvelő, iskola
titkár, könyvtárvezető, gazdasági szakember, ta
nító is volt soraiban. Később egyetemi hallga
tók, a Bod család több tagja (orvos, mérnök, 
közgazdász, tanár, jogász) és egyetemi tanár (tör
ténész, könyvtáros, irodalmár, egyháztörténész) 
is szerepelt a negyven tag, a nyolcvan pártoló 
tag között. A nyilvános konferenciákon további 
negyven-ötven érdeklődő is megjelent. A 
megnövekedett igény következtében a Bod Pé
ter Társaság önálló szervezetként is bejelentke
zett a Fővárosi Bíróságon 2002. április 19-én, 
ahol nyilvántartásba vették. 

Az olvasás, a könyvtár, a tanulás fontosságát 
hangsúlyozva társaságunk szoros kapcsolatot 
tartott a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Isko
lai Könyvtárosok Szekciójával (ma Könyv
tárostanárok Szervezete), melynek alapító titká
ra ugyancsak. Ugrin Gáborné volt 1986-ban. 
Ennek a szekciónak a szervezésében rendezték 
meg évenként az országos Bod Péter könyvtár
használati versenyeket. 

A versenyek megszervezésében és lebonyolí
tásában igen értékes munkát végzett önkéntesen 
a nagy tudású, szigorú, mindenkire figyelő Zsol
dos Jánosné Cselényi Gyöngyi és két állandó 
társa, Szepesi Hajnal és Melykóné Tőzsér Judit. 
A felkészítésben és a versenyek országos szer
vezésében pedig fontos feladatot vállalt Benkő 
Ilona könyvtárostanár. Erről a mintaszerű, sok 
emberséggel végzett munkáról olvashatunk Zsol
dos Jánosné Tíz év az Országos Bod Péter 
Könyvtárhasználati Verseny szolgálatában (Nyír
egyháza, 2003) című könyvében. 
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ja) Győr közkönyvtárában, majd felsőoktatási 
könyvtárában kifejtett jelentős tevékenységéért, 

Padár Lászlóné Tóth Olga (a Nyitott Könyv 
Olvasókör Egyesület - TEMI Könyvtár vezető
je) Nógrád Megye könyvtári ellátásában, illetve 
az országos és a helyi könyvtáros szakmai szer
vezetekben végzett több évtizedes kimagasló 
szakmai munkájáéit, 

Szeli Valéria (az Országos Széchényi Könyv
tár osztályvezetője) a nemzeti könyvtár tájékoz
tató szolgálatában végzett kiváló felkészültségű 
és szolgálatkész munkájáért, 

Szepesi Hajnal (a Bókay János Humán 
Kéttannyelvű Szakközépiskola nyugdíjas könyv
tárostanára) több évtizedes kiemelkedő iskolai 
könyvtárosi és könyvtárostanári munkájáért. 

Fejérné Pintér Veronika, a Somogyi-könyv
tár osztályvezetője a Magyar Kultúra Napja al
kalmából munkájáért Kölcsey-emlékérmet vehe
tett át Szeged Megyei Jogú Város vezetőitől. 

Gratulálunk a kitüntetetteknek, és további 
munkájukhoz sok lelkesedést és jó egészséget 
kívánunk. 

Ugyancsak gratulálunk Bényei Miklósnak, 
aki sikeresen védte meg Kossuth Lajos és 
Debrecen című akadémiai doktori értekezését, 
és elnyerte a Magyar Tudományos Akadémia 
Doktora címet. 

A Magyar 
Társadalomtudományi 
Szemle (1908-1914) 
a Magyar 
Társadalomtudományok 
Digitális Archívumában 
„Közéletünk jórészt már alig áll egyébből, mint 
felekezeteknek felekezetek ellen, osztályoknak 
osztályok ellen, néptörzseknek a nemzet egésze 
ellenvaló iparszerű uszításából. A mi egye
sületünk ezekkel az áldatlan szertehúzó és rom
boló irányzatokkal szemben mindenek-fölött a 
társadalmi egységet, a társadalmi har
móniát akarja képviselni." 

Palágyi Menyhért beköszöntőjében ekként 
foglalta össze az 1908-ban mondhatni a Husza
dik Század versenytársaként induló folyóirat ars 
poeticáját. 

Tekintve, hogy előbbi már régebben elérhető 
a projektben, az MTDA a jelen, csaknem 6000 
oldalt kitevő publikációjával régi adósságát tör
leszti. 

A folyóirat elérhető: http://mtdaportal.extra.hu/ 
MTSZ.html 

Reisz László 
projektvezető 
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A Bod Péter Társaság 
húszéves története* 

A nyolcvanas évek második felétől, az enyhülő 
politikai légkörben a Hazafias Népfront égisze 
alatt sorra alakultak Budapesten és vidéken egy
aránt a művelődést szolgáló, az olvasást szorgal
mazó olvasókörök. Számuk fokozatosan növe
kedett. Ez a biztató mozgalom ott bontakozott ki 
elsősorban, ahol erősek voltak a korábbi köri és 
egyesületi élet hagyományai: Balmazújvároson, 
Kisújszálláson, Kisvárdán, Makón, Mohácson, a 
Sió-mentén, Megyaszón, Hódmezővásárhelyen, 
Hévízgyörkön stb. Ekkor alakult meg, 1988 
novemberében, a Bod Péter Társaság nevet vise
lő olvasókör is Budapesten, első nyilvános fellé
pése a Kaffka Margit Gimnáziumban (ma Szent 
Margit Gimnázium) volt. Alapító vezetője, tár
saságunk mozgatója, lelke, Ugrin Gáborné Már
ta, énekt-anár, könyvtáros volt. Ekkor került sor 
először a Bod Péter-emléklapok átadására is. A 
Bod Péter-emléklapokat a kiemelkedő ülések al
kalmából - általában ötévenként - adtuk át a 
könyvtárostanároknak. 

A Hazafias Népfront megszűnésével (1990) 
szükségessé vált és az olvasókörök vezetői hasz
nosnak vélték, ha szövetségbe tömörülnek. Ter
mészetesen nem valamiféle új hivatal maguk fölé 
emelésére gondoltak, hanem egymást kölcsönö
sen segítő összefogásra. így alakult meg Buda
pesten 1990. szeptember 22-én az Olvasókörök 
Országos Szövetsége, melyet a Fővárosi Bíróság 
be is jegyzett, tehát hivatalos szervezetté vált. 

A szervezőbizottság kimondta: „Legyen az 
olvasási, a nyelvi, a viselkedési kultúra ápolása 
az olvasóköröknek is a legfontosabb program
ja!" Ugyanezen az összejövetelen megválasztot
ták a vezetőket: Hajdú Géza elnök, Fekete Imre 
alelnök, Ugrin Gáborné titkár. Az Olvasókörök 
Országos Szövetségének egyik alapító tagja volt 
a Bod Péter Társaság is. 

Társaságunk három célt tűzött maga elé: 
- Bod Péter XVIII. századi nagy erdélyi tu

dós, egyháztörténész, református lelkész (az 
első magyar irodalmi lexikon szerzője) életé-

*Elhangzott a Bod Péter Társaság emlékülésén, az Or
szágos Széchényi Könyvtár dísztermében, Budapesten, 
2008. november 14-én. 

nek és munkásságának megismertetése, emlé
kének ápolása, 

- a könyvtár szak egy szűkebb területének, a 
könyvtárostanár könyvtárpedagógiai munkájának 
felkarolása, megsegítése, 

- olvasásfejlesztés - különösen a tanulással, 
olvasói igényességgel, etikai kérdésekkel, csalá
di életre való felkészítéssel kapcsolatosan. 

Társaságunk jelmondatát: „Mert valamikép
pen a hazának ártani nem szabad, azonképpen 
annak nem használni, mikor lehetne, nagy vé
tek" Bod Péter Magyar Athenasának előszavá
ból kölcsönözte. Ez a Bod Péter-i gondolat irá
nyította és irányítja munkánkat mind a mai na-
Pig-

Kezdetben többnyire könyvtárostanárok vol
tak a tagjai, de társaságunk köre fokozatosan 
bővült. A '90-es években már könyvelő, iskola
titkár, könyvtárvezető, gazdasági szakember, ta
nító is volt soraiban. Később egyetemi hallga
tók, a Bod család több tagja (orvos, mérnök, 
közgazdász, tanár, jogász) és egyetemi tanár (tör
ténész, könyvtáros, irodalmár, egyháztörténész) 
is szerepelt a negyven tag, a nyolcvan pártoló 
tag között. A nyilvános konferenciákon további 
negyven-ötven érdeklődő is megjelent. A 
megnövekedett igény következtében a Bod Pé
ter Társaság önálló szervezetként is bejelentke
zett a Fővárosi Bíróságon 2002. április 19-én, 
ahol nyilvántartásba vették. 

Az olvasás, a könyvtár, a tanulás fontosságát 
hangsúlyozva társaságunk szoros kapcsolatot 
tartott a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Isko
lai Könyvtárosok Szekciójával (ma Könyv
tárostanárok Szervezete), melynek alapító titká
ra ugyancsak. Ugrin Gáborné volt 1986-ban. 
Ennek a szekciónak a szervezésében rendezték 
meg évenként az országos Bod Péter könyvtár
használati versenyeket. 

A versenyek megszervezésében és lebonyolí
tásában igen értékes munkát végzett önkéntesen 
a nagy tudású, szigorú, mindenkire figyelő Zsol
dos Jánosné Cselényi Gyöngyi és két állandó 
társa, Szepesi Hajnal és Melykóné Tőzsér Judit. 
A felkészítésben és a versenyek országos szer
vezésében pedig fontos feladatot vállalt Benkő 
Ilona könyvtárostanár. Erről a mintaszerű, sok 
emberséggel végzett munkáról olvashatunk Zsol
dos Jánosné Tíz év az Országos Bod Péter 
Könyvtárhasználati Verseny szolgálatában (Nyír
egyháza, 2003) című könyvében. 
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Társaságunk összejöveteleinek célja tulajdon
képpen az együttgondolkodás, az igényesség, az 
önzetlenség, a mások iránti bizalom felkeltése, 
fokozása. Veres Pálné, a nagy pedagógus gon
dolata mindnyájunk számára figyelemre méltó 
és irányadó: „Sokaknak egy cél felé való tömö
rülése feltűnő nagy dolgokat hoz létre." Bod Péter 
tisztelete, kultuszának ápolása, a múltnak, a ha
zai és a nemzeti értékeknek a megbecsülése tart
ja össze a társaság tagjait, akik mindig csendben 
végezték és végzik munkájukat. 

Társaságunk munkáját mindig éves progra
mokban határoztuk meg, melyeket a vezetőség 
állított össze. 

Az első tíz évben rendezvényeinken az isko
lai könyvtárak és a könyvtárostanárok tevékeny
ségével kapcsolatos elemzések, fejlesztési javas
latok, valamint az olvasás, az olvasási szokások, 
az értő olvasás fejlesztésére vonatkozó megbe
szélések szerepeltek többségben, és igen kevés 
előadás hangzott el Bod Péterrel kapcsolatban. 
1998-2000-től azonban már előtérbe kerültek a 
Bod Péterrel foglalkozó előadások, sőt olyan 
konferenciák is voltak, amelyeket csak neki szen
teltünk. A továbbiakban e háromirányú tevékeny- Társaságunk odafigyelt az esti és levelező 
ségünket ismertetem. tagozatos tanulók és tanáraik megsegítésére. 

1. A könyv és a könyvtárpedagógia fontos Ezzel a céllal került sor 1999-ben (április 23-án) 
része volt kezdeti munkánknak. Ezzel a témával az Érettségi előtt álló esti és levelező tagozatos 
foglalkoztunk az 1993-ban (december 11-én) az tanulók és tanáraik könyvtári ellátása című ren-
Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum dezvényünkre az OPKM nagytermében, ahol 
(OPKM) újbóli megnyitásának harmincötödik többek között Csorna Gyula A funkcionális anal-
évfordulóján rendezett ünnepi ülésünkön, ahol fabetizmus kialakulásának megelőzése könyvtári 
előadások hangzottak el a könyvtártörténeti írá- eszközökkel című előadása hangzott el. Sajnos 
sokról (Voit Krisztina), a könyvtári szolgálatról kezdeményezésünknek nem volt folytatása or-
(Celler Zsuzsanna) és az OPKM első évtizede- szagos szinten. 
iről (Károlyi Ágnes). Az 1990-es évek elején sikerült elérnünk a 

Az 1997-ben (február 11-én) rendezett szak- könyvtárostanárok jogi helyzetének tisztázását, 
mai összejövetelünkön pedig könyvtárpe- Ugrin Gáborné erőfeszítéseinek, kitartó munká-
dagógiai témában tanácskoztunk Mire kell fel- jának köszönhetően bekerült a közoktatásról szó-
készíteni a tanárokat annak érdekében, hogy ló 1993. évi LXXIX. törvénybe az iskolai és 
könyvtárhasználókká tudják nevelni a rájuk kollégiumi könyvtárosok, azaz a könyvtáros-
bízottakat? címmel. tanárok alkalmazásáról szóló jogszabály. Majd 

Ugyanebben az évben, 1997-ben (március 25- az 1995-ben közreadott Nemzeti Alaptantervbe 
én) a Bod Péter Társaság kibővített vezetőségi (NAT-ba) beépítették a könyvtárhasználati isme
ülésén közoktatási tankönyvekről és tanári kézi- reteket is, igaz, az informatika részeként, 
könyvekről tanácskoztak a résztvevők Horváth Már 2000-ben (február 16-án) tanácskozás 
Zsuzsanna Tankönyvelemzési szempontok és el- kezdődött a Bakáts téri iskolában a könyvtárosta-
járások című tanulmánya alapján (Új Pedagógi- nárok tevékenységéről az 1958 és 1988 közötti 
ai Szemle,1996. okt.). A tanácskozáson részt vett időszakból, tehát harminc évi munkájáról. Ugyan-
a szerző is, mint az OKI (Országos Közoktatási is Ugrin Gáborné szakfelügyelői tapasztalatai és 
Intézet) főmunkatársa. az iskolai könyvtárügyért folytatott szívós küz-
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delme alapján fontosnak tartotta, hogy ennek az 
időszaknak az eredményei ne vesszenek el, sőt, 
lehetőleg pozitív hatást gyakoroljanak a további 
fejlődésre. Ebben az elemző-összegző munká
ban sokat tevékenykedtek: Apai Béláné, Pásztor 
Emiiné, Csepeti Péterné, Vetési Eszter, Ugrin 
Gáborné. A beérkezett írások bemutatására, elem
zésére 2003-ban (november 19-én), társaságunk 
ünnepi ülésén került sor Apai Béláné előadásá
ban, Könyvtárostanári pályaképek az 1958 és 
1988 közötti három évtizedből címmel. Apai 
Béláné többek között a következőket mondta: 
„Nem akarunk könyvtártörténetet írni, nem akar
juk azt állítani, hogy az iskolák valaha is létez
tek könyvtárak nélkül. [...] Mindössze arra vál
lalkozhatunk, hogy az idők sodrából kiragadjuk 
azt a küzdelmes harminc esztendőt, mely híven 
tükrözi a mindig újrakezdés, az újból építkezés 
nehéz munkáját az iskolában. [...] Az iskolai 
könyvtári lét alapja a tanulókkal való törődés a 
tájékoztatás, a tanulás, az olvasóvá nevelés terü
letén. A pálya nehéz volt, sok akaraterő, türelem 
és tettvágy kellett hozzá." Majd Ugrin Gáborné, 
megfogalmazva a könyvtárostanári pálya lénye
gét, Révész Napsugár grafikusművész emlékér
mét nyújtotta át (Magyarországon elsőként) a 
könyvtárostanári pályát megvalósítóknak. 

Ugyancsak a könyvhöz, könyvtárhoz kapcso
lódott Szögi Lászlónak, az Egyetemi Könyvtár 
főigazgatójának az előadása 2007-ben (szeptem
ber 21-én), az Egyetemi Könyvtár nagy olvasó
jában tartott rendezvényünkön. Előadásának a 
címe: Egyetem, könyvtár, művelődés volt. Érdek
lődéssel, figyelemmel hallgattuk a lendületes, 
színes, évszázadokra visszatekintő és előremuta
tó beszédét. Sokat tanultunk, épültünk belőle. 

A könyvekkel foglalkozó összejöveteleink 
sorában igen tanulságos volt Bod Magdolna 
vegyészmérnök tagtársunk 2007-ben (február 26-
án), az OPKM nagytermében tartott előadása A 
Biblia és a természettudományok címmel. A 
befejezésben a következő megállapítással 
összegezte gondolatait: „A Bibliában olvasható 
kinyilatkoztatott igazságok és az emberi erőfe
szítések eredményeképpen megírt tudományos 
ismeretek összevetése lehetséges, és ezáltal pon
tosabban érthető a 2400 (Ószövetség) és az 1900 
(Újszövetség) évvel ezelőtt leírt és évmilliár
dokkal korábban megtörtént világfolyamatok 
végbemenetele. Tehát a kinyilatkoztatás sugal
mazója csakis a történések irányítója lehetett, 

hiszen a szövegíró, halandó emberként, nem le
hetett az események szemtanúja és főképpen nem 
értelmezője." A mindnyájunk számára érdekes 
és hasznos előadásra szívesen gondolunk vissza, 
különösen most, a Biblia évében. (A könyvtáros
tanári témához kapcsolódóan az emlékülés má
sodik napján Szakmári Klára tagtársunk tartott 
előadást Egy könyvtárostanár gondolatai a Bod 
Péter Társaságban címmel.) 

2. A könyvhöz, a könyvtárhoz szorosan kap
csolódik az olvasás. Az olvasásfejlesztés, amint 
azt fentebb már említettem, a Bod Péter Társa
ság célkitűzései közé tartozik. Ez napjaink egyik 
igen fontos és nehéz kérdése, ugyanis az olva
sók száma egyre fogy. Mondhatnánk, hogy az 
olvasás válságban van. Hogyan lehetne ezen vál
toztatni? Olvasással foglalkozó rendezvényein
ken, tanácskozásainkon próbáltunk választ ke
resni a kérdésre. Tevékenységünknek ezt a terü
letét, az olvasáspedagógiai kérdések területét 
Oporné Fodor Mária vezetette és vezeti ma is. 

Az olvasás kérdésében sokszor volt segítsé
günkre Nagy Attila olvasáskutató, összejövetele
inken, tanácskozásainkon több előadását hallgat
tuk meg. Emlékezetes volt 2006-os (március 10.) 
Az olvasás mint kiváltság című előadása, melyet 
az országos Széchényi könyvtárbeli dolgozószo
bájában tartott. 

Ugyanebben a témában Jobbágy Károlyné ny. 
magyar szakos tanár tartott gondolkodásra kész
tető, megfontolásra érdemes előadást Az olvasás 
címmel 2008-ban (április 16-án) a Dunamelléki 
Református Egyházkerület Székházának díszter
mében. Négy kérdésről értekezett: 

- az olvasás jelenlegi helyzetéről, a vészhely
zetről, 

- néhány az olvasást érintő kutatási ered
ményről, 

- az iskola válaszáról a kihívásokra, 
- az olvasás és a nemzeti identitás összefüg

géséről. 
(Az olvasásról és olvasásfejlesztésről külön 

előadás hangzott el, melyet Oporné Fodor Mária 
tagtársunk tartott Az olvasásról a Bod Péter 
Társaságban címmel.) 

A könyves és az olvasással foglalkozó tevé
kenységünkkel összhangban rendezvényeinken 
könyvismertetéseket is beiktattunk. 

2000-ben sikerült kiadnunk egy könyvet Bod 
Péter írásaiból, írásairól címmel Ugrin Gáborné 
szerkesztésében, a Püski Kiadó gondozásában. 
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Társaságunk összejöveteleinek célja tulajdon
képpen az együttgondolkodás, az igényesség, az 
önzetlenség, a mások iránti bizalom felkeltése, 
fokozása. Veres Pálné, a nagy pedagógus gon
dolata mindnyájunk számára figyelemre méltó 
és irányadó: „Sokaknak egy cél felé való tömö
rülése feltűnő nagy dolgokat hoz létre." Bod Péter 
tisztelete, kultuszának ápolása, a múltnak, a ha
zai és a nemzeti értékeknek a megbecsülése tart
ja össze a társaság tagjait, akik mindig csendben 
végezték és végzik munkájukat. 

Társaságunk munkáját mindig éves progra
mokban határoztuk meg, melyeket a vezetőség 
állított össze. 

Az első tíz évben rendezvényeinken az isko
lai könyvtárak és a könyvtárostanárok tevékeny
ségével kapcsolatos elemzések, fejlesztési javas
latok, valamint az olvasás, az olvasási szokások, 
az értő olvasás fejlesztésére vonatkozó megbe
szélések szerepeltek többségben, és igen kevés 
előadás hangzott el Bod Péterrel kapcsolatban. 
1998-2000-től azonban már előtérbe kerültek a 
Bod Péterrel foglalkozó előadások, sőt olyan 
konferenciák is voltak, amelyeket csak neki szen
teltünk. A továbbiakban e háromirányú tevékeny- Társaságunk odafigyelt az esti és levelező 
ségünket ismertetem. tagozatos tanulók és tanáraik megsegítésére. 

1. A könyv és a könyvtárpedagógia fontos Ezzel a céllal került sor 1999-ben (április 23-án) 
része volt kezdeti munkánknak. Ezzel a témával az Érettségi előtt álló esti és levelező tagozatos 
foglalkoztunk az 1993-ban (december 11-én) az tanulók és tanáraik könyvtári ellátása című ren-
Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum dezvényünkre az OPKM nagytermében, ahol 
(OPKM) újbóli megnyitásának harmincötödik többek között Csorna Gyula A funkcionális anal-
évfordulóján rendezett ünnepi ülésünkön, ahol fabetizmus kialakulásának megelőzése könyvtári 
előadások hangzottak el a könyvtártörténeti írá- eszközökkel című előadása hangzott el. Sajnos 
sokról (Voit Krisztina), a könyvtári szolgálatról kezdeményezésünknek nem volt folytatása or-
(Celler Zsuzsanna) és az OPKM első évtizede- szagos szinten. 
iről (Károlyi Ágnes). Az 1990-es évek elején sikerült elérnünk a 

Az 1997-ben (február 11-én) rendezett szak- könyvtárostanárok jogi helyzetének tisztázását, 
mai összejövetelünkön pedig könyvtárpe- Ugrin Gáborné erőfeszítéseinek, kitartó munká-
dagógiai témában tanácskoztunk Mire kell fel- jának köszönhetően bekerült a közoktatásról szó-
készíteni a tanárokat annak érdekében, hogy ló 1993. évi LXXIX. törvénybe az iskolai és 
könyvtárhasználókká tudják nevelni a rájuk kollégiumi könyvtárosok, azaz a könyvtáros-
bízottakat? címmel. tanárok alkalmazásáról szóló jogszabály. Majd 

Ugyanebben az évben, 1997-ben (március 25- az 1995-ben közreadott Nemzeti Alaptantervbe 
én) a Bod Péter Társaság kibővített vezetőségi (NAT-ba) beépítették a könyvtárhasználati isme
ülésén közoktatási tankönyvekről és tanári kézi- reteket is, igaz, az informatika részeként, 
könyvekről tanácskoztak a résztvevők Horváth Már 2000-ben (február 16-án) tanácskozás 
Zsuzsanna Tankönyvelemzési szempontok és el- kezdődött a Bakáts téri iskolában a könyvtárosta-
járások című tanulmánya alapján (Új Pedagógi- nárok tevékenységéről az 1958 és 1988 közötti 
ai Szemle,1996. okt.). A tanácskozáson részt vett időszakból, tehát harminc évi munkájáról. Ugyan-
a szerző is, mint az OKI (Országos Közoktatási is Ugrin Gáborné szakfelügyelői tapasztalatai és 
Intézet) főmunkatársa. az iskolai könyvtárügyért folytatott szívós küz-
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delme alapján fontosnak tartotta, hogy ennek az 
időszaknak az eredményei ne vesszenek el, sőt, 
lehetőleg pozitív hatást gyakoroljanak a további 
fejlődésre. Ebben az elemző-összegző munká
ban sokat tevékenykedtek: Apai Béláné, Pásztor 
Emiiné, Csepeti Péterné, Vetési Eszter, Ugrin 
Gáborné. A beérkezett írások bemutatására, elem
zésére 2003-ban (november 19-én), társaságunk 
ünnepi ülésén került sor Apai Béláné előadásá
ban, Könyvtárostanári pályaképek az 1958 és 
1988 közötti három évtizedből címmel. Apai 
Béláné többek között a következőket mondta: 
„Nem akarunk könyvtártörténetet írni, nem akar
juk azt állítani, hogy az iskolák valaha is létez
tek könyvtárak nélkül. [...] Mindössze arra vál
lalkozhatunk, hogy az idők sodrából kiragadjuk 
azt a küzdelmes harminc esztendőt, mely híven 
tükrözi a mindig újrakezdés, az újból építkezés 
nehéz munkáját az iskolában. [...] Az iskolai 
könyvtári lét alapja a tanulókkal való törődés a 
tájékoztatás, a tanulás, az olvasóvá nevelés terü
letén. A pálya nehéz volt, sok akaraterő, türelem 
és tettvágy kellett hozzá." Majd Ugrin Gáborné, 
megfogalmazva a könyvtárostanári pálya lénye
gét, Révész Napsugár grafikusművész emlékér
mét nyújtotta át (Magyarországon elsőként) a 
könyvtárostanári pályát megvalósítóknak. 

Ugyancsak a könyvhöz, könyvtárhoz kapcso
lódott Szögi Lászlónak, az Egyetemi Könyvtár 
főigazgatójának az előadása 2007-ben (szeptem
ber 21-én), az Egyetemi Könyvtár nagy olvasó
jában tartott rendezvényünkön. Előadásának a 
címe: Egyetem, könyvtár, művelődés volt. Érdek
lődéssel, figyelemmel hallgattuk a lendületes, 
színes, évszázadokra visszatekintő és előremuta
tó beszédét. Sokat tanultunk, épültünk belőle. 

A könyvekkel foglalkozó összejöveteleink 
sorában igen tanulságos volt Bod Magdolna 
vegyészmérnök tagtársunk 2007-ben (február 26-
án), az OPKM nagytermében tartott előadása A 
Biblia és a természettudományok címmel. A 
befejezésben a következő megállapítással 
összegezte gondolatait: „A Bibliában olvasható 
kinyilatkoztatott igazságok és az emberi erőfe
szítések eredményeképpen megírt tudományos 
ismeretek összevetése lehetséges, és ezáltal pon
tosabban érthető a 2400 (Ószövetség) és az 1900 
(Újszövetség) évvel ezelőtt leírt és évmilliár
dokkal korábban megtörtént világfolyamatok 
végbemenetele. Tehát a kinyilatkoztatás sugal
mazója csakis a történések irányítója lehetett, 

hiszen a szövegíró, halandó emberként, nem le
hetett az események szemtanúja és főképpen nem 
értelmezője." A mindnyájunk számára érdekes 
és hasznos előadásra szívesen gondolunk vissza, 
különösen most, a Biblia évében. (A könyvtáros
tanári témához kapcsolódóan az emlékülés má
sodik napján Szakmári Klára tagtársunk tartott 
előadást Egy könyvtárostanár gondolatai a Bod 
Péter Társaságban címmel.) 

2. A könyvhöz, a könyvtárhoz szorosan kap
csolódik az olvasás. Az olvasásfejlesztés, amint 
azt fentebb már említettem, a Bod Péter Társa
ság célkitűzései közé tartozik. Ez napjaink egyik 
igen fontos és nehéz kérdése, ugyanis az olva
sók száma egyre fogy. Mondhatnánk, hogy az 
olvasás válságban van. Hogyan lehetne ezen vál
toztatni? Olvasással foglalkozó rendezvényein
ken, tanácskozásainkon próbáltunk választ ke
resni a kérdésre. Tevékenységünknek ezt a terü
letét, az olvasáspedagógiai kérdések területét 
Oporné Fodor Mária vezetette és vezeti ma is. 

Az olvasás kérdésében sokszor volt segítsé
günkre Nagy Attila olvasáskutató, összejövetele
inken, tanácskozásainkon több előadását hallgat
tuk meg. Emlékezetes volt 2006-os (március 10.) 
Az olvasás mint kiváltság című előadása, melyet 
az országos Széchényi könyvtárbeli dolgozószo
bájában tartott. 

Ugyanebben a témában Jobbágy Károlyné ny. 
magyar szakos tanár tartott gondolkodásra kész
tető, megfontolásra érdemes előadást Az olvasás 
címmel 2008-ban (április 16-án) a Dunamelléki 
Református Egyházkerület Székházának díszter
mében. Négy kérdésről értekezett: 

- az olvasás jelenlegi helyzetéről, a vészhely
zetről, 

- néhány az olvasást érintő kutatási ered
ményről, 

- az iskola válaszáról a kihívásokra, 
- az olvasás és a nemzeti identitás összefüg

géséről. 
(Az olvasásról és olvasásfejlesztésről külön 

előadás hangzott el, melyet Oporné Fodor Mária 
tagtársunk tartott Az olvasásról a Bod Péter 
Társaságban címmel.) 

A könyves és az olvasással foglalkozó tevé
kenységünkkel összhangban rendezvényeinken 
könyvismertetéseket is beiktattunk. 

2000-ben sikerült kiadnunk egy könyvet Bod 
Péter írásaiból, írásairól címmel Ugrin Gáborné 
szerkesztésében, a Püski Kiadó gondozásában. 

K ö n y v t á r i f e v e l e z ő / l a p • 2 0 0 9 . f e b r u á r • 



A nagyközönségnek szánt kiadványunk iránti 
érdeklődést bizonyította az a tény, hogy 2002-
ben megjelent a második, javított kiadás is. A 
műről Vásárhelyi Judit tagtársunk a Püski Ki
adó üzletébe meghívott vendégeknek kutató egyé
niségéhez méltó könyvismertetést tartott. 

Igazi bensőséges, kellemes eseményre került 
sor 2005-ben (november 8-án) a Deák téri Evan
gélikus Gimnázium dísztermében, ahol Somkuti 
Gabriella tagtársunk Ajándék mégis című ver
seskötetének bemutatóját tartottuk. A kötetet 
bemutatta és a szerzővel beszélgetett Pomogáts 
Béla irodalomtörténész. A szerző verseit pedig 
Frankó Emilia előadóművész tolmácsolta. Együtt 
örvendeztünk Somkuti Gabriella sikerének. 

A 2007. szeptemberi (21.) rendezvényünkön 
is szerepelt egy könyvismertetés. Nagy Géza A 
református egyház története 1608-1715 című 
nagy összefoglaló munkáját Be Hág h Rózsa is
mertette. A XVII. századi magyar református 
egyháztörténet közel hatvan évig kéziratban volt. 
Annak ellenére, hogy a szakma tudott róla és 
régóta várta megjelenését, kiadása helyett csak 
biztatások, eluntatásig menő ígérgetések halma
za maradt. Végül egy magánkiadó, az Attraktor 
adta ki közel ezeroldalas terjedelemben, két kö
tetben. A művet adatgazdagsága miatt a XVII. 
századi egyháztörténet valóságos kézikönyvének 
is tekinthetjük, igazi kincsesbánya. 

3. Harmadik irányú tevékenységünk Bod Pé
terhez kapcsolódik. 

Társaságunk nevéhez hűen fontosnak tekinti 
Bod Péter hagyatékának ápolását, de emellett az 
erdélyi tudós-lelkipásztor szellemi értékrendjé
nek széles körű, folyamatos felmutatását is itt
hon és az egész Kárpát-medencében. Ennek ré
sze a szűkebb szakmai-tudományos kutatások 
kezdeményezése, eredményeinek bemutatása, 
esetleg publikálása, de épp úgy feladatunk a 
kultusz ápolása és fenntartása is. Az 1993-as 
ünnepi ülésünkön. Czine Mihály Bod Péter örök
sége című bevezető előadása hangzott el a könyv
tártörténeti előadások mellett. Czine Mihálynak 
óriási érdemei vannak a magyar kultúra, különö
sen a XX. századi magyar irodalom egyetemes 
és európai rangú értékeinek tudatosításában. De 
számtalanszor hitet tett szíve szerinti értékei 
mellett a korábbi korokból is. Ilyen értéket je
lentett számára Bod Péter is, akinek életében, 
sorsában megtalálható a magyar kultúra, Erdély, 
a haza iránti ragaszkodás, a tudósi érdeklődés, 
kíváncsiság, de ott vannak a könyvek, a könyv
tárak, az iskola, a tanulás is. 

Az első nagyobb szabású, Bod Péternek szen
telt rendezvényünkre 1999-ben (június 9-én) 
került sor, amikor az erdélyi tudós halálának 230. 
évfordulója alkalmából emlékülést rendeztünk a 
Deák téri Evangélikus Gimnázium dísztermében. 
Előadók voltak: Hubert Ildikó (Bod Péter, az 
egyház- és irodalomtörténet-író), Cs. Varga Ist
ván (Németh László erdélyi drámahősei), Simon 
Melinda (Bethlen Kata). A továbbiakban Bod 
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Péter a magyar középiskolákban címmel taná
rok és tanulók gondolatait hallhattuk. Sziliné 
Simon Márta, a Szent István Gimnázium tanára 
a háttérbe szorított „régi" magyar irodalomról 
így vallott: „Köszönöm azt a lehetőséget, hogy 
a könyvtári munkát és az olvasási kultúra fej
lesztését szívügynek tekintő kollégák és a Bod 
Péter Társaság felkeltették tanulóink érdeklődé
sét Bod Péter személye és munkássága iránt. 
Nagyon szívesen vállalkoztak tanítványaim arra, 
hogy olvassanak a régi magyar irodalom gyöngy
szemeiből, és megfogalmazzák, milyen örök ér
vényű üzenetet közvetít Bod Péter a mai fiatalok 
számára." 

Az emlékülés végén pedig a Bod Péter nevét 
viselő erdélyi intézmények, szervezetek képvi
selői és a XVIII. századi Bod család leszárma
zottai, tehát ma élő rokonai szólaltak meg. Bod 
Péter Ákos egyetemi tanár, aki nem tudott részt 
venni az emlékülésen, köszöntő levelet küldött 
társaságunk tagjainak és a résztvevőknek. A le
vélből kitűnik, hogy mennyire aktuálisak voltak 
akkor is, de 1 napjainkban is Bod Péter Ákos 
gondolatai: „Ma napi élményünk, hogy a tanulni 
kész magyar fiatal a fejlettebb, gazdagabb világ 
felé igyekszik. Van azonban egy kardinális kér
dés itt: mi lesz a megszerzett tudással? A ma
gyar peregrinusok tudással felvértezve és köny
vekkel megrakodva jöttek vissza hazájukba. Bod 
Péter is 1743-ban, hároméves hollandiai tanul
mányútja után hét mázsa útipoggyásszal tért 
meg. Ezután Bethlen Kata mellett szolgált, 
majd az első magyar nyelvű irodalmi lexikon 
elkészítésével, szótárszerkesztéssel és számos 
irodalmi munkával, majd magyarigeni lelki-
pásztorkodással fizette vissza nemzetének a 
támogatást. Olyan életpálya az övé, amely a 
példaképekben szegényes mai világban roppant 
időszerű és korszerű." 

Bod Péter munkásságának ismertetése és el
ismertetése érdekében kiszélesítettük érdeklődé
si köreinket és megerősítettük kapcsolatainkat a 
tudományos élet képviselőivel nemcsak a buda
pesti, hanem az erdélyi konferenciákon is. Emel
lett megkerestük és megtaláltuk a Bod Péter iránt 
érdeklődő embereket Erdély kicsiny falvaiban. 
Társaságunk baráti kapcsolatokat épített ki azok
kal az erdélyi református gyülekezetekkel, ahol 
Bod Péter élt és alkotott: Alsó- és Felső-
csernátonban, Olthévízen és Magyarigenben. 
Tudunk egymásról és segítjük egymást. 

A Bod Péter Társaság tagjai a találkozások 
során mintegy hidat alkottak a kutatók, az elő
adók, valamint az adott témát befogadni akaró 
közönség között. Mindenüvé a szellemi életbe 
igyekeztünk bevinni Bod Péter gondolatait. 

1999 júliusában (8-11.) Olthévízen az Árva 
Bethlen Kata - Bod Péter című konferencián, 
novemberben a magyarigeni csoport rendezvé
nyén vettünk részt Budapesten a Baár-Madas 
Gimnáziumban, 2001-ben (augusztus 4-5.) pe
dig a Felsőcsernátonban rendezett Bod Péter 
konferencián. 

Erdélybe kirándulásokat szerveztünk Bod 
Péter nyomában, melyeket két alkalommal Musz
ka Erzsébet tagtársunk, egyszer pedig Ugrin 
Gáborné vezetett. 

2006-ban (július 28-30.) az olthévízi refor
mátus egyházközség újabb, kétnapos konferen
ciát szervezett Bod Péter tiszteletére. 

A tudós-lelkipásztor életrajzából tudjuk, hogy 
összesen hat évet töltött itt, Olthévízen (1743-
1749). A konferenciát Veress László maros
szentkirályi (korábban olthévízi) és Sylvester Aba 
János olthévízi lelkész szervezte. A résztvevők 
elsősorban erdélyiek voltak, de jöttek Budapest
ről is a Bod Péter Társaság tagjai közül tizenket
ten, és Svájcból, Grasubünden kantonból. A ren
dezvényen öt előadás hangzott el (sorrendben: 
Bellágh Rózsa, Majláthné Csizmadia Gabriella, 
Gudor Botond, Veress László és Jan Andrea 
Bernhard előadása.) Közülük kiemelem Maj
láthné Csizmadia Gabrielláét, amelyben Bod 
Péter Históriára utat mutató magyar lecsiconját 
mutatta be. 

A fiatal nyárádszeredai tanárnő nagy felfede
zése volt a lecsicon, ezzel új eredményt hozott a 
Bod-kutatásba. A marosvásárhelyi Teleki-Bolyai 
Könyvtár Kézirattárában találta meg az eddig 
elveszettnek hitt kéziratot. Csizmadia Gabriella 
nagy türelemmel és szorgalommal lemásolta, és 
belőle készítette el a diplomamunkáját. A 
lecsicont a szerző, Bod Péter, Olthévízen írta 
1746-ban, a Szentírás értelmére vezérlő magyar 
leksikon és egyéb művei mellett. 

Az évek folyamán egyre több tapasztalatra 
tettünk szert, látókörünk kiszélesedett. Felismer
tük, hogy nem a szélesítés, hanem a mélyítés, 
tehát tevékenységünknek úgy a mennyiségi, mint 
még inkább a minőségi fejlesztése volna a sok
kal fontosabb feladatunk. Ezt az intést vagy el
határozást akár tetszik, akár nem, egy kutatónak 
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és európai rangú értékeinek tudatosításában. De 
számtalanszor hitet tett szíve szerinti értékei 
mellett a korábbi korokból is. Ilyen értéket je
lentett számára Bod Péter is, akinek életében, 
sorsában megtalálható a magyar kultúra, Erdély, 
a haza iránti ragaszkodás, a tudósi érdeklődés, 
kíváncsiság, de ott vannak a könyvek, a könyv
tárak, az iskola, a tanulás is. 

Az első nagyobb szabású, Bod Péternek szen
telt rendezvényünkre 1999-ben (június 9-én) 
került sor, amikor az erdélyi tudós halálának 230. 
évfordulója alkalmából emlékülést rendeztünk a 
Deák téri Evangélikus Gimnázium dísztermében. 
Előadók voltak: Hubert Ildikó (Bod Péter, az 
egyház- és irodalomtörténet-író), Cs. Varga Ist
ván (Németh László erdélyi drámahősei), Simon 
Melinda (Bethlen Kata). A továbbiakban Bod 
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Péter a magyar középiskolákban címmel taná
rok és tanulók gondolatait hallhattuk. Sziliné 
Simon Márta, a Szent István Gimnázium tanára 
a háttérbe szorított „régi" magyar irodalomról 
így vallott: „Köszönöm azt a lehetőséget, hogy 
a könyvtári munkát és az olvasási kultúra fej
lesztését szívügynek tekintő kollégák és a Bod 
Péter Társaság felkeltették tanulóink érdeklődé
sét Bod Péter személye és munkássága iránt. 
Nagyon szívesen vállalkoztak tanítványaim arra, 
hogy olvassanak a régi magyar irodalom gyöngy
szemeiből, és megfogalmazzák, milyen örök ér
vényű üzenetet közvetít Bod Péter a mai fiatalok 
számára." 

Az emlékülés végén pedig a Bod Péter nevét 
viselő erdélyi intézmények, szervezetek képvi
selői és a XVIII. századi Bod család leszárma
zottai, tehát ma élő rokonai szólaltak meg. Bod 
Péter Ákos egyetemi tanár, aki nem tudott részt 
venni az emlékülésen, köszöntő levelet küldött 
társaságunk tagjainak és a résztvevőknek. A le
vélből kitűnik, hogy mennyire aktuálisak voltak 
akkor is, de 1 napjainkban is Bod Péter Ákos 
gondolatai: „Ma napi élményünk, hogy a tanulni 
kész magyar fiatal a fejlettebb, gazdagabb világ 
felé igyekszik. Van azonban egy kardinális kér
dés itt: mi lesz a megszerzett tudással? A ma
gyar peregrinusok tudással felvértezve és köny
vekkel megrakodva jöttek vissza hazájukba. Bod 
Péter is 1743-ban, hároméves hollandiai tanul
mányútja után hét mázsa útipoggyásszal tért 
meg. Ezután Bethlen Kata mellett szolgált, 
majd az első magyar nyelvű irodalmi lexikon 
elkészítésével, szótárszerkesztéssel és számos 
irodalmi munkával, majd magyarigeni lelki-
pásztorkodással fizette vissza nemzetének a 
támogatást. Olyan életpálya az övé, amely a 
példaképekben szegényes mai világban roppant 
időszerű és korszerű." 

Bod Péter munkásságának ismertetése és el
ismertetése érdekében kiszélesítettük érdeklődé
si köreinket és megerősítettük kapcsolatainkat a 
tudományos élet képviselőivel nemcsak a buda
pesti, hanem az erdélyi konferenciákon is. Emel
lett megkerestük és megtaláltuk a Bod Péter iránt 
érdeklődő embereket Erdély kicsiny falvaiban. 
Társaságunk baráti kapcsolatokat épített ki azok
kal az erdélyi református gyülekezetekkel, ahol 
Bod Péter élt és alkotott: Alsó- és Felső-
csernátonban, Olthévízen és Magyarigenben. 
Tudunk egymásról és segítjük egymást. 

A Bod Péter Társaság tagjai a találkozások 
során mintegy hidat alkottak a kutatók, az elő
adók, valamint az adott témát befogadni akaró 
közönség között. Mindenüvé a szellemi életbe 
igyekeztünk bevinni Bod Péter gondolatait. 

1999 júliusában (8-11.) Olthévízen az Árva 
Bethlen Kata - Bod Péter című konferencián, 
novemberben a magyarigeni csoport rendezvé
nyén vettünk részt Budapesten a Baár-Madas 
Gimnáziumban, 2001-ben (augusztus 4-5.) pe
dig a Felsőcsernátonban rendezett Bod Péter 
konferencián. 

Erdélybe kirándulásokat szerveztünk Bod 
Péter nyomában, melyeket két alkalommal Musz
ka Erzsébet tagtársunk, egyszer pedig Ugrin 
Gáborné vezetett. 

2006-ban (július 28-30.) az olthévízi refor
mátus egyházközség újabb, kétnapos konferen
ciát szervezett Bod Péter tiszteletére. 

A tudós-lelkipásztor életrajzából tudjuk, hogy 
összesen hat évet töltött itt, Olthévízen (1743-
1749). A konferenciát Veress László maros
szentkirályi (korábban olthévízi) és Sylvester Aba 
János olthévízi lelkész szervezte. A résztvevők 
elsősorban erdélyiek voltak, de jöttek Budapest
ről is a Bod Péter Társaság tagjai közül tizenket
ten, és Svájcból, Grasubünden kantonból. A ren
dezvényen öt előadás hangzott el (sorrendben: 
Bellágh Rózsa, Majláthné Csizmadia Gabriella, 
Gudor Botond, Veress László és Jan Andrea 
Bernhard előadása.) Közülük kiemelem Maj
láthné Csizmadia Gabrielláét, amelyben Bod 
Péter Históriára utat mutató magyar lecsiconját 
mutatta be. 

A fiatal nyárádszeredai tanárnő nagy felfede
zése volt a lecsicon, ezzel új eredményt hozott a 
Bod-kutatásba. A marosvásárhelyi Teleki-Bolyai 
Könyvtár Kézirattárában találta meg az eddig 
elveszettnek hitt kéziratot. Csizmadia Gabriella 
nagy türelemmel és szorgalommal lemásolta, és 
belőle készítette el a diplomamunkáját. A 
lecsicont a szerző, Bod Péter, Olthévízen írta 
1746-ban, a Szentírás értelmére vezérlő magyar 
leksikon és egyéb művei mellett. 

Az évek folyamán egyre több tapasztalatra 
tettünk szert, látókörünk kiszélesedett. Felismer
tük, hogy nem a szélesítés, hanem a mélyítés, 
tehát tevékenységünknek úgy a mennyiségi, mint 
még inkább a minőségi fejlesztése volna a sok
kal fontosabb feladatunk. Ezt az intést vagy el
határozást akár tetszik, akár nem, egy kutatónak 
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meg kell fogadnia, ha használni 
akar környezetében, ha Bod Péter 
gondolata szerint akar élni és 
dolgozni. 

Ebben az értelemben került sor 
Bod Péter születésének 290. év
fordulója alkalmából, 2002. feb
ruár 22-étől 23-áig a Bod Péter, a 
história litteraria művelője című 
tudományos tanácskozás megren
dezésére az Országos Széchényi 
Könyvtár dísztermében. Rendez
vényünket a Magyar Tudományos 
Akadémia Irodalomtudományi 
Intézete, az Országos Széchényi 
Könyvtár és a Bod Péter Társa
ság szervezte. 

A tanácskozás középpontjában 
Bod Péter irodalomtörténeti-írói 
tevékenysége állt, amely szorosan kapcsolódott 
a tudós lelkipásztor történeti, egyháztörténeti, 
egyházjogi és szótárszerkesztői munkásságához. 
A korábban már vizsgált műveket - köztük a 
Magyar Athenast is - az előadók új módszerek
kel vizsgálták és tárgyalták. Összesen tizenöt elő
adás hangzott el. Az előadások Bod Péter ma
gyar nyelvű írói lexikonáról, a Magyar Athe-
nasról (Fenyő István), a Magyar Athenas érték
szempontjairól (Jankovics József), a Magyar 
Athenas és Bethlen Kata könyvtárának jegyzé
kei közötti forráskapcsolatról (Bellágh Rózsa), a 
püspökéletrajzokról (5. Sárdi Margit), a romá
nok történetéről (Köpeczi Béla, Gudor Botond), 
a puritanizmus hatásáról (Petrőczi Éva), a Bod 
Péter szótárában fellelhető magyar folklórtörté
neti adatokról (Voigt Vilmos), Bodnak a székely 
rovásírásra irányuló érdeklődéséről (Ferenczi 
Géza), Bod Péter generális notáriusi tevékenysé
géről (Sipos Gábor), a tudós kortársakkal tartott 
kapcsolatairól (Ladányi Sándor), Bod Péter átte
kintéséről a magyar bibliafordítások ügyében 
(Bretz Annamária), Jüan Luis Vives és Bod Péter 
szövegeinek összehasonlításáról (H. Kakucska 
Mária), két párhuzamos életműről (Iacob Márza), 
Bod Péter térképeiről (Gróf László) szóltak. 

A felsoroltak közül kiemelem Gróf László 
Oxfordban élő térképtörténész, kutató Bod tér
képeiről szóló előadását. Ezek a térképek mér
földkövet jelentenek a magyar kartográfia törté
netében, hiszen az első magyar nyelvű konti
nenstérképekről van szó. Gróf László a British 

Libraryban őrzött Bod Péter: Az Isten vitézke
dő anyaszentegyháza rövid históriája. Basel 
1760 c. művében található térképeket ismer
tette, elemezte. 

Az elhangzott előadások szerkesztett szöve
gei kötetben is megjelentek Bod Péter, a história 
litteraria művelője címmel az Universitas Könyv
kiadó História Litteraria sorozatában 2004-ben, 
Tüskés Gábor szerkesztésében. A kötet a ma
gyar irodalomtudomány és kritika XVIII. szá
zadi történetét feltáró kutatási program része
ként jelent meg azzal a céllal, hogy bemutassa 
a história litterariának, azaz a magyar iroda
lomtudománynak és irodalomtörténet-írásnak 
a kezdeteit. 

Ugyancsak ennek a konferenciának a prog
ramjaként Bod Péter-emléktáblát helyeztünk el 
a Budapest XI. kerületében lévő Bod Péter utca 
2. számú ház falán, melyet két szobrászművész, 
Máthé István és felesége, Lantos Györgyi készí
tett Bod Péter szentesi főorvos és Imre Kálmán 
tagtársunk jelentős szellemi és anyagi támogatá
sával. Az emléktáblát minden évben megkoszo
rúzzuk Bod Péter születésnapja körül. 

A rendezvényhez kapcsolódva egy Bod Pé
ter-bibliográfia is megjelent Gyerges Judit össze
állításában. Ez igen hasznos munka, és nélkü
lözhetetlen a Bod-kutatás, a história litteraria és 
a XVIII. századi egyház-, irodalom- és művelő
déstörténet számára. 

Érdekes előadást hallgattunk meg a 2003-ban 
(november 19-én) rendezett ünnepi ülésünkön, 
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melyet ifi. Fabinyi Tibor egyetemi tanár tartott. 
Címe: Bibliai jelképek Bod Péter Magyar 
Leksikonjában 1746. Az előadó Bod Péter Ko
lozsváron 1746-ban kiadott a Szentírás értelmé
re vezérlő magyar leksikonját hermeneutikai-ti-
pológiai szempontból mutatta be, vagyis a lexi
konban szereplő emblémákat, tüposzokat, jelké
peket elemezte. Igényes tudományos előadását 
az is értőn, élvezettel hallgathatta, aki a művet 
nem olvasta. 

2004-ben (március 2-3.), mintegy folytatása
ként a két évvel korábbi tudományos tanácsko
zásunknak és ugyanazzal a címmel, Bod Péter, 
a história litteraria művelője, rendeztük meg 
tudományos ülésünket Bod Péter halálának 235. 
évfordulója alkalmából az OSZK dísztermében. 
Monok István, az OSZK főigazgatója megnyitó
ja után Fabinyi Tibor egyetemi tanár, egyháztör
ténész elnökletével Veress László, Ladányi Sán
dor, Bellágh Rózsa, Gróf László, Bretz Anna
mária, Gudor Botond előadása hangzott el a Bod-
kutatások újabb eredményeiről. 

Különös tekintettel a XVIII. századi tudós
lelkipásztorra, a Bod Péter Társaság még az 
1990-es évek elején tervbe vette a Bod család 
történetének, alkotó tagjainak a megismerését 
és megismertetését. Egyre világosabbá vált, 
hogy az elmúlt háromszáz évben tevékenyke
dő Bod család sok tagjának élete és munkás
sága megbecsülésre, emlékezetünkben megőr
zésre méltó. Baráti kapcsolatban voltunk Bod 
László festőművésszel, részt vettünk kiállítá
sának a megnyitásán, vendégei voltunk a ve
lencei alkotóházában, a Kápolna Galériában, 
köszöntöttük nyolcvanadik születésnapján. A 
2001-ben elhunyt festőművész családjával to
vábbra is szoros kapcsolatot tartunk fenn. Fe
lesége, Bod Lászlóné Bartus Adrienn lehetővé 
tette, hogy Sasadi úti társasházának kertjében, 
kellemes környezetben tarthassák meg társa
ságunk tagjai nyári összejöveteleiket, a ház fa
lán Bod László tiszteletére elhelyezett emlék
táblát pedig évente megkoszorúzzuk. 

Többen a Bod család tagjai közül Ugrin 
Gáborné ösztönzésére és irányításával családku
tatásba kezdtek. A 2003-as (február 28-ai) tag
gyűlésünkön a Deák téri Evangélikus Gimnázi
um könyvtárában Bod Péter szentesi főorvos 
előadást tartott a Bod családról A Bod család 
története címen. 2006-ban folytattuk a Bod nem
zetség családfájának megrajzolását a Bod roko

nok (Bod Andorné, Bod Lászlóné, Bod Katalin, 
Bod Magdolna, Bod Péter (Szentes) és a női 
ágból származott Vass család tagjai (Vass Péter, 
Vass Szabolcs, Vass Tamás), valamint néhány 
tagtárs közreműködésével. (Erről az aprólékos, 
sok türelmet igénylő adatgyűjtő munkáról, a Bod 
nemzetségről számolt be az emlékülés második 
napján Bod Katalin és Bod Magdolna.) 

A magyar kultúra napja (január 22.) nem tar
tozik a hivatalos ünnepek közé, de már hosszú 
évek óta, 1989-től egyre eredményesebben hívja 
fel a figyelmet népünk szellemi és tárgyi értéke
ire. A Bod Péter Társaság is mindig megünne
pelte és megünnepli a magyar kultúra napját, és 
rendezvényeivel megemlékezik népünk hagyo
mányairól, gyökereiről, múltjáról: koszorúzással 
minden évben Szatmárcsekén, Kölcsey síremlé
kénél, Budapesten a Kölcsey-szobornál, vagy 
ünnepi üléssel, amilyen a 2008. januári 9-ei ren
dezvényünk volt az Országos Idegennyelvű 
Könyvtár nagytermében. Ezen a rendezvényen 
Cs. Varga István irodalomtörténész és Jáki Sán
dor Teodóz bencés szerzetestanár Bencés örök
ségünk és irodalmunk címen vallott, beszélt a 
magyar kultúráról. Cs. Varga István többek kö
zött a következőket mondta, idézve Esterházy 
Jánost: „Csak az a nemzet érdemes jobb sorsra 
és örök életre, amely meg tudja becsülni nagy
jait, és amelynek mindig szeme előtt lebeg azok 
példát mutató munkássága." 

Cs. Varga István gondolataival összhangban 
mi, a Bod Péter Társaság tagjai, az elmúlt húsz 
évben igyekeztünk megbecsülni és ápolni Bod 
Péter munkásságát, alkotó szellemét, igyekeztünk 
használni környezetünkben, tudatosítani a ma
gyar kultúra értékeit, a könyv, az olvasás, a ta
nulás fontosságát. 

Most, a befejezésben, felteszem a kérdést, 
idézve Bod Péter Szent Hilarius (1760) című, 
„szívet vidámító, elmét élesítő" kérdések és fe
leletek formájában megírt könyvéből: „Melyik 
munka a legkedvesebb? Amelyet jól végzett el 
valaki. Keserű gyökérnek édes gyümölcse (271 
tétel)." Ezt a gyümölcsöt, társaságunk húszévi 
munkájának eredményeit próbáltam meg bemutat
ni, természetesen a teljesség igénye nélkül. A munka 
nehéz és fáradságos volt, de mindnyájunk épülésé
re, hasznára szolgált, és ehhez Ugrin Gáborné kö
vetkezetessége, kitartása és türelme kellett. 

Bellágh Rózsa 
Fotók: Karasz Lajos (OSZK) 
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meg kell fogadnia, ha használni 
akar környezetében, ha Bod Péter 
gondolata szerint akar élni és 
dolgozni. 

Ebben az értelemben került sor 
Bod Péter születésének 290. év
fordulója alkalmából, 2002. feb
ruár 22-étől 23-áig a Bod Péter, a 
história litteraria művelője című 
tudományos tanácskozás megren
dezésére az Országos Széchényi 
Könyvtár dísztermében. Rendez
vényünket a Magyar Tudományos 
Akadémia Irodalomtudományi 
Intézete, az Országos Széchényi 
Könyvtár és a Bod Péter Társa
ság szervezte. 

A tanácskozás középpontjában 
Bod Péter irodalomtörténeti-írói 
tevékenysége állt, amely szorosan kapcsolódott 
a tudós lelkipásztor történeti, egyháztörténeti, 
egyházjogi és szótárszerkesztői munkásságához. 
A korábban már vizsgált műveket - köztük a 
Magyar Athenast is - az előadók új módszerek
kel vizsgálták és tárgyalták. Összesen tizenöt elő
adás hangzott el. Az előadások Bod Péter ma
gyar nyelvű írói lexikonáról, a Magyar Athe-
nasról (Fenyő István), a Magyar Athenas érték
szempontjairól (Jankovics József), a Magyar 
Athenas és Bethlen Kata könyvtárának jegyzé
kei közötti forráskapcsolatról (Bellágh Rózsa), a 
püspökéletrajzokról (5. Sárdi Margit), a romá
nok történetéről (Köpeczi Béla, Gudor Botond), 
a puritanizmus hatásáról (Petrőczi Éva), a Bod 
Péter szótárában fellelhető magyar folklórtörté
neti adatokról (Voigt Vilmos), Bodnak a székely 
rovásírásra irányuló érdeklődéséről (Ferenczi 
Géza), Bod Péter generális notáriusi tevékenysé
géről (Sipos Gábor), a tudós kortársakkal tartott 
kapcsolatairól (Ladányi Sándor), Bod Péter átte
kintéséről a magyar bibliafordítások ügyében 
(Bretz Annamária), Jüan Luis Vives és Bod Péter 
szövegeinek összehasonlításáról (H. Kakucska 
Mária), két párhuzamos életműről (Iacob Márza), 
Bod Péter térképeiről (Gróf László) szóltak. 

A felsoroltak közül kiemelem Gróf László 
Oxfordban élő térképtörténész, kutató Bod tér
képeiről szóló előadását. Ezek a térképek mér
földkövet jelentenek a magyar kartográfia törté
netében, hiszen az első magyar nyelvű konti
nenstérképekről van szó. Gróf László a British 

Libraryban őrzött Bod Péter: Az Isten vitézke
dő anyaszentegyháza rövid históriája. Basel 
1760 c. művében található térképeket ismer
tette, elemezte. 

Az elhangzott előadások szerkesztett szöve
gei kötetben is megjelentek Bod Péter, a história 
litteraria művelője címmel az Universitas Könyv
kiadó História Litteraria sorozatában 2004-ben, 
Tüskés Gábor szerkesztésében. A kötet a ma
gyar irodalomtudomány és kritika XVIII. szá
zadi történetét feltáró kutatási program része
ként jelent meg azzal a céllal, hogy bemutassa 
a história litterariának, azaz a magyar iroda
lomtudománynak és irodalomtörténet-írásnak 
a kezdeteit. 

Ugyancsak ennek a konferenciának a prog
ramjaként Bod Péter-emléktáblát helyeztünk el 
a Budapest XI. kerületében lévő Bod Péter utca 
2. számú ház falán, melyet két szobrászművész, 
Máthé István és felesége, Lantos Györgyi készí
tett Bod Péter szentesi főorvos és Imre Kálmán 
tagtársunk jelentős szellemi és anyagi támogatá
sával. Az emléktáblát minden évben megkoszo
rúzzuk Bod Péter születésnapja körül. 

A rendezvényhez kapcsolódva egy Bod Pé
ter-bibliográfia is megjelent Gyerges Judit össze
állításában. Ez igen hasznos munka, és nélkü
lözhetetlen a Bod-kutatás, a história litteraria és 
a XVIII. századi egyház-, irodalom- és művelő
déstörténet számára. 

Érdekes előadást hallgattunk meg a 2003-ban 
(november 19-én) rendezett ünnepi ülésünkön, 
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melyet ifi. Fabinyi Tibor egyetemi tanár tartott. 
Címe: Bibliai jelképek Bod Péter Magyar 
Leksikonjában 1746. Az előadó Bod Péter Ko
lozsváron 1746-ban kiadott a Szentírás értelmé
re vezérlő magyar leksikonját hermeneutikai-ti-
pológiai szempontból mutatta be, vagyis a lexi
konban szereplő emblémákat, tüposzokat, jelké
peket elemezte. Igényes tudományos előadását 
az is értőn, élvezettel hallgathatta, aki a művet 
nem olvasta. 

2004-ben (március 2-3.), mintegy folytatása
ként a két évvel korábbi tudományos tanácsko
zásunknak és ugyanazzal a címmel, Bod Péter, 
a história litteraria művelője, rendeztük meg 
tudományos ülésünket Bod Péter halálának 235. 
évfordulója alkalmából az OSZK dísztermében. 
Monok István, az OSZK főigazgatója megnyitó
ja után Fabinyi Tibor egyetemi tanár, egyháztör
ténész elnökletével Veress László, Ladányi Sán
dor, Bellágh Rózsa, Gróf László, Bretz Anna
mária, Gudor Botond előadása hangzott el a Bod-
kutatások újabb eredményeiről. 

Különös tekintettel a XVIII. századi tudós
lelkipásztorra, a Bod Péter Társaság még az 
1990-es évek elején tervbe vette a Bod család 
történetének, alkotó tagjainak a megismerését 
és megismertetését. Egyre világosabbá vált, 
hogy az elmúlt háromszáz évben tevékenyke
dő Bod család sok tagjának élete és munkás
sága megbecsülésre, emlékezetünkben megőr
zésre méltó. Baráti kapcsolatban voltunk Bod 
László festőművésszel, részt vettünk kiállítá
sának a megnyitásán, vendégei voltunk a ve
lencei alkotóházában, a Kápolna Galériában, 
köszöntöttük nyolcvanadik születésnapján. A 
2001-ben elhunyt festőművész családjával to
vábbra is szoros kapcsolatot tartunk fenn. Fe
lesége, Bod Lászlóné Bartus Adrienn lehetővé 
tette, hogy Sasadi úti társasházának kertjében, 
kellemes környezetben tarthassák meg társa
ságunk tagjai nyári összejöveteleiket, a ház fa
lán Bod László tiszteletére elhelyezett emlék
táblát pedig évente megkoszorúzzuk. 

Többen a Bod család tagjai közül Ugrin 
Gáborné ösztönzésére és irányításával családku
tatásba kezdtek. A 2003-as (február 28-ai) tag
gyűlésünkön a Deák téri Evangélikus Gimnázi
um könyvtárában Bod Péter szentesi főorvos 
előadást tartott a Bod családról A Bod család 
története címen. 2006-ban folytattuk a Bod nem
zetség családfájának megrajzolását a Bod roko

nok (Bod Andorné, Bod Lászlóné, Bod Katalin, 
Bod Magdolna, Bod Péter (Szentes) és a női 
ágból származott Vass család tagjai (Vass Péter, 
Vass Szabolcs, Vass Tamás), valamint néhány 
tagtárs közreműködésével. (Erről az aprólékos, 
sok türelmet igénylő adatgyűjtő munkáról, a Bod 
nemzetségről számolt be az emlékülés második 
napján Bod Katalin és Bod Magdolna.) 

A magyar kultúra napja (január 22.) nem tar
tozik a hivatalos ünnepek közé, de már hosszú 
évek óta, 1989-től egyre eredményesebben hívja 
fel a figyelmet népünk szellemi és tárgyi értéke
ire. A Bod Péter Társaság is mindig megünne
pelte és megünnepli a magyar kultúra napját, és 
rendezvényeivel megemlékezik népünk hagyo
mányairól, gyökereiről, múltjáról: koszorúzással 
minden évben Szatmárcsekén, Kölcsey síremlé
kénél, Budapesten a Kölcsey-szobornál, vagy 
ünnepi üléssel, amilyen a 2008. januári 9-ei ren
dezvényünk volt az Országos Idegennyelvű 
Könyvtár nagytermében. Ezen a rendezvényen 
Cs. Varga István irodalomtörténész és Jáki Sán
dor Teodóz bencés szerzetestanár Bencés örök
ségünk és irodalmunk címen vallott, beszélt a 
magyar kultúráról. Cs. Varga István többek kö
zött a következőket mondta, idézve Esterházy 
Jánost: „Csak az a nemzet érdemes jobb sorsra 
és örök életre, amely meg tudja becsülni nagy
jait, és amelynek mindig szeme előtt lebeg azok 
példát mutató munkássága." 

Cs. Varga István gondolataival összhangban 
mi, a Bod Péter Társaság tagjai, az elmúlt húsz 
évben igyekeztünk megbecsülni és ápolni Bod 
Péter munkásságát, alkotó szellemét, igyekeztünk 
használni környezetünkben, tudatosítani a ma
gyar kultúra értékeit, a könyv, az olvasás, a ta
nulás fontosságát. 

Most, a befejezésben, felteszem a kérdést, 
idézve Bod Péter Szent Hilarius (1760) című, 
„szívet vidámító, elmét élesítő" kérdések és fe
leletek formájában megírt könyvéből: „Melyik 
munka a legkedvesebb? Amelyet jól végzett el 
valaki. Keserű gyökérnek édes gyümölcse (271 
tétel)." Ezt a gyümölcsöt, társaságunk húszévi 
munkájának eredményeit próbáltam meg bemutat
ni, természetesen a teljesség igénye nélkül. A munka 
nehéz és fáradságos volt, de mindnyájunk épülésé
re, hasznára szolgált, és ehhez Ugrin Gáborné kö
vetkezetessége, kitartása és türelme kellett. 

Bellágh Rózsa 
Fotók: Karasz Lajos (OSZK) 
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Közhírré tétetik — Postánkból 

Keszthely 
és a Festeticsek 

„A vak emberek nem világtalanok, 
segítséget várnak, nem sajnálatot. 
Fordítsátok rájuk a figyelmetek, 
Költözzön szívetekbe a szeretet." 

A fenti címmel hirdetett vetélkedőt a keszthelyi 
Fejér György Városi Könyvtár és a Látásfogya

tékosok Zala megyei Szervezetének keszthelyi 
csoportja. 2008. november 20-án délelőtt a 
könyvtár olvasótermébe invitáltuk a Zala Me
gyei Szervezet keszthelyi, nagykanizsai, lenti és 
zalaegerszegi csoportjának tagjait, a helyi média 
képviselőit, a város vezetését. 

A vetélkedő gondolata közel egy éve merült 
fel, és 2008 tavaszán sikerült véglegesíteni az 
időpontot és a témakört. 

2008. november 6-án a csoport látogatást tett 
a keszthelyi Festetics-kastélyban, ahol idegen

vezető segítségével információ
kat kaptunk a családról és a 
kastélyról, ezt követően pedig a 
belvárosban tettünk sétát. A 
könyvtár helyismereti állomá
nyában található dokumentu
mokból összeállítottunk egy rö
vid összefoglalást, és készítet
tünk egy „hangoskönyvet" is. 
Ezen dokumentumokat a vetél
kedőn részt vevők kapták, ezzel 
is segítve felkészülésüket. A 
kastélymúzeum igazgatója és 
Keszthely város polgármestere 
biztosította az értékes könyvju
talmakat. 

Elérkezett a nagy nap, ami
kor is izgalommal vártuk a ve
télkedőket. A zsűri elnöke Kepli 
József, a polgármesteri hivatal 
kabinetirodájának vezetője és 
Pappné Beke Judit, a könyvtár 
igazgatója volt. Minden csapat 
asztalán névkártyát helyeztünk 
el, a zsűri pedig egy dossziét 
kapott, mely tartalmazta a ve
télkedő forgatókönyvét, a kér
déseket a helyes válasszal, a 
pontozást, és egy értékelőlapot. 

Az első feladatot írásban ol
dották meg a csapatok: Keszt
hely város és a Festetics-család 
öröksége címmel egy totót kel
lett megoldaniuk negyed óra 
alatt. Sok kísérő érkezett a ver-
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sengőkkel, akik zenét hallgattak, amíg társaik 
dolgoztak. 

A második feladat szóban zajlott, a vetélkedő 
levezetője tette fel a kérdést, és aki először je
lentkezett, annak volt lehetősége válaszolni. A 
következő feladat az Emlékek címet kapta, min
den csapat húzott egy-egy borítékot, melyben egy 
jellegzetes keszthelyi épület fotóját találták, ezt 
kellett felismerniük és pár szóval bemutatniuk. 
Az utolsó feladatban négy zenei részletből fel 
kellett ismerniük azt az egyet, melyre Festetics 
György vendégei táncolhattak a kastély bálter
mében. 

Rendkívül éles és szoros küzdelemben a leg
jobb csapat a nagykanizsai lett, a kiváló felké
szülés eredményeként pedig mindenki emlékla
pot és ajándékot kapott a jó hangulatú versengés 
végén. 

Az eredményhirdetés után Szálai Sándor, a 
keszthelyi szervezet elnöke megköszönte a szer
vezők munkáját, és reményét fejezte ki eme ha
gyományteremtő vetélkedő sikeres folytatására. 

Borbélyné Verebélyi Judit 
könyvtáros, a vetélkedő levezetője 

Mozgókönyvtár -
Lendületben a német 

irodalom 
Szemelvénykötet és beszélgetés a 

mai német irodalomról 

2009. január 23-án a Goethe Intézet könyvtárá
ban a német irodalom hat fordítójával beszélget
hettünk azokról a művekről, amelyek a közel
múltban jelentek meg. A beszélgetés előzménye 
egy olyan könyvajándékozási program volt, 
amely 2008. december 1. és 7. között a 4-es, 6-
os villamos Blaha Lujza tér és Boráros tér kö
zötti szakaszán zajlott le. A Goethe Intézet a 
kortárs német irodalom sikeres regényeiből állí
tott össze egy kis kötetet, amelyet a villamoson 
utazók akkor kaphattak meg, ha utazás közben 
könyvolvasáson „kapták őket". A vékony kötet 
címe Mozgókönyvtár. Részleteket válogattak 
össze tizenhárom kortárs német író magyarul már 
megjelentetett műveiből. Minden szemelvény 
után néhány sorban bemutatják a szerzőket és a 
műveket. A kötet végén egy lista található, amely 

az írók betűrendjében sorba szedi az 1989 óta 
megjelent minőségi kortárs német nyelvű szépiro
dalom és ifjúsági irodalom magyar fordításait. 

A Mozgókönyvtár kötet előszavában az inté
zet igazgatónője, Gábrielé Gauer az alábbiakat 
írta a program létrejöttéről: 

„Gondolt már arra, hogy a villamoson utazva 
egy mozgókönyvtárral közlekedik? Nekünk szin
te fel sem tűnik, sok külföldi azonban őszintén 
rácsodálkozik erre a jelenségre. Berlinben, Lon
donban és Madridban ugyanis metrón, buszon 
vagy villamoson legfeljebb újságot szokás ol
vasni. Bátran kijelenthetjük, hogy Budapest az 
utazó könyvek városa! ... 

A nevezetes nagykörúti villamoson, Európa 
legforgalmasabb villamosvonalán fogant meg 
bennünk az ötlet, hogy a nyilvános térben kap
csolatba lépjünk az utazó könyvbarátokkal. Hogy 
a jövőben ne csupán a Goethe Intézet falain belül 
igyekezzünk kedvet csinálni a német irodalom
hoz, hanem az utcán, a villamoson, a kávéhá
zakban is, mindenütt, ahol az emberek olvasnak. 
Legyen ilyen a mi mozgókönyvtárunkV 

Az elmúlt húsz évben nagyon gazdag és vál
tozatos azoknak a műveknek a sora, amelyek a 
modern német irodalomból megjelentek. A fent 
említett kötet előszavában a fordítóknak külön, 
kiemelten köszönetet mondtak. 

Talán ennek a következménye volt, hogy ja
nuár 23-án, pénteken este a Goethe Intézet könyv
tárába hat fordítót hívtak meg azért, hogy be
szélgessenek, beszéljenek azokról a szépségek
ről és nehézségekről, amelyek küzdelmet vagy 
élvezetet okoztak, okoznak egy-egy mű fordítá
sa során. A meghívott hat fordító: Adamik La
jos, Blaschtik Éva, Farkas Tünde, Fodor Zsu
zsa, Nádori Lídia, Tapodi Rita volt. A beszélge
tés során idéztek a művekből, összehasonlítottak 
szövegeket, kifejezéseket, vagy hosszabb részle
tet olvastak fel a regényből. Az általuk fordított 
regények nagyjából az elmúlt tíz év kortárs né
met irodalmát reprezentálják. A szerzők többsé
ge a kilencvenes évek után kezdett alkotni. Két 
író halt már meg és így idősebb nemzedékhez 
tartozott. Egyikük Michael Ende, akinek A vég
telen történet című műve már kilencven előtt 
nálunk is nagy siker volt. Az 1944-ben született 
W. G. Sebald balesetben halt meg, és csak né
hány regényt alkotott, amelyek nagyon sikere
sek lettek, és hamarosan mindegyik magyarul is 
olvasható lesz. 
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Keszthely 
és a Festeticsek 

„A vak emberek nem világtalanok, 
segítséget várnak, nem sajnálatot. 
Fordítsátok rájuk a figyelmetek, 
Költözzön szívetekbe a szeretet." 

A fenti címmel hirdetett vetélkedőt a keszthelyi 
Fejér György Városi Könyvtár és a Látásfogya

tékosok Zala megyei Szervezetének keszthelyi 
csoportja. 2008. november 20-án délelőtt a 
könyvtár olvasótermébe invitáltuk a Zala Me
gyei Szervezet keszthelyi, nagykanizsai, lenti és 
zalaegerszegi csoportjának tagjait, a helyi média 
képviselőit, a város vezetését. 

A vetélkedő gondolata közel egy éve merült 
fel, és 2008 tavaszán sikerült véglegesíteni az 
időpontot és a témakört. 

2008. november 6-án a csoport látogatást tett 
a keszthelyi Festetics-kastélyban, ahol idegen

vezető segítségével információ
kat kaptunk a családról és a 
kastélyról, ezt követően pedig a 
belvárosban tettünk sétát. A 
könyvtár helyismereti állomá
nyában található dokumentu
mokból összeállítottunk egy rö
vid összefoglalást, és készítet
tünk egy „hangoskönyvet" is. 
Ezen dokumentumokat a vetél
kedőn részt vevők kapták, ezzel 
is segítve felkészülésüket. A 
kastélymúzeum igazgatója és 
Keszthely város polgármestere 
biztosította az értékes könyvju
talmakat. 

Elérkezett a nagy nap, ami
kor is izgalommal vártuk a ve
télkedőket. A zsűri elnöke Kepli 
József, a polgármesteri hivatal 
kabinetirodájának vezetője és 
Pappné Beke Judit, a könyvtár 
igazgatója volt. Minden csapat 
asztalán névkártyát helyeztünk 
el, a zsűri pedig egy dossziét 
kapott, mely tartalmazta a ve
télkedő forgatókönyvét, a kér
déseket a helyes válasszal, a 
pontozást, és egy értékelőlapot. 

Az első feladatot írásban ol
dották meg a csapatok: Keszt
hely város és a Festetics-család 
öröksége címmel egy totót kel
lett megoldaniuk negyed óra 
alatt. Sok kísérő érkezett a ver-
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sengőkkel, akik zenét hallgattak, amíg társaik 
dolgoztak. 

A második feladat szóban zajlott, a vetélkedő 
levezetője tette fel a kérdést, és aki először je
lentkezett, annak volt lehetősége válaszolni. A 
következő feladat az Emlékek címet kapta, min
den csapat húzott egy-egy borítékot, melyben egy 
jellegzetes keszthelyi épület fotóját találták, ezt 
kellett felismerniük és pár szóval bemutatniuk. 
Az utolsó feladatban négy zenei részletből fel 
kellett ismerniük azt az egyet, melyre Festetics 
György vendégei táncolhattak a kastély bálter
mében. 

Rendkívül éles és szoros küzdelemben a leg
jobb csapat a nagykanizsai lett, a kiváló felké
szülés eredményeként pedig mindenki emlékla
pot és ajándékot kapott a jó hangulatú versengés 
végén. 

Az eredményhirdetés után Szálai Sándor, a 
keszthelyi szervezet elnöke megköszönte a szer
vezők munkáját, és reményét fejezte ki eme ha
gyományteremtő vetélkedő sikeres folytatására. 

Borbélyné Verebélyi Judit 
könyvtáros, a vetélkedő levezetője 

Mozgókönyvtár -
Lendületben a német 

irodalom 
Szemelvénykötet és beszélgetés a 

mai német irodalomról 

2009. január 23-án a Goethe Intézet könyvtárá
ban a német irodalom hat fordítójával beszélget
hettünk azokról a művekről, amelyek a közel
múltban jelentek meg. A beszélgetés előzménye 
egy olyan könyvajándékozási program volt, 
amely 2008. december 1. és 7. között a 4-es, 6-
os villamos Blaha Lujza tér és Boráros tér kö
zötti szakaszán zajlott le. A Goethe Intézet a 
kortárs német irodalom sikeres regényeiből állí
tott össze egy kis kötetet, amelyet a villamoson 
utazók akkor kaphattak meg, ha utazás közben 
könyvolvasáson „kapták őket". A vékony kötet 
címe Mozgókönyvtár. Részleteket válogattak 
össze tizenhárom kortárs német író magyarul már 
megjelentetett műveiből. Minden szemelvény 
után néhány sorban bemutatják a szerzőket és a 
műveket. A kötet végén egy lista található, amely 

az írók betűrendjében sorba szedi az 1989 óta 
megjelent minőségi kortárs német nyelvű szépiro
dalom és ifjúsági irodalom magyar fordításait. 

A Mozgókönyvtár kötet előszavában az inté
zet igazgatónője, Gábrielé Gauer az alábbiakat 
írta a program létrejöttéről: 

„Gondolt már arra, hogy a villamoson utazva 
egy mozgókönyvtárral közlekedik? Nekünk szin
te fel sem tűnik, sok külföldi azonban őszintén 
rácsodálkozik erre a jelenségre. Berlinben, Lon
donban és Madridban ugyanis metrón, buszon 
vagy villamoson legfeljebb újságot szokás ol
vasni. Bátran kijelenthetjük, hogy Budapest az 
utazó könyvek városa! ... 

A nevezetes nagykörúti villamoson, Európa 
legforgalmasabb villamosvonalán fogant meg 
bennünk az ötlet, hogy a nyilvános térben kap
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Az este házigazdája 
és moderátora Nagy 
Márta, a kulturális osz
tály vezetője volt, aki 
a beszélgetést az aláb
bi idézettel kezdte: 

Borges írja az Ezer
egyéjszaka meséinek 
fordításai kapcsán: 
,,Egy mű szellemét le
fordítani olyan roppant, 
olyan esztelen terv, 
hogy az ember minden 
veszteség nélkül felhagyhat vele; a szó szerinti 
fordítás olyan, minden fogalmat meghaladó pon
tosságot követel, hogy nem áll fenn egy ilyen 
kísérlet megvalósíthatóságának a veszélye." 

A fordítók megpróbáltak megküzdeni a mű 
szellemével és olyan „szó szerinti" fordítást 
hoztak létre, amellyel talán sikerült megvalósíta
ni a megvalósíthatatlant. 

Michael Ende: Gombos Jim és Lukács, a masi
niszta 
Fordító: Tapodi Réka 

A gyermekkönyvtárosok figyelmébe ajánl
juk elsősorban ezt a meseregényt, és azoknak, 
akik szeretnek mesevilágban kalandozni, her
cegek és kalózok között. Jó, ha a mesefordító
nak vannak gyermekei és iskolai tanítványai, 
akik szívesen segítenek a beszélő vagy hang
utánzó nevek magyarításában. Tapodi Réka 
többek között a fordítás játékosnak tűnő, de 
nehéz feladatát illusztrálta a könyvben előfor

duló versek német és ma
gyar nyelvű felolvasásával. 
Michael Hnde meseregé
nyei kapcsán a fordí tó 
mosolyogva mesélte, hogy 
a Gombos Jim könyvek 
csak azért nem jelenhettek 
meg 1990 előtt, mert a ka
lózok lobogóján vörös csil
lag volt. Ez volt a szerző 
első meseregénye, amelyet 
tizenkét kiadó elutasított, 
de 1960-ban kiadták, és így 
kezdődött a Gombos Jim 
történetek karrierje. 

Sasa Stanisic': 
Hogy javítja a katona a gramofont 
Fordító: Farkas Tünde 

Volt némi bizonytalanság - az egyébként szláv 
nyelvből is fordító előadók között - Sasa Stanisic 
nevének pontos kiejtése körül, de a felolvasás 
során egyformán nagyokat nevettünk. A fordító 
egy burleszkszerű epizódot ragadott ki az alig 
harmincéves boszniai-német író önéletrajzszerű 
regényéből. A mű története egy vidám, szeretet-
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tel teli gyerek tragikomikus 
sorsa. El kell menekülni a 
vérbő, vidáman nyüzsgő élet
ből a közeledő délszláv hábo
rú egyre embertelenebb bruta
litásai miatt. Különösen nem 
egyszerű az élete annak, aki 
félig szerb és félig bosnyák. 
A szerző, aki gyerekként csa
ládjával Németországba mene
kült, ebben a könyvében élet
re szeretné mesélni nagyapját. 
Elmondani a tragikus pillana
tok mellett a mulatságos hely
zeteket, az eltűnt családot, kö
zösséget, a meghittségét, a 
bosnyák szülőfalut, Visegrádot. 

A fordítók, ha olyan szerencsések, hogy élő 
és ráadásul még együttműködő szerző művével 
foglalkoznak, akkor munkájukban az e-mail, az 
internet egészen új helyzeteket teremhet. Példá
ul Stanisic műve fordításakor is sok kérdés ve
tődött fel, hiszen a szerb-bosnyák szokások, mon
datfordulatok értelmezése nem volt egyszerű 
feladat. A fiatal szerző létrehozott egy honlapot, 
ahova minden fordítója feltette azokat a kérdé
seket, amelyek munkája során nehézséget okoz
tak. Minden fordító olvashatta és érthette, ha mást 
nem, legalább a választ, és a szerző így is elő
segítette a pontosabb értelmezést anélkül, hogy 
ugyanazt a kérdést többször is meg kellett volna 
válaszolnia. 

Terézia Mora: Nap mint nap 
Fordító: Nádori Lídia 

Nádori Lídia hasonlóképpen szinte napi kap
csolatban volt az írónővel, akinek apanyelve 
magyar, anyanyelve német (magyarországi ki
sebbségi). Terézia Mora szintén műfordító is, 
többek között Eszterházy-regényt is fordított né
metre. 

A fordítónő azért választotta ezt a könyvet, 
mert úgy érzi, hogy Magyarországon sokkal ki
sebb visszhangot váltott ki a mű, mint amit 
megérdemelt volna. Németországban nagy sikert 
aratott. A regény története ezúttal is a délszláv 
háborúból egy nyugati nagyvárosba menekülő 
emigráns története. Az előbb ismertetett könyv
vel ellentétben itt a történet főhőse és a kalan
dok is titokzatosak, minden konkrétságot nélkü
löznek, olyanok, mintha bárhol megtörténhettek 

volna. A szerző következetesen törekedett arra, 
hogy semmi konkrét, semmi beazonosítható ne 
legyen. A magyar nyelven is beszélő nevű „Abel 
Néma, a délszláv háború elől menekülő, gyöke
reit és identitását hasztalanul kereső emigráns 
vonzó és titokzatos alak [...] nap mint nap neki
indul, hogy úrrá legyen a sorsán" - írja a könyv 
fülszövege. 

Érdekességként elhangzott az, hogy a for
dítóknak gyakran kell manapság lefordítaniuk 
a köznapi beszédben előforduló meglehetősen 
vulgáris kifejezéseket, ú.n. csúnya szavakat. 
Néha áthidalhatatlan problémát jelent például 
az, hogy más a szó, a kifejezés hangulata, 
értelmezése magyar és más német nyelven, a 
német szövegkörnyezetben. Az egyikben sok
kal erősebb, brutálisabb, míg a másikban sok
kal kevésbé durva. 

Dániel Kehlmann: A világ fölmérése 
Fordító: Fodor Zsuzsa 

E mű szerzője is a fiatal, harmincas nemze
dék tagja, és ezt a kötetét már negyven nyelv
re lefordították. Elég érdekes, ámbár az olva
só türelmét néha igénybevevő történet eleve
nedik meg a regényben. A XVIII. század vége 
felé két fiatal német tudóspalánta - Alexander 
von Humboldt és Carl Firedrich Gauss - elha
tározza, hogy „felméri a világot". Végigván
dorolnak, küszködnek hegyeken, völgyeken, 
sivatagokon keresztül, megkóstolnak, kipróbál
nak mindent, amit lehet, miközben az egyik 
szereplő mindent lejegyez, a másik mindent 
képletbe foglal. Két zseni filozófiai kalandre
génye bontakozik ki a történetben. 

K ö n y v t á r i L e v e l e z ő / l a p • 2 0 0 9 . f e b r u á r • 19 



Az este házigazdája 
és moderátora Nagy 
Márta, a kulturális osz
tály vezetője volt, aki 
a beszélgetést az aláb
bi idézettel kezdte: 

Borges írja az Ezer
egyéjszaka meséinek 
fordításai kapcsán: 
,,Egy mű szellemét le
fordítani olyan roppant, 
olyan esztelen terv, 
hogy az ember minden 
veszteség nélkül felhagyhat vele; a szó szerinti 
fordítás olyan, minden fogalmat meghaladó pon
tosságot követel, hogy nem áll fenn egy ilyen 
kísérlet megvalósíthatóságának a veszélye." 

A fordítók megpróbáltak megküzdeni a mű 
szellemével és olyan „szó szerinti" fordítást 
hoztak létre, amellyel talán sikerült megvalósíta
ni a megvalósíthatatlant. 

Michael Ende: Gombos Jim és Lukács, a masi
niszta 
Fordító: Tapodi Réka 

A gyermekkönyvtárosok figyelmébe ajánl
juk elsősorban ezt a meseregényt, és azoknak, 
akik szeretnek mesevilágban kalandozni, her
cegek és kalózok között. Jó, ha a mesefordító
nak vannak gyermekei és iskolai tanítványai, 
akik szívesen segítenek a beszélő vagy hang
utánzó nevek magyarításában. Tapodi Réka 
többek között a fordítás játékosnak tűnő, de 
nehéz feladatát illusztrálta a könyvben előfor

duló versek német és ma
gyar nyelvű felolvasásával. 
Michael Hnde meseregé
nyei kapcsán a fordí tó 
mosolyogva mesélte, hogy 
a Gombos Jim könyvek 
csak azért nem jelenhettek 
meg 1990 előtt, mert a ka
lózok lobogóján vörös csil
lag volt. Ez volt a szerző 
első meseregénye, amelyet 
tizenkét kiadó elutasított, 
de 1960-ban kiadták, és így 
kezdődött a Gombos Jim 
történetek karrierje. 

Sasa Stanisic': 
Hogy javítja a katona a gramofont 
Fordító: Farkas Tünde 

Volt némi bizonytalanság - az egyébként szláv 
nyelvből is fordító előadók között - Sasa Stanisic 
nevének pontos kiejtése körül, de a felolvasás 
során egyformán nagyokat nevettünk. A fordító 
egy burleszkszerű epizódot ragadott ki az alig 
harmincéves boszniai-német író önéletrajzszerű 
regényéből. A mű története egy vidám, szeretet-

18 • K ö n y v t á r i L e v e l e z ő / l a p • 2 0 0 9 . f e b r u á r 

tel teli gyerek tragikomikus 
sorsa. El kell menekülni a 
vérbő, vidáman nyüzsgő élet
ből a közeledő délszláv hábo
rú egyre embertelenebb bruta
litásai miatt. Különösen nem 
egyszerű az élete annak, aki 
félig szerb és félig bosnyák. 
A szerző, aki gyerekként csa
ládjával Németországba mene
kült, ebben a könyvében élet
re szeretné mesélni nagyapját. 
Elmondani a tragikus pillana
tok mellett a mulatságos hely
zeteket, az eltűnt családot, kö
zösséget, a meghittségét, a 
bosnyák szülőfalut, Visegrádot. 

A fordítók, ha olyan szerencsések, hogy élő 
és ráadásul még együttműködő szerző művével 
foglalkoznak, akkor munkájukban az e-mail, az 
internet egészen új helyzeteket teremhet. Példá
ul Stanisic műve fordításakor is sok kérdés ve
tődött fel, hiszen a szerb-bosnyák szokások, mon
datfordulatok értelmezése nem volt egyszerű 
feladat. A fiatal szerző létrehozott egy honlapot, 
ahova minden fordítója feltette azokat a kérdé
seket, amelyek munkája során nehézséget okoz
tak. Minden fordító olvashatta és érthette, ha mást 
nem, legalább a választ, és a szerző így is elő
segítette a pontosabb értelmezést anélkül, hogy 
ugyanazt a kérdést többször is meg kellett volna 
válaszolnia. 

Terézia Mora: Nap mint nap 
Fordító: Nádori Lídia 

Nádori Lídia hasonlóképpen szinte napi kap
csolatban volt az írónővel, akinek apanyelve 
magyar, anyanyelve német (magyarországi ki
sebbségi). Terézia Mora szintén műfordító is, 
többek között Eszterházy-regényt is fordított né
metre. 

A fordítónő azért választotta ezt a könyvet, 
mert úgy érzi, hogy Magyarországon sokkal ki
sebb visszhangot váltott ki a mű, mint amit 
megérdemelt volna. Németországban nagy sikert 
aratott. A regény története ezúttal is a délszláv 
háborúból egy nyugati nagyvárosba menekülő 
emigráns története. Az előbb ismertetett könyv
vel ellentétben itt a történet főhőse és a kalan
dok is titokzatosak, minden konkrétságot nélkü
löznek, olyanok, mintha bárhol megtörténhettek 

volna. A szerző következetesen törekedett arra, 
hogy semmi konkrét, semmi beazonosítható ne 
legyen. A magyar nyelven is beszélő nevű „Abel 
Néma, a délszláv háború elől menekülő, gyöke
reit és identitását hasztalanul kereső emigráns 
vonzó és titokzatos alak [...] nap mint nap neki
indul, hogy úrrá legyen a sorsán" - írja a könyv 
fülszövege. 

Érdekességként elhangzott az, hogy a for
dítóknak gyakran kell manapság lefordítaniuk 
a köznapi beszédben előforduló meglehetősen 
vulgáris kifejezéseket, ú.n. csúnya szavakat. 
Néha áthidalhatatlan problémát jelent például 
az, hogy más a szó, a kifejezés hangulata, 
értelmezése magyar és más német nyelven, a 
német szövegkörnyezetben. Az egyikben sok
kal erősebb, brutálisabb, míg a másikban sok
kal kevésbé durva. 

Dániel Kehlmann: A világ fölmérése 
Fordító: Fodor Zsuzsa 

E mű szerzője is a fiatal, harmincas nemze
dék tagja, és ezt a kötetét már negyven nyelv
re lefordították. Elég érdekes, ámbár az olva
só türelmét néha igénybevevő történet eleve
nedik meg a regényben. A XVIII. század vége 
felé két fiatal német tudóspalánta - Alexander 
von Humboldt és Carl Firedrich Gauss - elha
tározza, hogy „felméri a világot". Végigván
dorolnak, küszködnek hegyeken, völgyeken, 
sivatagokon keresztül, megkóstolnak, kipróbál
nak mindent, amit lehet, miközben az egyik 
szereplő mindent lejegyez, a másik mindent 
képletbe foglal. Két zseni filozófiai kalandre
génye bontakozik ki a történetben. 

K ö n y v t á r i L e v e l e z ő / l a p • 2 0 0 9 . f e b r u á r • 19 



A fordító megemlítette, hogy a könyv nyel
vezetének fordítási szempontból nehézsége volt, 
hogy végig függő beszédben íródott, ami a né
met nyelvtan egyik olyan szabálya, amelyet a 
magyar nyelvre elég nehéz átültetni. Ettől talán 
egy kicsit egyhangúnak tűnhetnek a mondatok. 
Mégis érdemes elmélyedni benne, mert tele van 
váratlan fordulatokkal, mivel a két zseni hóbort
jai miatt sok humoros kalandot él át. 

W. G. Sebald: Austerlitz 
Fordító: Blaschtik Éva 

A hatvanas években egy antwerpeni pályaud
varon elkezdett véletlen beszélgetések során tá
rul fel a főszereplő, Austerlitz élettörténete. A 
történet az európai történelem metszetét mutatja 
meg a főszereplő sorsán keresztül. Megszemé
lyesíti a kutató, gondolkodó és érző ember sor
sát. Élettörténete talán Sebald története is. Csak 
az internátusban tudja meg a valódi nevét és 
azt, hogy a zsidóüldözések elől menekítették 
Angliába. 

Csupán a titokzatos, megfejtésre váró emlé
kek maradnak társai - és azok az épületek, hom
lokzatok, vasúti csarnokok, alaprajzok, amelye
ket megszállottan fényképez. Sebald hatalmas en
ciklopédikus műveltséggel rendelkezett (tragikus 
balesetben halt meg 2001-ben), amely ennek a 
regénynek is minden sorából árad. 

A fordító számára gyönyörű, de nehéz feladat 
volt az író aprólékos leírásainak és a legkülön
bözőbb művekből közbeszúrt idézeteknek azo
nosítása, kibontása és fordítása, vagy egy régeb
bi fordítás beillesztése. 

Christoph Ransmayr: A Kithara-kór 
Fordította. Adamik Lajos 

Ransmayr azon ritka szerzők közé tartozik, 
akik bár kevés szépirodalmi művet jelentetnek 
meg, mindig ébren tudják tartani az érdeklődést 
saját maguk iránt. Foglalkozására nézve inkább 
világutazó lehetne, egy földrajzi lap (Geo) ripor
tere. A regény szimbolikus mű, a „nagy háború" 
utáni korszakban játszódik, amelyben a helyre
állítás mellett bosszú és bűnhődés kap szerepet. 
A cím egy rejtélyes betegség neve, amely a látás 
fokozatos elhomályosulását idézi elő, és ez a kór 
támadja meg az egyik főszereplőt. 

Az író egy-egy mondatának megformálása 
között néha hónapok telnek el. A fordító példát 
olvasott fel egy hosszabb és főnevekkel gazda
gon telerakott mondat magyar megoldására. 

Bátonyi Viola 

IBBY konferencia 2009 
„Mese, mese, mátka" címmel szakmai konfe
renciát rendezett az IBBY (Gyermekkönyvek 
Nemzetközi Tanácsa) 2009. január 19-én, a Fő
városi Szabó Ervin Könyvtár Központi Könyv
tárában. A téma: az olvasás, olvasóvá nevelés, a 
mesék szerepe, közösségformáló ereje minden
napi életünkben. 

Fodor Péter főigazgató üdvözlő szavaiban ki
hangsúlyozta a mese jelentőségét, hiszen, mint 
mondta, a mesét hallgató gyerekből lesz az olva
só felnőtt. A könyvtárosok közvetítők, lehetősé
get nyújtanak, hogy történet és ember egymásra 
találjon. A jövőt építjük, miközben mesét mon

dunk, illetve olvasunk: szülő
ként, pedagógusként, könyvtá
rosként. 

Bogyay Katalin szakállam
titkár arról beszélt, hogy a 
művészek: illusztrátorok, írók, 
költők különleges nyelvet 
használnak, ez a kulturális dip
lomácia nyelve. Majd átadta a 
Nemzetközi Honour List díjat, 
melyet az idén Berg Judit 
Rumini című meseregénye 
(Kálmán Anna illusztrálta, 
Pozsonyi Pagony adta ki) és 
Kiss Ottó Szerintem mindenki 
maradjon otthon vasárnap 
délután című története (Bara-
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nyai András illusztrációival, a Csodaceruza gon
dozásában) nyert el. 

Első előadóként Boldizsár Ildikó mesekutató, 
meseterapeuta a népmesék közösségformáló ere
jéről szólt a zsúfolásig megtelt teremben. A nép
mese tudásközvetítő, tudatformáló, lélekfrissítő, 
gyógyító szerepén túl a közösségformáló erejé
ről beszélt részletesen. A mesemondó felelőssé
gét is kiemelte: a mesélő felkészült a mesemon
dásra, előtte beszélgetett az egybegyűltekkel és 
a hallgatóság igénye szerint választotta ki a 
megfelelő történetet. Tisztában volt vele, hogy 
nagy a felelőssége az átadott tudás vonatkozásá
ban. A mesemondásnak rítusa volt: kötelezően 
előírt feltételekkel rendelkezett a mesélés ide

je, helye, körülményei tekin
tetében. Sőt, létezett egy me
sebíró, akit a hallgatóságból 
választottak ki, és ő ügyelt rá, 
hogy a mesemondó mindig új 
mesét mondjon. 

Ezen túl a mesék hatására 
jobban dolgoztak az emberek. 
„Menedzserek, figyelem! Az 
emberek jobban teljesítenek, ha 
mesét hallgatnak" - jegyezte 
meg tréfásan Boldizsár Ildikó. 

Régen számtalan lehetőség 
adódott a családi ünnepektől az 
őszi-téli munkákig arra, hogy a 
mesemondók történetekkel szóra
koztassák a környezetüket. A 
mesélés célja nemcsak a szóra
koztatás volt, hanem a tanácsok, 
értékek átadása is. Segítségükkel 
tanulhatták meg a közösség tag
jai a helyes viselkedést, és a tör
ténetek azt is megmutatták, hogy 
a boldogságig vezető út bukta
tókkal, nehézségekkel teli. Ezek
ben mindenki saját hibájára is
merhetett anélkül, hogy kiközö
sítették vagy megszégyenítették 
volna. A mese boldogságra ké
pes embereket nevel. A magyar 
népmesék egyedülállóak a vilá
gon: az élet tiszteletéről és szere
tetéről szólnak. Minden lélekkel 
bír ezekben a történetekben: a 
nyál, a vér, a seprű, a turbán stb. 
Ezekre a tárgyakra a mesehősnek 

vigyáznia kell, felelősséggel tartozik értük. 
A mese szimbólumokkal és archetípusokkal 

dolgozik. Kétféle tanítása a profán és a szakrá
lis. A profán tanítások a női és a férfi szerepek, 
az öregek tisztelete és a halálra vonatkozó utasí
tások. A szakrális tanítása a mesének, hogy 
minden a sötétségből a fénybe, a káoszból a 
rendbe tart. A mese hallgatása során a mesélő 
áthagyományozta a tudást, a hallgatóságban érett, 
dolgozott, „belsővé vált" a történet. Azonnali 
reakciókra nyílt lehetőség, a hallgatóság bekia
bált - „Nem úgy van az, Józsi bácsi" - , és a 
mesemondónak javítania kellett a mesén. 

Boldizsár Ildikó több mint húsz éve foglalko
zik mesékkel. A kutató elmondása szerint az 
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A fordító megemlítette, hogy a könyv nyel
vezetének fordítási szempontból nehézsége volt, 
hogy végig függő beszédben íródott, ami a né
met nyelvtan egyik olyan szabálya, amelyet a 
magyar nyelvre elég nehéz átültetni. Ettől talán 
egy kicsit egyhangúnak tűnhetnek a mondatok. 
Mégis érdemes elmélyedni benne, mert tele van 
váratlan fordulatokkal, mivel a két zseni hóbort
jai miatt sok humoros kalandot él át. 

W. G. Sebald: Austerlitz 
Fordító: Blaschtik Éva 

A hatvanas években egy antwerpeni pályaud
varon elkezdett véletlen beszélgetések során tá
rul fel a főszereplő, Austerlitz élettörténete. A 
történet az európai történelem metszetét mutatja 
meg a főszereplő sorsán keresztül. Megszemé
lyesíti a kutató, gondolkodó és érző ember sor
sát. Élettörténete talán Sebald története is. Csak 
az internátusban tudja meg a valódi nevét és 
azt, hogy a zsidóüldözések elől menekítették 
Angliába. 

Csupán a titokzatos, megfejtésre váró emlé
kek maradnak társai - és azok az épületek, hom
lokzatok, vasúti csarnokok, alaprajzok, amelye
ket megszállottan fényképez. Sebald hatalmas en
ciklopédikus műveltséggel rendelkezett (tragikus 
balesetben halt meg 2001-ben), amely ennek a 
regénynek is minden sorából árad. 

A fordító számára gyönyörű, de nehéz feladat 
volt az író aprólékos leírásainak és a legkülön
bözőbb művekből közbeszúrt idézeteknek azo
nosítása, kibontása és fordítása, vagy egy régeb
bi fordítás beillesztése. 

Christoph Ransmayr: A Kithara-kór 
Fordította. Adamik Lajos 

Ransmayr azon ritka szerzők közé tartozik, 
akik bár kevés szépirodalmi művet jelentetnek 
meg, mindig ébren tudják tartani az érdeklődést 
saját maguk iránt. Foglalkozására nézve inkább 
világutazó lehetne, egy földrajzi lap (Geo) ripor
tere. A regény szimbolikus mű, a „nagy háború" 
utáni korszakban játszódik, amelyben a helyre
állítás mellett bosszú és bűnhődés kap szerepet. 
A cím egy rejtélyes betegség neve, amely a látás 
fokozatos elhomályosulását idézi elő, és ez a kór 
támadja meg az egyik főszereplőt. 

Az író egy-egy mondatának megformálása 
között néha hónapok telnek el. A fordító példát 
olvasott fel egy hosszabb és főnevekkel gazda
gon telerakott mondat magyar megoldására. 

Bátonyi Viola 

IBBY konferencia 2009 
„Mese, mese, mátka" címmel szakmai konfe
renciát rendezett az IBBY (Gyermekkönyvek 
Nemzetközi Tanácsa) 2009. január 19-én, a Fő
városi Szabó Ervin Könyvtár Központi Könyv
tárában. A téma: az olvasás, olvasóvá nevelés, a 
mesék szerepe, közösségformáló ereje minden
napi életünkben. 

Fodor Péter főigazgató üdvözlő szavaiban ki
hangsúlyozta a mese jelentőségét, hiszen, mint 
mondta, a mesét hallgató gyerekből lesz az olva
só felnőtt. A könyvtárosok közvetítők, lehetősé
get nyújtanak, hogy történet és ember egymásra 
találjon. A jövőt építjük, miközben mesét mon

dunk, illetve olvasunk: szülő
ként, pedagógusként, könyvtá
rosként. 

Bogyay Katalin szakállam
titkár arról beszélt, hogy a 
művészek: illusztrátorok, írók, 
költők különleges nyelvet 
használnak, ez a kulturális dip
lomácia nyelve. Majd átadta a 
Nemzetközi Honour List díjat, 
melyet az idén Berg Judit 
Rumini című meseregénye 
(Kálmán Anna illusztrálta, 
Pozsonyi Pagony adta ki) és 
Kiss Ottó Szerintem mindenki 
maradjon otthon vasárnap 
délután című története (Bara-
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nyai András illusztrációival, a Csodaceruza gon
dozásában) nyert el. 

Első előadóként Boldizsár Ildikó mesekutató, 
meseterapeuta a népmesék közösségformáló ere
jéről szólt a zsúfolásig megtelt teremben. A nép
mese tudásközvetítő, tudatformáló, lélekfrissítő, 
gyógyító szerepén túl a közösségformáló erejé
ről beszélt részletesen. A mesemondó felelőssé
gét is kiemelte: a mesélő felkészült a mesemon
dásra, előtte beszélgetett az egybegyűltekkel és 
a hallgatóság igénye szerint választotta ki a 
megfelelő történetet. Tisztában volt vele, hogy 
nagy a felelőssége az átadott tudás vonatkozásá
ban. A mesemondásnak rítusa volt: kötelezően 
előírt feltételekkel rendelkezett a mesélés ide

je, helye, körülményei tekin
tetében. Sőt, létezett egy me
sebíró, akit a hallgatóságból 
választottak ki, és ő ügyelt rá, 
hogy a mesemondó mindig új 
mesét mondjon. 

Ezen túl a mesék hatására 
jobban dolgoztak az emberek. 
„Menedzserek, figyelem! Az 
emberek jobban teljesítenek, ha 
mesét hallgatnak" - jegyezte 
meg tréfásan Boldizsár Ildikó. 

Régen számtalan lehetőség 
adódott a családi ünnepektől az 
őszi-téli munkákig arra, hogy a 
mesemondók történetekkel szóra
koztassák a környezetüket. A 
mesélés célja nemcsak a szóra
koztatás volt, hanem a tanácsok, 
értékek átadása is. Segítségükkel 
tanulhatták meg a közösség tag
jai a helyes viselkedést, és a tör
ténetek azt is megmutatták, hogy 
a boldogságig vezető út bukta
tókkal, nehézségekkel teli. Ezek
ben mindenki saját hibájára is
merhetett anélkül, hogy kiközö
sítették vagy megszégyenítették 
volna. A mese boldogságra ké
pes embereket nevel. A magyar 
népmesék egyedülállóak a vilá
gon: az élet tiszteletéről és szere
tetéről szólnak. Minden lélekkel 
bír ezekben a történetekben: a 
nyál, a vér, a seprű, a turbán stb. 
Ezekre a tárgyakra a mesehősnek 

vigyáznia kell, felelősséggel tartozik értük. 
A mese szimbólumokkal és archetípusokkal 

dolgozik. Kétféle tanítása a profán és a szakrá
lis. A profán tanítások a női és a férfi szerepek, 
az öregek tisztelete és a halálra vonatkozó utasí
tások. A szakrális tanítása a mesének, hogy 
minden a sötétségből a fénybe, a káoszból a 
rendbe tart. A mese hallgatása során a mesélő 
áthagyományozta a tudást, a hallgatóságban érett, 
dolgozott, „belsővé vált" a történet. Azonnali 
reakciókra nyílt lehetőség, a hallgatóság bekia
bált - „Nem úgy van az, Józsi bácsi" - , és a 
mesemondónak javítania kellett a mesén. 

Boldizsár Ildikó több mint húsz éve foglalko
zik mesékkel. A kutató elmondása szerint az 

K ö n y v t á r i f e v e l e z ő / l a p • 2 0 0 9 . f e b r u á r • 21 



utóbbi években többször feltette azt a kérdést 
gyerekeknek, hogy szeretik-e a meséket, és az 
eredmény megdöbbentő, mert a válaszok egy
harmadában „nem" szerepelt. 

Az indok: „azért, mert a mesékben a jó győz 
és az unalmas".. . De a felnőttek sem boldo
gulnak a mesék nélkül: a mai idősödő korosz
tály elfelejti kimunkálni magában a bölcset, 
ezért nem tud tanácsot adni a fiatalabb gene
rációnak. Ok viszont nem is kérnek tanácsot, 
mert elfelejtették, hogy miért fontos a tiszte

let, és hogy az idősektől kaphatnak iránymu
tatást, útbaigazítást. 

Az előadó szerint a közösségi mesélésre nem 
teremtődtek új alkalmak, ezért mesedélutánokat 
tartva elkezdte járni az országot. Örömmel ta
pasztalta, hogy sok helyen ráéreztek a mesemon
dás élményére, és attól kezdve összejártak me
sélni egymásnak. Sőt, sokan felfedezték maguk
ban a Mesemondót. 

A kávészünetben nemcsak kávé és pogácsa 
került terítékre, a szakemberek, könyvkiadók, 
kutatók, könyvtárosok, illusztrátorok és pszicho
lógusok, könyvkiadók lelkesen tárgyalták a kon
ferencia eseményeit. A régiek mellett sok új arcot 
lehetett látni. 

Pompor Zoltán a tündérmeséket hasonlította 
össze a műmesékkel, kiemelt néhányat Lázár 
Ervin mesehősei közül, és ezeket elemezte. Sze
retetmeséknek nevezte el az író történeteit, miu
tán a szeretet segítségével jutunk el a megoldás
hoz. A műmesében a népmesei morál ironizált 
formában él tovább: jó sárkány, szép boszorkány 
változatban. Míg a jó és a rossz világa egyértel
műen szétválik a hagyományos történetekben, a 
jónak győznie kell a rossz felett, a műmesékben 
a hősnek sokszor önmagát kell legyőznie - és 
néha elbukik. A szereplők hétköznapi emberek, 
egyéni karakterrel rendelkeznek, hibáznak, de el
juthatnak a boldogsághoz. Az előadó Oscar Wilde 
Önző óriását és Móra Ferenc Kincskereső Kis
ködmön történetét, Lázár Ervin Dömdödömjét is 
felhozta példaként. 

Lázár Ervin Szegény Dzsoni és Arnika című 
meseregénye kétfedelű - egyrészt nyomon kö

vethetjük Dzsoni és Arnika törté
netét, másrészt előttünk alakul a 
történet: a Mesélő és a Hallgató 
formálja. A meseszövést a gyer
meki képzelet irányítja. Dzsoni el
bizonytalanodik, rosszul választja 
meg tanácsadóját, így majdnem 
tragédiába torkollik a történet. De 
a megoldáshoz vezető utat már 
nem egyedül, hanem társával, 
Arnikával teszi meg. 

A tündérmeséi hős a közösség 
céljáért áldozza fel magát, máso
kért küzd, segítőtársak segítségé
vel. Arctalan, tökéletes, szenve
délymentes hérosz. Ezzel ellentét
ben a Hétfejű tündér névtelen hőse 
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önző, csúnya, arca van. Tündérölő ember - ér
tékrendje nem olyan biztos, félti az életét, rossz 
tanácsadóra hallgat. Szegény Dzsoni önzetlen 
hős, de elbizonytalanodik, ezáltal újraindul az 
egész történet. Az első körben egyedül, a máso
dik körben Arnikával együtt teszi meg az utat. A 
Hétfejű tündér a legjóságosabb: jól körülhatárolt 
világban él, és legyőzi a hőst. Szegény Dzsoni 
történetében kettős átalakulás következik be, 
szeretettel győzik le a százarcú boszorkát, és 
természetesen a kacsa visszaváltozik emberré. A 
Hétfejű tündér hőse fontos lesz egy transzcendens 
lény számára: álhősből igazi hőssé válik. 

A konferencia utolsó témája az olvasóvá ne
velés külföldi példával illusztrálva, és egy hazai 
ötlet bemutatásáról szólt. Békés Pál, az IBBY 
(Gyermekkönyvek Nemzetközi Tanácsa) magyar
országi elnöke, visszautalt Boldizsár Ildikó elő
adására, miszerint egyre többen kérdezik meg 
tőle, hogy tudna-e olyan mesét írni, amelyikben 
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a gonosz győz. Erre ő mindig azt válaszolja, hogy 
tudna, csak nem akar. Az előadás a változások
ról és a maradandó értékek továbbadásáról szólt. 
A változás a könyvet is érinteni fogja: többféle 
információs eszköz áll rendelkezésére a mai 
embernek, és létezik már olyan könyvhöz ha
sonló elektronikus hordozó, mely minden bi
zonnyal fölöslegessé teszi a jövőben a papírra 
való nyomtatást, de maga az olvasás mint a tár
sadalomba való beilleszkedés eszköze továbbra 
is fontos szerepet játszik az életünkben. 

Az évek óta fogyatkozó létszámú olvasói cso
port növelésére, az olvasás népszerűsítésére Len
gyelországban országos kampányt szerveztek. Lé
nyege, hogy divatot csináltak a felolvasásból. Ol
vass naponta húsz percet a gyerekeknek! címmel 
neves közéleti személyiségek szappanopera sztár
jaként és magánemberként is felolvastak fő műsor
időben gyerekeiknek. Ez az ötlet adta a kiindulási 
alapot A mese útja elnevezésű országos olvasóvá 
nevelő programhoz, melyet az IBBY Magyaror
szági szekciója 2009. április 2-án indít el, és 12+1, 
azaz 13 hónapon keresztül tart majd. 

Kiss Katalin, a szervezet titkára, terveket is 
mutatott ezzel kapcsolatban. Havonta más és más 
mesebeli lényeket helyeznek a programok, ese
mények, játékok középpontjába, amelyekbe or
szágszerte bármely művelődési ház, könyvtár, 
művelődési ház vagy iskola bekapcsolódhat sa
ját ötleteivel. Az internetes weboldalon látható 
lesz a mesehónapok elnevezése, a hónap főszer
vezői, könyvajánlások, foglalkozástervezetek, 
ötlettár, különböző játékok stb. A részletekről 
érdeklődni lehet Kiss Katinál az ibby@ibby.hu  
e-mail címen. 

A mesehónapok: 
Boszorkány hava 
Erdő hava 
Királylány hava 
Lovagok hava 
Manók hava 
Medvék hava 
Óperencia hava 
Óriások hava 
Ördögök hava 
Sárkány hava 
Tündér hava 
Vándorok hava 
Varázslók hava 
Mesekonferencia nem zárulhat mesemondás 

nélkül. A székely népmesék világába vitt el 
minket Budai Ilona, aki rendszeresen tart mese
mondó esteket országszerte. A konferencia jó 
hangulatban zárult, az érdeklődők nehezen in
dultak útjukra. 

Boldizsár Ildikó szavait idézve, a mesék be
fejező formulái is sokfélét jelenthetnek. „Aki nem 
hiszi, járjon utána!" - ami annyit tesz: „Legyél 
te is hős a saját életedben!" 

Dienes Éva 
sárkányos könyvtáros 

FSZEK Központi Könyvtár, Sárkányos Gyerekkönyvtár 
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utóbbi években többször feltette azt a kérdést 
gyerekeknek, hogy szeretik-e a meséket, és az 
eredmény megdöbbentő, mert a válaszok egy
harmadában „nem" szerepelt. 

Az indok: „azért, mert a mesékben a jó győz 
és az unalmas".. . De a felnőttek sem boldo
gulnak a mesék nélkül: a mai idősödő korosz
tály elfelejti kimunkálni magában a bölcset, 
ezért nem tud tanácsot adni a fiatalabb gene
rációnak. Ok viszont nem is kérnek tanácsot, 
mert elfelejtették, hogy miért fontos a tiszte

let, és hogy az idősektől kaphatnak iránymu
tatást, útbaigazítást. 

Az előadó szerint a közösségi mesélésre nem 
teremtődtek új alkalmak, ezért mesedélutánokat 
tartva elkezdte járni az országot. Örömmel ta
pasztalta, hogy sok helyen ráéreztek a mesemon
dás élményére, és attól kezdve összejártak me
sélni egymásnak. Sőt, sokan felfedezték maguk
ban a Mesemondót. 

A kávészünetben nemcsak kávé és pogácsa 
került terítékre, a szakemberek, könyvkiadók, 
kutatók, könyvtárosok, illusztrátorok és pszicho
lógusok, könyvkiadók lelkesen tárgyalták a kon
ferencia eseményeit. A régiek mellett sok új arcot 
lehetett látni. 

Pompor Zoltán a tündérmeséket hasonlította 
össze a műmesékkel, kiemelt néhányat Lázár 
Ervin mesehősei közül, és ezeket elemezte. Sze
retetmeséknek nevezte el az író történeteit, miu
tán a szeretet segítségével jutunk el a megoldás
hoz. A műmesében a népmesei morál ironizált 
formában él tovább: jó sárkány, szép boszorkány 
változatban. Míg a jó és a rossz világa egyértel
műen szétválik a hagyományos történetekben, a 
jónak győznie kell a rossz felett, a műmesékben 
a hősnek sokszor önmagát kell legyőznie - és 
néha elbukik. A szereplők hétköznapi emberek, 
egyéni karakterrel rendelkeznek, hibáznak, de el
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vethetjük Dzsoni és Arnika törté
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önző, csúnya, arca van. Tündérölő ember - ér
tékrendje nem olyan biztos, félti az életét, rossz 
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a gonosz győz. Erre ő mindig azt válaszolja, hogy 
tudna, csak nem akar. Az előadás a változások
ról és a maradandó értékek továbbadásáról szólt. 
A változás a könyvet is érinteni fogja: többféle 
információs eszköz áll rendelkezésére a mai 
embernek, és létezik már olyan könyvhöz ha
sonló elektronikus hordozó, mely minden bi
zonnyal fölöslegessé teszi a jövőben a papírra 
való nyomtatást, de maga az olvasás mint a tár
sadalomba való beilleszkedés eszköze továbbra 
is fontos szerepet játszik az életünkben. 

Az évek óta fogyatkozó létszámú olvasói cso
port növelésére, az olvasás népszerűsítésére Len
gyelországban országos kampányt szerveztek. Lé
nyege, hogy divatot csináltak a felolvasásból. Ol
vass naponta húsz percet a gyerekeknek! címmel 
neves közéleti személyiségek szappanopera sztár
jaként és magánemberként is felolvastak fő műsor
időben gyerekeiknek. Ez az ötlet adta a kiindulási 
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A mesehónapok: 
Boszorkány hava 
Erdő hava 
Királylány hava 
Lovagok hava 
Manók hava 
Medvék hava 
Óperencia hava 
Óriások hava 
Ördögök hava 
Sárkány hava 
Tündér hava 
Vándorok hava 
Varázslók hava 
Mesekonferencia nem zárulhat mesemondás 

nélkül. A székely népmesék világába vitt el 
minket Budai Ilona, aki rendszeresen tart mese
mondó esteket országszerte. A konferencia jó 
hangulatban zárult, az érdeklődők nehezen in
dultak útjukra. 

Boldizsár Ildikó szavait idézve, a mesék be
fejező formulái is sokfélét jelenthetnek. „Aki nem 
hiszi, járjon utána!" - ami annyit tesz: „Legyél 
te is hős a saját életedben!" 

Dienes Éva 
sárkányos könyvtáros 

FSZEK Központi Könyvtár, Sárkányos Gyerekkönyvtár 

K ö n y v t á r i f e v e l e z ő / l a p • 2 0 0 9 . f e b r u á r • 23 

mailto:ibby@ibby.hu


Érmindszent 
Ady Endre szülőfaluja 
Könyvbemutató 
a magyar kultúra napján 

„Csak másért a másét 
Sohasem akartam, 
Csupán a viharért 
Nem jártam viharban. 
Becsületes szívem 
Becsületes jussát 
Kerestem a harcban." 

(Ady) 
A Magyar Kultúra Napja nem hivatalos, 
pirosbetűs ünnep, de azért minden kulturális in
tézmény igyekszik 1989 óta január 22-én vagy 
környékén számos kulturális rendezvénnyel át
adni valamit művészeti értékeiből. A dátum ap
ropóját az az esemény szolgálja, hogy a kézirat 
tanúsága szerint Kölcsey Ferenc 1823. január 22-
én fejezte be a Himnusz megírását Csekén. 

Intézményünk, az újfehértói Zajti Ferenc 
Helytörténeti Gyűjtemény, Művelődési Központ 
és Könyvtár az Érmindszent Ady Endre szülőfa
luja című könyv bemutatóját szervezte erre az 
emléknapra. Rendezvényünk további aktualitá
sát az adta, hogy január 27-én kilencven éve, 
hogy Ady Endre elhunyt. 

A könyvet a szerző, Bénák Katalin ismertet
te. Az író szándéka szerint a könyv létrejöttének 
alapvető oka abban rejlik, hogy mutassuk be a 
mulandóság küszöbére lépett Ér-
mindszentet, a szülőfalu és Ady 
Endre kapcsolatát, ami segít job
ban megérteni a magyar irodalom 
egyik legkiemelkedőbb, s nemcsak 
korában, hanem napjainkban is ta
lán legvitatottabb talentumának 
személyiségét. E könyv segítsé
günkre lehet Ady Endre ellent
mondásos egyéniségének, de még 
kora emberének, a történelemnek 
a megértésében is. 

A könyv szerkezetileg három 
nagyobb egységből áll. Az első 
egység korabeli dokumentumok, 
iratok alapján mutatja be a falu 
történetét. A második interjúk, 
visszaemlékezések Érmindszent 

múltjáról. A harmadik nagy egység fontos ada
lékul szolgál az Ady-irodalomhoz. 

A bemutatóra érkező vendégeinket egy fotó
kiállítás fogadta azokból a képekből, amelyek a 
könyv illusztrálására szolgáltak. 

Bénák Katalin beszélt Érmindszent és Ady 
kapcsolatáról, a szülőföldről, a családról, a csa
ládfáról. Gondolatok hangzottak el Ady társa
dalmi felemelkedésért vívott küzdelméről. Mit 
mondhatna most Ady, adna-e újat, útmutatást a 
mai nemzedéknek? 

A könyvbemutatót prezentáció követte, kuri
ózumszámba menő korabeli és mai érmelléki és 
Ady-fotókból. 

A rendezvény hangulatát fokozta a Dongó 
együttes két tagjának közreműködése. Kerék 
Annamária (furulya) és Papp Csaba (gitár) 
megzenésített Ady- és József Attila-verset adott 
elő, valamint az ő zenei aláfestésük mellett zaj
lott a fotók nézegetése is. 
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Balra fent: a könyv szerzője, lent: 
a hallgatóság. 

Ezen az oldalon fent: így készül a maszk 

Mintegy zárásként, kísérő foglalkozás kereté
ben került sor egy maszk készítésére. Verdes 
Adrián, a Bajcsy-Zsilinszky Endre Gimnázium 
és Szakképző Iskola diákja volt az alanya ennek 
a műveletnek, ami kívánt némi türelmet is tőle. 
A vonásait tükröző gipszből készült maszkot 
természetesen ajándékba megkapta. 

Szeretnénk felhívni azon olvasóink figyelmét, 
akik szeretnék megérteni Ady Endre filozófiáját, 
életét, műveit, hogy könyvtárunkban az érdeklő
dők rendelkezésére áll Bénák Katalin könyve. 

Bolega Mária és Gál Ferencné 
Zajti Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény, 

Művelődési Központ és Könyvtár 

Nagy Anikó a Kertész 
Gyula-emlékérem 

díjazottja 2008-ban 
2009 vízkereszt havában ültünk le Nagy Ani
kóval a Corvinus Egyetem Történeti Kutató
könyvtárában beszélgetni, s felidéztük az el
múlt év egyik kiemelkedő szakmai rendezvé
nyét, a Helyismereti Könyvtárosok Szervezeté
nek Országos Tanácskozását Győrben. Immár 
negyedik éve - 2005 óta - a helyismereti kon
ferencia plenáris ülésének része a Kertész 
Gyula-emlékérem ünnepélyes átadása. Mint a 
Bibliográfiai Szekció elnöke, laudációmban 
hangsúlyoztam, milyen nagy kitüntetés szá
munkra, hogy a 2008. évi díjazott - Nagy Anikó 
személyében - gyakorló bibliográfus, aki majd 

három évtizedet felölelő, igen gazdag életmű 
elismeréseként veheti át e szakmai díjat. 

- Nagy örömmel és meglepetéssel fogad
tam, hogy engem érdemesített arra a Bibliog
ráfiai Szekció vezetősége 2008-ban, hogy át-
vehessem a Kertész Gyula-emlékérmet. Az 
örömről szólnék először. 

2005 februárjában Praznovszky Mihály javas
latára alapította az emlékérmet a Magyar Könyv
tárosok Egyesülete Helyismereti Könyvtárosok 
Szervezete és a Bibliográfiai Szekció, pontosab
ban a két szervezet elnöksége. Nagyon szép és 
megható tisztelgés ez a 2002-ben elhunyt Ker
tész Gyula helyismereti és bibliográfiai munkás
sága előtt. Az első gondolat tehát Kertész Gyu

lához vezetett, aki sok kolléga számára a TA
NÁR ÚR volt, így, csupa nagybetűvel írva. 
Engem soha nem tanított, számomra az egyik 
társosztály osztályvezetője volt, akitől az Orszá
gos Széchényi Könyvtár (OSZK) negyedik eme
letén néhány szoba választott el, de fontosabb 
az, hogy akivel a bibliográfiai munka szeretete, 
valamint az osztályvezetői teendők problémái 
kötöttek össze. Nem voltunk szoros baráti kap
csolatban, de jó kollegiális viszony alakult ki 
közöttünk, amit Debrecenhez kötődésünk is 
motivált. így aztán ez a díj bennem régi emléke
ket is megmozgatott, történetesen könyvtárosi' 
pályám kezdetét. A Debreceni Egyetemi Könyv
tárban Csűry István főigazgató volt, aki elindí
tott azon az úton, amelyen azután több mint 
harminc évig megmaradtam. Csűry a fiatalok 
támogatása mellett sokat adott arra is, hogy 
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könyvtárában tudós munkatársak dolgozzanak, 
közülük máig emlékszem több nagyszerű kollé
gára. Az emlékérem kapcsán mindenképpen sze
retném megemlíteni Molnár Pált (akkor nekem 
Pali bácsit), akihez mindig bizalommal fordul
hattam, ha elveszettnek éreztem magam a nagy 
könyvtár útvesztőiben - ez jó néhányszor elő
fordult. Pali bácsi türelemmel és nagyon sok 
kedvességgel segített nekem is, másoknak is. 
Tudományos munkássága pedig önmagában is 
példaként szolgált mindnyájunknak. A sors ér
dekessége, hogy a nyáron meg
kapott érem névadója egyben 
Molnár Pali bácsi veje is volt, s 
számomra külön öröm volt az is, 
hogy Kertész Gyula özvegye, 
Kati is jelen volt a díj átadása
kor (remélem, nem veszi tiszte
letlenségnek, ha régi ismeretsé
günk jogán így emlegetem). 

Visszatérve a Kertész Gyu
la-emlékéremre: az alapító ok
irat szerint páratlan évben a 
Helyismereti Szekció, páros 
évben a Bibliográfiai Szekció 
dönt az érem odaítéléséről . 
Megtisztelő társaságba kerül
tem, elődeim ( időrendben) : 
Bényei Miklós, Kégli Ferenc és 
Orbánné Horváth Márta. 

- Az örömről szóltál, de miért hangsúlyoztad, 
hogy nagyon meglepődtél? Az emlékérmet átvé
ve árnyalatnyi megilletődéssel ugyan, de igen 
ráébresztően fogalmaztad meg a bibliográfiai 
számbavétel egyik örök igazságát, miszerint „ ami 
ma kurrens, az holnap már retrospektív". 

- Őszintén mondtam, hogy az örömnél csak 
a meglepetésem volt nagyobb, hiszen bibliográ
fiai munkálkodásom néhány éve már véget ért. 
Mindaz, amit tettem a kurrens sajtóbibliográfiá
ért, ma már a múlt, a bibliográfiai anyag pedig 
retrospektív lett. 

Abban a szerencsében volt részem, hogy szak
mai életutam szinte egybeesik a nemzeti bibli
ográfiák fénykorával. Az IFLA az 1970-es évek
ben hirdette meg az Egyetemes bibliográfiai 
számbavétel (Universal Bibliographic Control, 
UBC) programot, s ez nagy lökést adott a nem
zeti könyvtárakban, így az OSZK-ban is folyó 
bibliográfiai munkálatoknak. Az 1977-es párizsi 
kongresszus idején már készen volt az olyan 

régóta hiányolt hazai sajtóbibliográfia 1976. évi 
összeállítása Kurrens időszaki kiadványok címen. 
Nem csupán az 1976-ban megjelent valamennyi 
magyarországi időszaki kiadvány összegyűjtésé
ben vettem tevőlegesen részt, de a szerkesztés 
feladatait is megkaptam akkori feletteseimtől, 
amit igen nagy megtiszteltetésnek tartottam (ma 
is így gondolom). A bibliográfiai leírásokat az 
akkor még csak javaslatként meglévő (később 
nemzetközi ajánlássá, majd nemzeti szabványok
ká vált) ISBD/S előírásai szerint készítettük. A 

legnagyobb elismerésnek azt tekintettem, hogy 
Fügedi Péterné, a magyar nemzeti bibliográfiai 
rendszer kialakításának nagy alakja, akit rendkí
vül tiszteltem és tisztelek ma is, elismerően írt a 
szaksajtóban a kiadványról. A sajtóbibliográfia 
ettől kezdve tizenöt éven keresztül megjelent 
évenként nyomtatásban, ezt követően 2001 vé
géig havi füzetekben (szintén nyomtatásban), 
hogy azután átadja a helyét a kor követelménye
inek megfelelő elektronikus kiadványnak, amely
nek születésénél még volt lehetőségem bábás
kodni. Röviden összefoglalva most talán ennyi 
is elég bibliográfiai múltam felidézéséhez. 

Az Országos Széchényi Könyvtár budavári 
épületének folyosóin van egy érdekes katalógus. 

1978-ban indult egy francia-magyar együtt
működés, amelynek keretében az OSZK munka
társai kigyűjtötték a francia nemzeti könyvtár 
magyar anyagát. En fogtam össze a munkacso
portot, szerveztem a munkát, amely nem volt 
könnyű, de nagyon érdekes és tanulságos volt. 
Azzal az előnnyel járt, hogy éveken keresztül 
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néhány kollégával 
együtt egy-két hetet 
Párizsban dolgoz
hattunk, a Biblio-
théque Nat ionale 
patinás katalógusait 
böngészve. A ki
gyűjtött anyagból 
három katalógust 
építettünk, az egyik 
az OSZK folyosóján 
van a mai napig 
(Hungarika kataló
gus: a Bibliotheque 

nationale de Francé magyar anyaga 1979-ig). 
Sajnos - különféle jogdíjas problémák miatt - a 
tételek elektronikus feldolgozására nem kerülhe
tett sor. Hatalmas irattára van a néhány évnyi 
munkának, felidézése sokkal több helyet és időt 
igényelne, mint ami most rendelkezésünkre áll. 

- Evekig voltál az MKE Bibliográfiai Szekció 
titkára, majd elnöke. Ez utóbbi pozíciódról ak
kor mondtál le, amikor a Magyar Könyvtárosok 
Egyesületének főtitkárává választottak. Azóta már 
a második ciklusban töltöd be ezt a posztot. 

- Nyugdíjasként veszek részt az egyesületi 
munkában, amelyet nagyon fontosnak tartok. 
Részese maradtam a szakmai vérkeringésnek, s 
úgy érzem, így hasznosítani tudom azokat a ta
pasztalatokat, amelyeket a Bibliográfiai Szekció 
vezetése kapcsán szereztem. Örülök annak az 
együttműködésnek, amely az elnökségen belül 
harmonikusan megvalósul. A Magyar Könyvtá
rosok Egyesületében az elnökségre háruló sok
rétű feladatok között nekem van a legtöbb alkal
mam, hogy a tagsággal a kapcsolatot tarthassam. 
Külön személyre szabott feladatom pedig a 
könyvtárosok részvételének megszervezése a Bu
dapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon. Ez az 
évenként ismétlődő, nagyszabású rendezvény 
lehetőséget ad arra, hogy mintegy három-négy
ezer könyvtáros ingyenes belépővel látogathassa 
a könyvfesztivált, áttekintést nyerjen egy év 
könyvterméséről, hiszen itt majdnem minden 
kiadó megjelenik, különös hangsúlyt adva leg
újabb kiadványainak. Hiszünk abban, hogy a 
Könyvtáros Klub programjai legalább annyira 
nagy vonzerőt jelentenek, mint a rendkívül egyedi 
hangulatú, zsibongó, színes, fesztiváli környe
zet. A Könyvtáros Klub az egyesület valamennyi 
szervezetének megjelenési lehetőséget kínál, 

ezzel élnek is a szervezetek. Az elmúlt években 
többször is szervezett itt programot a Bibliográ
fiai Szekció (hogy magunkkal kezdjem), a Mű
szaki Könyvtáros Szekció, a Gyermekkönyvtáros 
Szekció, a Társadalomtudományi Szekció, a 
Könyvtárostanárok Szervezete és a Magyar Pe
riodika Kör. A Könyvtáros Klub a színtere a 
könyvkiadók és a könyvtárosok találkozásának 
is. Minden évben megjelenik például az Akadé
miai Kiadó, tőlük elsősorban az éppen aktuáli
san elkészült és forgalmazott elektronikus kiad
ványaikról, szótáraikról hallunk érdekes előadá
sokat, az elektronikus kiadványok használatához, 
használtatásához „jó tippeket", és persze vonzó
ak az ajándékba kapott demo CD-k is. 

A sok sikeres program közül, amelyeknél a 
Könyvtáros Klub befogadóképessége kicsinek 
bizonyult, most csak egyet szeretnék kiemelni: 
2005-ben Czeizel Endre mutatta be A magyar
ság genetikája című könyvét, amely a Galenus 
Kiadónál jelent meg. 

Minden évben teltházasak voltak a nagytermi 
rendezvényeink is. Ezek programját mindig kö
zös gondolkodással alakítottuk ki - az elnöksé
gen belül többnyire a Bakos Klára fejéből kipat
tant gondolatot fejlesztettük tovább. Jólesik né
hányat ezek közül is felidézni: 

2004-ben az internet és a Gutenberg-galaxis 
viszonyáról hallgathattuk meg Heller Ágnes, 
Kocsis András Sándor és mások érdekes gondo
latait. A 2005-ös konferencián az olvasás rene
szánszát, az olvasási kultúra fontosságát hangsú
lyoztuk, ebből György Péter és Kukorelly Endre 
vitára késztető előadásait emelném ki. Ugyanezt 
a témát más közegben folytattuk egy órával ké
sőbb: meghívtunk néhány príma- és primissima-
díjas tudóst, művészt, akik olvasási szokásaikról, 
az olvasás személyiségformáló szerepéről beszél
gettek. Gryltus Dániel, Jókai Anna és Vizi E. Szil
veszter volt a vendégünk. 2006-ban a szakmánk 
számára is fontos mentorokról, 2007-ben a nyom
tatott könyv és a digitális irodalom kapcsolatáról, 
2008-ban a kultúra metamorfózisáról volt szó. 

- Az utóbbi évek nagy sikerű programja a 
könyvfesztiválon és az MKE Vándorgyűlésein 
az Olvasó könyvtáros sorozat, amelynek elin
dítása szintén a nevedhez fűződik. A könyvtá
rosok szívesen beszélnek irodalmi olvasmány
élményeikről. 

- Régóta gondolok arra, hogy a könyvtárosok 
azzal is fejleszthetik olvasási kultúránkat, ha saját 
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könyvtárában tudós munkatársak dolgozzanak, 
közülük máig emlékszem több nagyszerű kollé
gára. Az emlékérem kapcsán mindenképpen sze
retném megemlíteni Molnár Pált (akkor nekem 
Pali bácsit), akihez mindig bizalommal fordul
hattam, ha elveszettnek éreztem magam a nagy 
könyvtár útvesztőiben - ez jó néhányszor elő
fordult. Pali bácsi türelemmel és nagyon sok 
kedvességgel segített nekem is, másoknak is. 
Tudományos munkássága pedig önmagában is 
példaként szolgált mindnyájunknak. A sors ér
dekessége, hogy a nyáron meg
kapott érem névadója egyben 
Molnár Pali bácsi veje is volt, s 
számomra külön öröm volt az is, 
hogy Kertész Gyula özvegye, 
Kati is jelen volt a díj átadása
kor (remélem, nem veszi tiszte
letlenségnek, ha régi ismeretsé
günk jogán így emlegetem). 

Visszatérve a Kertész Gyu
la-emlékéremre: az alapító ok
irat szerint páratlan évben a 
Helyismereti Szekció, páros 
évben a Bibliográfiai Szekció 
dönt az érem odaítéléséről . 
Megtisztelő társaságba kerül
tem, elődeim ( időrendben) : 
Bényei Miklós, Kégli Ferenc és 
Orbánné Horváth Márta. 

- Az örömről szóltál, de miért hangsúlyoztad, 
hogy nagyon meglepődtél? Az emlékérmet átvé
ve árnyalatnyi megilletődéssel ugyan, de igen 
ráébresztően fogalmaztad meg a bibliográfiai 
számbavétel egyik örök igazságát, miszerint „ ami 
ma kurrens, az holnap már retrospektív". 

- Őszintén mondtam, hogy az örömnél csak 
a meglepetésem volt nagyobb, hiszen bibliográ
fiai munkálkodásom néhány éve már véget ért. 
Mindaz, amit tettem a kurrens sajtóbibliográfiá
ért, ma már a múlt, a bibliográfiai anyag pedig 
retrospektív lett. 

Abban a szerencsében volt részem, hogy szak
mai életutam szinte egybeesik a nemzeti bibli
ográfiák fénykorával. Az IFLA az 1970-es évek
ben hirdette meg az Egyetemes bibliográfiai 
számbavétel (Universal Bibliographic Control, 
UBC) programot, s ez nagy lökést adott a nem
zeti könyvtárakban, így az OSZK-ban is folyó 
bibliográfiai munkálatoknak. Az 1977-es párizsi 
kongresszus idején már készen volt az olyan 

régóta hiányolt hazai sajtóbibliográfia 1976. évi 
összeállítása Kurrens időszaki kiadványok címen. 
Nem csupán az 1976-ban megjelent valamennyi 
magyarországi időszaki kiadvány összegyűjtésé
ben vettem tevőlegesen részt, de a szerkesztés 
feladatait is megkaptam akkori feletteseimtől, 
amit igen nagy megtiszteltetésnek tartottam (ma 
is így gondolom). A bibliográfiai leírásokat az 
akkor még csak javaslatként meglévő (később 
nemzetközi ajánlássá, majd nemzeti szabványok
ká vált) ISBD/S előírásai szerint készítettük. A 

legnagyobb elismerésnek azt tekintettem, hogy 
Fügedi Péterné, a magyar nemzeti bibliográfiai 
rendszer kialakításának nagy alakja, akit rendkí
vül tiszteltem és tisztelek ma is, elismerően írt a 
szaksajtóban a kiadványról. A sajtóbibliográfia 
ettől kezdve tizenöt éven keresztül megjelent 
évenként nyomtatásban, ezt követően 2001 vé
géig havi füzetekben (szintén nyomtatásban), 
hogy azután átadja a helyét a kor követelménye
inek megfelelő elektronikus kiadványnak, amely
nek születésénél még volt lehetőségem bábás
kodni. Röviden összefoglalva most talán ennyi 
is elég bibliográfiai múltam felidézéséhez. 

Az Országos Széchényi Könyvtár budavári 
épületének folyosóin van egy érdekes katalógus. 

1978-ban indult egy francia-magyar együtt
működés, amelynek keretében az OSZK munka
társai kigyűjtötték a francia nemzeti könyvtár 
magyar anyagát. En fogtam össze a munkacso
portot, szerveztem a munkát, amely nem volt 
könnyű, de nagyon érdekes és tanulságos volt. 
Azzal az előnnyel járt, hogy éveken keresztül 
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néhány kollégával 
együtt egy-két hetet 
Párizsban dolgoz
hattunk, a Biblio-
théque Nat ionale 
patinás katalógusait 
böngészve. A ki
gyűjtött anyagból 
három katalógust 
építettünk, az egyik 
az OSZK folyosóján 
van a mai napig 
(Hungarika kataló
gus: a Bibliotheque 

nationale de Francé magyar anyaga 1979-ig). 
Sajnos - különféle jogdíjas problémák miatt - a 
tételek elektronikus feldolgozására nem kerülhe
tett sor. Hatalmas irattára van a néhány évnyi 
munkának, felidézése sokkal több helyet és időt 
igényelne, mint ami most rendelkezésünkre áll. 

- Evekig voltál az MKE Bibliográfiai Szekció 
titkára, majd elnöke. Ez utóbbi pozíciódról ak
kor mondtál le, amikor a Magyar Könyvtárosok 
Egyesületének főtitkárává választottak. Azóta már 
a második ciklusban töltöd be ezt a posztot. 

- Nyugdíjasként veszek részt az egyesületi 
munkában, amelyet nagyon fontosnak tartok. 
Részese maradtam a szakmai vérkeringésnek, s 
úgy érzem, így hasznosítani tudom azokat a ta
pasztalatokat, amelyeket a Bibliográfiai Szekció 
vezetése kapcsán szereztem. Örülök annak az 
együttműködésnek, amely az elnökségen belül 
harmonikusan megvalósul. A Magyar Könyvtá
rosok Egyesületében az elnökségre háruló sok
rétű feladatok között nekem van a legtöbb alkal
mam, hogy a tagsággal a kapcsolatot tarthassam. 
Külön személyre szabott feladatom pedig a 
könyvtárosok részvételének megszervezése a Bu
dapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon. Ez az 
évenként ismétlődő, nagyszabású rendezvény 
lehetőséget ad arra, hogy mintegy három-négy
ezer könyvtáros ingyenes belépővel látogathassa 
a könyvfesztivált, áttekintést nyerjen egy év 
könyvterméséről, hiszen itt majdnem minden 
kiadó megjelenik, különös hangsúlyt adva leg
újabb kiadványainak. Hiszünk abban, hogy a 
Könyvtáros Klub programjai legalább annyira 
nagy vonzerőt jelentenek, mint a rendkívül egyedi 
hangulatú, zsibongó, színes, fesztiváli környe
zet. A Könyvtáros Klub az egyesület valamennyi 
szervezetének megjelenési lehetőséget kínál, 

ezzel élnek is a szervezetek. Az elmúlt években 
többször is szervezett itt programot a Bibliográ
fiai Szekció (hogy magunkkal kezdjem), a Mű
szaki Könyvtáros Szekció, a Gyermekkönyvtáros 
Szekció, a Társadalomtudományi Szekció, a 
Könyvtárostanárok Szervezete és a Magyar Pe
riodika Kör. A Könyvtáros Klub a színtere a 
könyvkiadók és a könyvtárosok találkozásának 
is. Minden évben megjelenik például az Akadé
miai Kiadó, tőlük elsősorban az éppen aktuáli
san elkészült és forgalmazott elektronikus kiad
ványaikról, szótáraikról hallunk érdekes előadá
sokat, az elektronikus kiadványok használatához, 
használtatásához „jó tippeket", és persze vonzó
ak az ajándékba kapott demo CD-k is. 

A sok sikeres program közül, amelyeknél a 
Könyvtáros Klub befogadóképessége kicsinek 
bizonyult, most csak egyet szeretnék kiemelni: 
2005-ben Czeizel Endre mutatta be A magyar
ság genetikája című könyvét, amely a Galenus 
Kiadónál jelent meg. 

Minden évben teltházasak voltak a nagytermi 
rendezvényeink is. Ezek programját mindig kö
zös gondolkodással alakítottuk ki - az elnöksé
gen belül többnyire a Bakos Klára fejéből kipat
tant gondolatot fejlesztettük tovább. Jólesik né
hányat ezek közül is felidézni: 

2004-ben az internet és a Gutenberg-galaxis 
viszonyáról hallgathattuk meg Heller Ágnes, 
Kocsis András Sándor és mások érdekes gondo
latait. A 2005-ös konferencián az olvasás rene
szánszát, az olvasási kultúra fontosságát hangsú
lyoztuk, ebből György Péter és Kukorelly Endre 
vitára késztető előadásait emelném ki. Ugyanezt 
a témát más közegben folytattuk egy órával ké
sőbb: meghívtunk néhány príma- és primissima-
díjas tudóst, művészt, akik olvasási szokásaikról, 
az olvasás személyiségformáló szerepéről beszél
gettek. Gryltus Dániel, Jókai Anna és Vizi E. Szil
veszter volt a vendégünk. 2006-ban a szakmánk 
számára is fontos mentorokról, 2007-ben a nyom
tatott könyv és a digitális irodalom kapcsolatáról, 
2008-ban a kultúra metamorfózisáról volt szó. 

- Az utóbbi évek nagy sikerű programja a 
könyvfesztiválon és az MKE Vándorgyűlésein 
az Olvasó könyvtáros sorozat, amelynek elin
dítása szintén a nevedhez fűződik. A könyvtá
rosok szívesen beszélnek irodalmi olvasmány
élményeikről. 

- Régóta gondolok arra, hogy a könyvtárosok 
azzal is fejleszthetik olvasási kultúránkat, ha saját 
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olvasmányélményeiket mondják el - mások szá
mára élményszerűen, érdekesen. Nagy öröm volt 
számomra, amikor 2004-ben elindíthattam az 
olvasó könyvtáros programot. „Tovább is van, 
mondjam még?" címmel hívogattuk a hallgató
ságot, akik nem csalódtak, hiszen Bánkeszi Ka
talin, Karakasné Kőszegi Katalin és Némethné 
Kapus Krisztina olyan élvezettel beszélt a gyer
mekirodalom néhány gyöngyszeméről, hogy 
mindenkinek olvasni támadt kedve. A későbbi
ekben aztán ez a sorozat nem csak a könyvfesz
tiválon folytatódott, hanem a vándorgyűlések 
programjaiban is megjelent. Úgy gondoltam, 
hogy ezeket az igényes könyvismertetéseket 
össze kellene gyűjteni, közkinccsé tenni. Sajnos 
eddig erre nem maradt időm, de a reményt nem 
adom fel. 

- Szegedi vándorgyűlés, 2007. A Bibliográfi
ai Szekció programjában elemi erővel ható, fel
kavaró élmény volt előadásod, amelynek sokak 
számára meglepő tematikája 1957-re koncent
rált: „Mi történt a forradalom utáni évben?" -
tetted fel a kérdést akkor, és szívszorítóan szép, 
élmény és történelem határmezsgyéjét érintő 
prezentációval adtad meg a választ. 

- Két nagyon érdekes remekművet ismertet
tem: Csics Gyula és Kovács János gyerekkori 
naplóit. Rám nagyon nagy hatással volt a két 
párhuzamosan vezetett napló kalandos sorsa, a 
szerzők egyénisége, amely átjön a sorokon, az 
akkori gyerekek látásmódja - talán éppen azért, 
mert 1956-ban magam is hasonló korú voltam. 
2006-ban és 2007-ben sok szó esett erről a két 
kiadványról, ezekhez kapcsolódóan kutattam fel 
egyéb 1957-es emlékeket, amelyek a „csend és 
hallgatás évét" jellemezték. 

- 2008 ősze óta havonta egy-két alkalommal 
meghívót küldesz a szakmai nyilvánosság fóru
maira, tudományos előadásokra, könyvbemuta
tókra invitálsz. 

- Nagyon szerencsés vagyok: a Magyar Tu
dományos Akadémia Könyvtárában vehetek részt 
az Agora programok szervezésében, amelyek 
keretén belül a könyvtár értékeit, kincseit tárjuk 
szélesebb nyilvánosság elé. 

- Azt hiszem januárban még korai az ez évi 
könyvfesztiválról vagy a vándorgyűlésről bármit 
is kérdeznem. De nagyon örülök, hogy az aktív 
pályádat mintegy megkoronázó Szinnyei József
díj és az MKE Emlékérem után három évtizedes 
bibliográfusi tevékenységed is elismerést nyert a 

Kertész Gyula-emlékérem révén. Nem marad más 
hátra, mint hogy sokrétű - immár „nyugdíjas" -
tevékenységeidhez ilyen remek munkakedvet kí
vánjak! 

Köszönöm a nagyon élvezetes beszélgetést! 
A kérdező: Szőnyi Éva 

A KKDSZ közleménye 
A Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók 
Szakszervezete által 2009. január 28-án megren
dezett A kultúra közintézményei a válság idején 
című tanácskozáson - melyen az Oktatási és 
Kulturális Minisztérium kulturális szakállamtit
kára és főosztályvezető-helyettese, a Magyar 
Könyvtárosok Egyesülete, a Magyar Levéltáros
ok Egyesülete, a Pulszky Társaság Magyar 
Múzeumok Egyesülete és a közművelődési szak
ma vezető képviselői szólaltak meg - az elő
adók és hozzászólók elsősorban 

az átlátható szakmapolitika, 
e politika érvényesülését biztosító jogszabá

lyi környezet kialakítása, 
a működés alapvető feltételeit biztosító finan

szírozás 
mellett tették le voksukat. 
Ez utóbbi vonatkozásában a jelenlévők elvár

ják a Kormánytól 
a szakmai normatívák stabilizálását, 
a Kormány és a közszféra közötti 2008. de

cember 18-i megállapodás következetes betar
tását. 

Igényként mutatkozott a költségvetési szer
vekjogállásáról nemrégiben életbe lépett törvény 
olyan minőségű végrehajtása a közgyűjteményi 
és közművelődési intézményrendszerben, mely 
annak nem széthullását, hanem megerősödését 
eredményezi. 

A szakmai szervezetek képviselői, a hozzá
szólók és a KKDSZ vezetősége leszögezték, hogy 
a nehéz körülmények ellenére továbbra is a nem
zetközi normáknak is megfelelő minőségben 
igyekeznek biztosítani a nemzeti kulturális örök
ség részét képező magyar kulturális alapellátást. 

Ennek érdekében a szakmák közötti part
nerségi kapcsolatok erősítését és közös cse
lekvési terv kidolgozását és végrehajtását szor
galmazzák. 

Földiák András 
sk. 
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Iskolai könyvtárosok írják 

Párbeszéd a múlttal 
a jelenben a jövőért 

2009. február 3-án hagyományos szakmai nap
juk keretében a Fővárosi Könyvtárostanárok 
Műhelyének tagjai a budapesti Veres Péter Gim
názium könyvtárában találkoztak. A helyszínvá
lasztás nem volt véletlen, hiszen ezen a délelőt
tön a főváros majd hatszáz könyvtárhasználati 
versenyzője közül a tizenhat legjobb mérte össze 
tudását a gimnázium könyvtárában. A verseny
hez gondosan felépített állományú, igényes kör
nyezetet teremtett Cséfalvay Krisztina könyv
tárostanár, a kerületi munkaközösség vezetője. 
Jó volt megélni, hogy a kerület Pedagógiai Szol
gáltató Intézetének munkatársai milyen jelentő
séget tulajdonítottak a rendezvénynek, amelyet 
megtiszteltek jelenlétükkel. 

A szakmai nap a Bod Péter országos könyv
tárhasználati verseny díjátadó ünnepségével kez
dődött. 

A Párbeszéd a múlttal a jelenben a jövőért cím
mel meghirdetett szakmai konferencia látszólag 

A 13. havi fizetés 
története 

A 13. havi bérnek semmi köze nincsen a 
hónapok számához. A Gergely naptárhoz 
azonban igen. 

Hazánkban a XX. század elején heti fize : 

tést kaptak a dolgozók. Mivel ez sok admi
nisztrációval járt a költségek csökkentése 
végett nagyszüleink átálltak a havi bérfize
tés rendszerére. 

Osztásban igen jók voltak, s kiszámolták, 
hogy 52/4=13. Majd társadalmi megegyezés 
született, hogy 12 hónapon keresztül havi 
fizetést kapnak, s az elveszett négy hétben 
megtermelt fizetést egy hónap kifizetéseként 
kapják meg. 

Ugye, milyen érdekes? 

messze áll a jelen gondjaitól, s minden szava után 
tehettünk volna akár egy kérdőjelet is. Mert önma
gában szép, hangzatos cím, de mi az értelme? 

Párbeszéd? Hogyan lehet, s kell-e párbeszé
det kezdeni a múlttal? A könyvtárostanári hiva
tás mai képviselői abban a szerencsés helyzet
ben vannak, hogy múltjuk képviselői közül sokan 
még itt vannak, beszélhetnek pályájukról, amelyet 
az iskolai könyvtárak XX. század második felében 
felgyorsuló fejlődéstörténete hat át. 

Napi munkánkat ezek a tapasztalatok sok-
. ban segíthetik, erősíthetik. Ezért volt jó hall
gatni Gérnyi Ferencné könyvtárostanárt, aki 
életútja kapcsán beszélt arról, miként lett ol
vasó kisgyermekből könyvtáros, majd könyv
tárostanár, listás szakértő. Életútja számunkra 
legfontosabb üzenete az állandó szakmai to
vábbképzés, az élethosszig tartó tanulás meg
élt szükségessége. 

Párbeszéd a jelennel? A könyvtárostanárok 
jelenét - mint mindenki életét - a jogszabályok 
és a helyi lehetőségek határozzák meg. Ahhoz, 
hogy mindennapjainkkal magunk is szembenéz
zünk, pontosan kell ismernünk ennek jogi hátte
rét, értelmezési lehetőségeit, valamint a fenntar
tói oktatási stratégiát. Mindezekről természete
sen sok forrásból tájékozódhatunk, itt csak né
hányat említve: az Országos Pedagógiai Könyv
tár és Múzeum, valamint a Könyvtári Intézet 
honlapja, amelyek közlik, összegyűjtik a vonat
kozó jogszabályokat. A szűkebb szakmai közön
ség, a könyvtárostanárok tájékoztatása mellett a 
fenntartók, intézményvezetők számára is hasz
nos kiadvány Tóth Viktória Jogi Útvesztők 
könyvtárostanár szemmel című írása. 

„Párbeszéd" tehát a jogalkotó minisztérium 
és a fenntartó képviselőjével folyt ezen a napon. 
Kozma László az Oktatási és Kulturális Minisz
térium képviseletében az iskolai könyvtárak kul
túraközvetítő szerepéről beszélve hangsúlyozta 
az iskolai könyvtárak, a könyvtár-pedagógia je
lentőségét a tantárgyközi, interdiszciplináris ok
tatásban. Mint mondotta, ehhez adottak a jog
szabályi keretek, amelyek lehetőséget teremte
nek ahhoz, hogy a könyvtárostanárok állandó 
szakmai képzéssel valóban az információszerzés, 
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olvasmányélményeiket mondják el - mások szá
mára élményszerűen, érdekesen. Nagy öröm volt 
számomra, amikor 2004-ben elindíthattam az 
olvasó könyvtáros programot. „Tovább is van, 
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eddig erre nem maradt időm, de a reményt nem 
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naplóit. Rám nagyon nagy hatással volt a két 
párhuzamosan vezetett napló kalandos sorsa, a 
szerzők egyénisége, amely átjön a sorokon, az 
akkori gyerekek látásmódja - talán éppen azért, 
mert 1956-ban magam is hasonló korú voltam. 
2006-ban és 2007-ben sok szó esett erről a két 
kiadványról, ezekhez kapcsolódóan kutattam fel 
egyéb 1957-es emlékeket, amelyek a „csend és 
hallgatás évét" jellemezték. 

- 2008 ősze óta havonta egy-két alkalommal 
meghívót küldesz a szakmai nyilvánosság fóru
maira, tudományos előadásokra, könyvbemuta
tókra invitálsz. 

- Nagyon szerencsés vagyok: a Magyar Tu
dományos Akadémia Könyvtárában vehetek részt 
az Agora programok szervezésében, amelyek 
keretén belül a könyvtár értékeit, kincseit tárjuk 
szélesebb nyilvánosság elé. 

- Azt hiszem januárban még korai az ez évi 
könyvfesztiválról vagy a vándorgyűlésről bármit 
is kérdeznem. De nagyon örülök, hogy az aktív 
pályádat mintegy megkoronázó Szinnyei József
díj és az MKE Emlékérem után három évtizedes 
bibliográfusi tevékenységed is elismerést nyert a 

Kertész Gyula-emlékérem révén. Nem marad más 
hátra, mint hogy sokrétű - immár „nyugdíjas" -
tevékenységeidhez ilyen remek munkakedvet kí
vánjak! 

Köszönöm a nagyon élvezetes beszélgetést! 
A kérdező: Szőnyi Éva 

A KKDSZ közleménye 
A Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók 
Szakszervezete által 2009. január 28-án megren
dezett A kultúra közintézményei a válság idején 
című tanácskozáson - melyen az Oktatási és 
Kulturális Minisztérium kulturális szakállamtit
kára és főosztályvezető-helyettese, a Magyar 
Könyvtárosok Egyesülete, a Magyar Levéltáros
ok Egyesülete, a Pulszky Társaság Magyar 
Múzeumok Egyesülete és a közművelődési szak
ma vezető képviselői szólaltak meg - az elő
adók és hozzászólók elsősorban 

az átlátható szakmapolitika, 
e politika érvényesülését biztosító jogszabá

lyi környezet kialakítása, 
a működés alapvető feltételeit biztosító finan

szírozás 
mellett tették le voksukat. 
Ez utóbbi vonatkozásában a jelenlévők elvár

ják a Kormánytól 
a szakmai normatívák stabilizálását, 
a Kormány és a közszféra közötti 2008. de

cember 18-i megállapodás következetes betar
tását. 

Igényként mutatkozott a költségvetési szer
vekjogállásáról nemrégiben életbe lépett törvény 
olyan minőségű végrehajtása a közgyűjteményi 
és közművelődési intézményrendszerben, mely 
annak nem széthullását, hanem megerősödését 
eredményezi. 

A szakmai szervezetek képviselői, a hozzá
szólók és a KKDSZ vezetősége leszögezték, hogy 
a nehéz körülmények ellenére továbbra is a nem
zetközi normáknak is megfelelő minőségben 
igyekeznek biztosítani a nemzeti kulturális örök
ség részét képező magyar kulturális alapellátást. 

Ennek érdekében a szakmák közötti part
nerségi kapcsolatok erősítését és közös cse
lekvési terv kidolgozását és végrehajtását szor
galmazzák. 

Földiák András 
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Párbeszéd a múlttal 
a jelenben a jövőért 

2009. február 3-án hagyományos szakmai nap
juk keretében a Fővárosi Könyvtárostanárok 
Műhelyének tagjai a budapesti Veres Péter Gim
názium könyvtárában találkoztak. A helyszínvá
lasztás nem volt véletlen, hiszen ezen a délelőt
tön a főváros majd hatszáz könyvtárhasználati 
versenyzője közül a tizenhat legjobb mérte össze 
tudását a gimnázium könyvtárában. A verseny
hez gondosan felépített állományú, igényes kör
nyezetet teremtett Cséfalvay Krisztina könyv
tárostanár, a kerületi munkaközösség vezetője. 
Jó volt megélni, hogy a kerület Pedagógiai Szol
gáltató Intézetének munkatársai milyen jelentő
séget tulajdonítottak a rendezvénynek, amelyet 
megtiszteltek jelenlétükkel. 

A szakmai nap a Bod Péter országos könyv
tárhasználati verseny díjátadó ünnepségével kez
dődött. 

A Párbeszéd a múlttal a jelenben a jövőért cím
mel meghirdetett szakmai konferencia látszólag 

A 13. havi fizetés 
története 

A 13. havi bérnek semmi köze nincsen a 
hónapok számához. A Gergely naptárhoz 
azonban igen. 

Hazánkban a XX. század elején heti fize : 

tést kaptak a dolgozók. Mivel ez sok admi
nisztrációval járt a költségek csökkentése 
végett nagyszüleink átálltak a havi bérfize
tés rendszerére. 

Osztásban igen jók voltak, s kiszámolták, 
hogy 52/4=13. Majd társadalmi megegyezés 
született, hogy 12 hónapon keresztül havi 
fizetést kapnak, s az elveszett négy hétben 
megtermelt fizetést egy hónap kifizetéseként 
kapják meg. 

Ugye, milyen érdekes? 

messze áll a jelen gondjaitól, s minden szava után 
tehettünk volna akár egy kérdőjelet is. Mert önma
gában szép, hangzatos cím, de mi az értelme? 

Párbeszéd? Hogyan lehet, s kell-e párbeszé
det kezdeni a múlttal? A könyvtárostanári hiva
tás mai képviselői abban a szerencsés helyzet
ben vannak, hogy múltjuk képviselői közül sokan 
még itt vannak, beszélhetnek pályájukról, amelyet 
az iskolai könyvtárak XX. század második felében 
felgyorsuló fejlődéstörténete hat át. 

Napi munkánkat ezek a tapasztalatok sok-
. ban segíthetik, erősíthetik. Ezért volt jó hall
gatni Gérnyi Ferencné könyvtárostanárt, aki 
életútja kapcsán beszélt arról, miként lett ol
vasó kisgyermekből könyvtáros, majd könyv
tárostanár, listás szakértő. Életútja számunkra 
legfontosabb üzenete az állandó szakmai to
vábbképzés, az élethosszig tartó tanulás meg
élt szükségessége. 

Párbeszéd a jelennel? A könyvtárostanárok 
jelenét - mint mindenki életét - a jogszabályok 
és a helyi lehetőségek határozzák meg. Ahhoz, 
hogy mindennapjainkkal magunk is szembenéz
zünk, pontosan kell ismernünk ennek jogi hátte
rét, értelmezési lehetőségeit, valamint a fenntar
tói oktatási stratégiát. Mindezekről természete
sen sok forrásból tájékozódhatunk, itt csak né
hányat említve: az Országos Pedagógiai Könyv
tár és Múzeum, valamint a Könyvtári Intézet 
honlapja, amelyek közlik, összegyűjtik a vonat
kozó jogszabályokat. A szűkebb szakmai közön
ség, a könyvtárostanárok tájékoztatása mellett a 
fenntartók, intézményvezetők számára is hasz
nos kiadvány Tóth Viktória Jogi Útvesztők 
könyvtárostanár szemmel című írása. 

„Párbeszéd" tehát a jogalkotó minisztérium 
és a fenntartó képviselőjével folyt ezen a napon. 
Kozma László az Oktatási és Kulturális Minisz
térium képviseletében az iskolai könyvtárak kul
túraközvetítő szerepéről beszélve hangsúlyozta 
az iskolai könyvtárak, a könyvtár-pedagógia je
lentőségét a tantárgyközi, interdiszciplináris ok
tatásban. Mint mondotta, ehhez adottak a jog
szabályi keretek, amelyek lehetőséget teremte
nek ahhoz, hogy a könyvtárostanárok állandó 
szakmai képzéssel valóban az információszerzés, 
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információkezelés technikájának legfontosabb 
oktatói legyenek az iskolákban. 

A hivatkozott jogszabályok helyi megvalósí
tásának sikereiről, gondjairól is szólt Tamás Ilo
na, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának 
oktatási és kulturális főosztályvezetője. A kerü
let büszkélkedhet az Árpád Gimnázium nemrég 
átadott könyvtárával, s a rendezvénynek helyt 
adó Veres Péter Gimnázium könyvtárával is. 
Tizenkilenc oktatási intézményükben mindenhol 
van könyvtárostanár, ám a feltételeken van mit 
javítani, s ezt az önkormányzat erejéhez mérten 
igyekszik megtenni. A főosztályvezető szavai
ból elénk tárult egy kerület iskolai könyvtárain 
keresztül a hazai iskolai könyvtárügy jelene: az 
egyszemélyes, több száz felhasználót ellátó, az 
infrastruktúra gyakori elégtelenségével küzdő 
iskolai könyvtár képe is. Ám a könyvtárosi kö
zösség összefogásának is szép példája a kerület, 
ahol évek óta nyilvános és iskolai könyvtárak 
együttműködésével valósul meg a lakosság 
könyvtár- és olvasásfejlesztése. Nem véletlen, 
hogy rendezvényünket az önkormányzat által 
fenntartott Platán Könyvtár munkatársai is meg
tisztelték. 

Hock Zsuzsanna, a Mérei Ferenc Intézet 
munkatársa, a szakmai nap szervezője a 
könyvtárostanárok jelenét pályázatokon keresz
tül mutatta meg, s talán egy kicsit már a jövőt is 
megidézte. Párbeszédben vagyunk-e önmagunk 
munkájával, a szakma kihívásaival? Ezekkel a 
kérdésekkel foglalhatjuk össze mondandóját, 
amely a könvtáraink gondozásától (számítógé
pes feldolgozás) a könyvtárak közötti együttmű
ködésen át az olvasási projekten keresztül meg
valósuló olvasó országig ívelt. A könyvtár
pedagógiai szakértő lelkes szavai mindannyiun
kat a tevékeny, energikus együttgondolkodásra 
sarkalltak. Ahogy a képeken láthattuk: az egyes 
hangya hozzáteszi a maga munkáját a boly egé
széhez. A könyvtárostanár is ezt teszi, ám ha 
nincs meg bennünk a vadludak egymásrafigyelő 
képessége, munkánk talán hiábavaló. Nézete 
szerint az iskolai könyvtár, a könyvtári rendszer 
egészével közösséget vállalva, visszahozhatja az 
olvasást a családok életébe. 

Párbeszéd a jövővel. Valamennyi könyvtáros 
számára nagyon fontos, hogy szembenézzen a 
jövővel, a lehetőségekkel, az újdonságokkal. A 
magunk könyvtárának jövőjét meghatározza ter
mészetesen a szakma jövőképe, amelyet oly szé

pen fogalmaz meg a Portál program. Ebben is 
jelentős szerephez jut, mint a futó pályázatok
ban is, az informatika. 

A hallgatóság soraiban megnőtt a fiatalok 
aránya, jelzi ez azt is, hogy generációváltás kö
vetkezik sok iskolai könyvtárban. Mindezekért 
volt öröm számunkra, hogy a Könyvtári Intézet 
keretében megvalósult Könyvtárportált bemutat
ta Kardos András könyvtár-informatikus. A 
Könyvtárportál olyan lehetőségeket tár elénk, 
amelyek az információszolgáltatást egészen más 
dimenzióba emelik az iskolai könyvtárak eseté
ben is. 

Egy könyvtáros, könyvtárostanár naponta 
szembesül az Idővel. Ritkán van azonban mó
dunk végiggondolni magunkban, de közösen 
még kevésbé ennek dimenzióit, vetületeit. A 
szakmai délután, amelynek feltételeit Papp 
György igazgató teremtette meg, erre (is) al
kalmat adott. 

Köszönet a szervezőknek, köszönet az együtt
létért, és várjuk a márciusra ígért folytatást! 

Terdik István 

Mesemeraton 
Benedek Elek műveiből 
A Benedek Elek emlékév alkalmával mese
felolvasó napot szervezett a székelyud
varhelyi városi könyvtárban a helyi Hargita 
Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont és 
a Cimbora Ház. 

Az idén 150 éve született mesegyűjtő tisz
teletére a február 17-ei mesemaratonon gyer
mekek és felnőttek választhattak ki és ol
vashattak fel meséket vagy szövegrészle
teket. 

Benedek Elek 1859. szeptember 30-án a 
székelyföldi Kisbaconban (Batanii Mici) 
született és ott is halt meg 1929-ben. Ottani 
emlékházát ma dédunokája vezeti. 

A magyar gyermekirodalom egyik meg
teremtője tiszteletére egész évben rendez
nek programokat Romániában: mesemondó-
és rajzversenyeket, könyvbemutatókat, iro
dalmi konferenciát, bábszínházi előadásokat 
és koncerteket. 

Forrás: prae.hu 
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Külhonból jelentjük 

Könyvvásár 
Kairóban 

A követségről kaptam a hírt, hogy könyvkiállí
tással egybekötött nemzetközi könyvvásár nyílt 
Kairóban. Ezt mindenképpen meg kell nézni, 
hiszen eddig csak a frankfurti könyvvásárt is
mertem, mint Európa legfontosabb könyvszak
mai eseményét, de egy arab országban megren
dezett, könyvvásárral egybekötött kiállítás min
den bizonnyal egészen más élményt jelenthet. 
Az idő gyönyörű, mint mindig, nincs túl meleg, 
ideális a kirándulásra. 

A kiállítás helyét gépkocsivezetőm, aki egyéb
ként nem igen jártas Kairóban, könnyen megta
lálja, hiszen az itteni „nemzetközi expo" terüle
tén van. t 

Az első meglepetés a kapunál ér. Hatalmas 
tömeg áramlik befelé. Két kapun. Egyikre 
„Ladies", másikra „Gentlemen" van kiírva. És a 
befelé igyekvő tömeg ezt be is tartja. Senkinek 
sem jut eszébe a „másik" sorba beállni. De va
lószínűleg nem is engednék, hiszen mint minde
nütt, itt is számtalan rendőr, biztonsági ember, 
rendező vigyáz a rendre. A tömeg nagy. Ami 
annál is inkább érdekes, mert az itteniek nem 
igazán a könyv iránti szeretetükről ismertek. 
Olyannyira, hogy amikor ismerősöket könyves
bolt felől kérdeztem, senki még címet sem tu
dott mondani. Itt azonban sokan vannak. Min
denféle rendű-rangú emberek. Öregek, fiatalok. 
Polgári kinézetűek, kevésbé polgári kinézetűek. 
Szülők gyerekekkel, akik minden bizonnyal ki
rándulásként fogják fel a látogatást. Sétaként 
érdekes épületek között. És hogy ez így van, mi 
sem bizonyítja jobban, mint hogy a pavilonok 
konganak az ürességtől. A vásár területe viszont 
telis-teli. 

Az egyik pavilonnál nagy mozgást látok. 
Vajon ott mi van? A válasz egyszerű, kevés 
könyv, viszont mindenféle vásári kacat. Cserép
edények. Bolgár motívumokat vélek felfedni. Az 
emberek érdeklődéssel forgatják a kitett árut. 
Pedig nagyon gyenge a kínálat. Mindenesetre 
nem egyiptomi, de nem is arab. Tehát valami 

más. Nagy meglepetésemre és örömömre felfe
dezem a kitett vásári holmik között a Rubik 
kockát. Sőt ennek egy változatát is, ahol a színe
ket számok helyettesítik, és feltehetően ezek alap
ján kell összerakni a kockát. A látogatók érdek
lődéssel forgatják, próbálják összerakni a rend
szert. 

Hogy éppen melyik kiállítónak a pavilonjá
ban vagyok, soha sem tudom. Ugyanis csak arab 
feliratok díszelegnek a bejáratok felett. Némi 
támpontot ad, hogy óriási betűkkel közlik az 
internetlinket is, és abból lehet következtetni. A 
következtetés azonban nem sokat ígér, ugyanis 
még az országot sem tudom beazonosítani. Állí
tólag néhány volt szocialista ország is kiállított, 
a pavilonokat azonban szinte lehetetlen megta
lálni, ugyanis katalógus nincs, a vásár területe 
ugyanakkor rendkívül nagy. Osztogatnak ugyan 
egy eligazító papírlapot, de azon csak a pavilo
nok száma van feltüntetve, semminemű további 
támpont nincs. 

Rengeteg a könyv, kazetta, videó, DVD, a 
választék mégis nagyon egyhangú. Bár felületes 
benyomásokra hagyatkozva szinte csak arab 
nyelvű könyveket látni. Talán tíz százaléknyi 
lehet latin betűs irodalom. A fedőlapokból, dí
szítő motívumokból következtetve a megjelente
tett könyvek a vallási irodalmat reprezentálják. 
Hát Koránból aztán van! Kicsi, nagy, közepes. 
Papírkötés, vászonborító, bőrkötés. Kis szatyor
ral, nagy szatyorral. Táskával. Táska nélkül. 
Zöldben, pirosban, aranyban. Szóval ebből nincs 
hiány. Az aláfestésből sem, melt szinte minden 
pavilonban a Korán szuráit recitálják. De ehhez 
már hozzászoktam. Mert mindegy, hol vagyok, 
kocsiban, vendéglőben, szupermarketben, ezt az 
elnyújtott éneklésszerű imádkozást hallgatom. 

Néhány pavilonban szótárakat árulnak. Kü
lön falat borítanak be az orvosi angol-arab, arab
angol szótárak. Megtalálom az Oxford szótárat, 
egy sor egyéb szótárat. Elvétve francia, német 
szótárakat is látni. 

Nagy örömmel találok rá a mesekönyvekre. 
Igaz, csak néhány darabot látok, viszont az an
gol nyelvű könyvek miről mesélnek? Itt, az 
Ezeregyéjszaka világában, a Grimm mesékről: 
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információkezelés technikájának legfontosabb 
oktatói legyenek az iskolákban. 

A hivatkozott jogszabályok helyi megvalósí
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let büszkélkedhet az Árpád Gimnázium nemrég 
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egyszemélyes, több száz felhasználót ellátó, az 
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iskolai könyvtár képe is. Ám a könyvtárosi kö
zösség összefogásának is szép példája a kerület, 
ahol évek óta nyilvános és iskolai könyvtárak 
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munkatársa, a szakmai nap szervezője a 
könyvtárostanárok jelenét pályázatokon keresz
tül mutatta meg, s talán egy kicsit már a jövőt is 
megidézte. Párbeszédben vagyunk-e önmagunk 
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kérdésekkel foglalhatjuk össze mondandóját, 
amely a könvtáraink gondozásától (számítógé
pes feldolgozás) a könyvtárak közötti együttmű
ködésen át az olvasási projekten keresztül meg
valósuló olvasó országig ívelt. A könyvtár
pedagógiai szakértő lelkes szavai mindannyiun
kat a tevékeny, energikus együttgondolkodásra 
sarkalltak. Ahogy a képeken láthattuk: az egyes 
hangya hozzáteszi a maga munkáját a boly egé
széhez. A könyvtárostanár is ezt teszi, ám ha 
nincs meg bennünk a vadludak egymásrafigyelő 
képessége, munkánk talán hiábavaló. Nézete 
szerint az iskolai könyvtár, a könyvtári rendszer 
egészével közösséget vállalva, visszahozhatja az 
olvasást a családok életébe. 

Párbeszéd a jövővel. Valamennyi könyvtáros 
számára nagyon fontos, hogy szembenézzen a 
jövővel, a lehetőségekkel, az újdonságokkal. A 
magunk könyvtárának jövőjét meghatározza ter
mészetesen a szakma jövőképe, amelyet oly szé

pen fogalmaz meg a Portál program. Ebben is 
jelentős szerephez jut, mint a futó pályázatok
ban is, az informatika. 

A hallgatóság soraiban megnőtt a fiatalok 
aránya, jelzi ez azt is, hogy generációváltás kö
vetkezik sok iskolai könyvtárban. Mindezekért 
volt öröm számunkra, hogy a Könyvtári Intézet 
keretében megvalósult Könyvtárportált bemutat
ta Kardos András könyvtár-informatikus. A 
Könyvtárportál olyan lehetőségeket tár elénk, 
amelyek az információszolgáltatást egészen más 
dimenzióba emelik az iskolai könyvtárak eseté
ben is. 

Egy könyvtáros, könyvtárostanár naponta 
szembesül az Idővel. Ritkán van azonban mó
dunk végiggondolni magunkban, de közösen 
még kevésbé ennek dimenzióit, vetületeit. A 
szakmai délután, amelynek feltételeit Papp 
György igazgató teremtette meg, erre (is) al
kalmat adott. 

Köszönet a szervezőknek, köszönet az együtt
létért, és várjuk a márciusra ígért folytatást! 

Terdik István 

Mesemeraton 
Benedek Elek műveiből 
A Benedek Elek emlékév alkalmával mese
felolvasó napot szervezett a székelyud
varhelyi városi könyvtárban a helyi Hargita 
Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont és 
a Cimbora Ház. 

Az idén 150 éve született mesegyűjtő tisz
teletére a február 17-ei mesemaratonon gyer
mekek és felnőttek választhattak ki és ol
vashattak fel meséket vagy szövegrészle
teket. 

Benedek Elek 1859. szeptember 30-án a 
székelyföldi Kisbaconban (Batanii Mici) 
született és ott is halt meg 1929-ben. Ottani 
emlékházát ma dédunokája vezeti. 

A magyar gyermekirodalom egyik meg
teremtője tiszteletére egész évben rendez
nek programokat Romániában: mesemondó-
és rajzversenyeket, könyvbemutatókat, iro
dalmi konferenciát, bábszínházi előadásokat 
és koncerteket. 
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Könyvvásár 
Kairóban 

A követségről kaptam a hírt, hogy könyvkiállí
tással egybekötött nemzetközi könyvvásár nyílt 
Kairóban. Ezt mindenképpen meg kell nézni, 
hiszen eddig csak a frankfurti könyvvásárt is
mertem, mint Európa legfontosabb könyvszak
mai eseményét, de egy arab országban megren
dezett, könyvvásárral egybekötött kiállítás min
den bizonnyal egészen más élményt jelenthet. 
Az idő gyönyörű, mint mindig, nincs túl meleg, 
ideális a kirándulásra. 

A kiállítás helyét gépkocsivezetőm, aki egyéb
ként nem igen jártas Kairóban, könnyen megta
lálja, hiszen az itteni „nemzetközi expo" terüle
tén van. t 

Az első meglepetés a kapunál ér. Hatalmas 
tömeg áramlik befelé. Két kapun. Egyikre 
„Ladies", másikra „Gentlemen" van kiírva. És a 
befelé igyekvő tömeg ezt be is tartja. Senkinek 
sem jut eszébe a „másik" sorba beállni. De va
lószínűleg nem is engednék, hiszen mint minde
nütt, itt is számtalan rendőr, biztonsági ember, 
rendező vigyáz a rendre. A tömeg nagy. Ami 
annál is inkább érdekes, mert az itteniek nem 
igazán a könyv iránti szeretetükről ismertek. 
Olyannyira, hogy amikor ismerősöket könyves
bolt felől kérdeztem, senki még címet sem tu
dott mondani. Itt azonban sokan vannak. Min
denféle rendű-rangú emberek. Öregek, fiatalok. 
Polgári kinézetűek, kevésbé polgári kinézetűek. 
Szülők gyerekekkel, akik minden bizonnyal ki
rándulásként fogják fel a látogatást. Sétaként 
érdekes épületek között. És hogy ez így van, mi 
sem bizonyítja jobban, mint hogy a pavilonok 
konganak az ürességtől. A vásár területe viszont 
telis-teli. 

Az egyik pavilonnál nagy mozgást látok. 
Vajon ott mi van? A válasz egyszerű, kevés 
könyv, viszont mindenféle vásári kacat. Cserép
edények. Bolgár motívumokat vélek felfedni. Az 
emberek érdeklődéssel forgatják a kitett árut. 
Pedig nagyon gyenge a kínálat. Mindenesetre 
nem egyiptomi, de nem is arab. Tehát valami 

más. Nagy meglepetésemre és örömömre felfe
dezem a kitett vásári holmik között a Rubik 
kockát. Sőt ennek egy változatát is, ahol a színe
ket számok helyettesítik, és feltehetően ezek alap
ján kell összerakni a kockát. A látogatók érdek
lődéssel forgatják, próbálják összerakni a rend
szert. 

Hogy éppen melyik kiállítónak a pavilonjá
ban vagyok, soha sem tudom. Ugyanis csak arab 
feliratok díszelegnek a bejáratok felett. Némi 
támpontot ad, hogy óriási betűkkel közlik az 
internetlinket is, és abból lehet következtetni. A 
következtetés azonban nem sokat ígér, ugyanis 
még az országot sem tudom beazonosítani. Állí
tólag néhány volt szocialista ország is kiállított, 
a pavilonokat azonban szinte lehetetlen megta
lálni, ugyanis katalógus nincs, a vásár területe 
ugyanakkor rendkívül nagy. Osztogatnak ugyan 
egy eligazító papírlapot, de azon csak a pavilo
nok száma van feltüntetve, semminemű további 
támpont nincs. 

Rengeteg a könyv, kazetta, videó, DVD, a 
választék mégis nagyon egyhangú. Bár felületes 
benyomásokra hagyatkozva szinte csak arab 
nyelvű könyveket látni. Talán tíz százaléknyi 
lehet latin betűs irodalom. A fedőlapokból, dí
szítő motívumokból következtetve a megjelente
tett könyvek a vallási irodalmat reprezentálják. 
Hát Koránból aztán van! Kicsi, nagy, közepes. 
Papírkötés, vászonborító, bőrkötés. Kis szatyor
ral, nagy szatyorral. Táskával. Táska nélkül. 
Zöldben, pirosban, aranyban. Szóval ebből nincs 
hiány. Az aláfestésből sem, melt szinte minden 
pavilonban a Korán szuráit recitálják. De ehhez 
már hozzászoktam. Mert mindegy, hol vagyok, 
kocsiban, vendéglőben, szupermarketben, ezt az 
elnyújtott éneklésszerű imádkozást hallgatom. 

Néhány pavilonban szótárakat árulnak. Kü
lön falat borítanak be az orvosi angol-arab, arab
angol szótárak. Megtalálom az Oxford szótárat, 
egy sor egyéb szótárat. Elvétve francia, német 
szótárakat is látni. 

Nagy örömmel találok rá a mesekönyvekre. 
Igaz, csak néhány darabot látok, viszont az an
gol nyelvű könyvek miről mesélnek? Itt, az 
Ezeregyéjszaka világában, a Grimm mesékről: 
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Piroska és a farkas, Csipkerózsi
ka, Hófehérke. Olyan illusztráci
ókkal, mintha Európában készül
tek volna. Ujabb meséskönyve
ket fedezek fel. Ezúttal modern 
arab meséket angolul. Mellette 
egy sor kisiskolásoknak készült, 
angol tanulást játékosan segítő 
könyv. Egyébként az angol tanu
lás újra nagyon fontos lett Egyip
tomban. Átmenetileg, az angol 
uralom vége után, az '50-es évek
ben háttérbe szorult, ma azonban, 
aki ad magára valamit, angol
amerikai iskolába járatja a gye
rekeit. Ez persze csak egy vi
szonylag szűk réteg számára el
érhető, ugyanis a tandíjak csilla
gászatiak. Egy félévre kétezer 
angol fontot is kitehetnek az ál
talános iskola legalsó osztályai
ban. Az utóbbi időben egyre di
vatosabb lett a német nyelv ta
nulása is. 

Ujabb pavilon. Látok kétféle, 
egyiptomi recepteket bemutató 
szakácskönyvet, és ezzel ki is 
merült a kínálat. Amin nem cso
dálkozom, mert az eredeti egyiptomi konyha 
csapnivaló. ízetlen, a lista nagyon rövid. Még a 
legjobb vendéglők is csak szűk választékot kí
nálnak. 

Boldogan fedezem fel, hogy az egyik pavi
lonra akadémia van kiírva. De csak kiírva. Benn 
a változatosság kedvéért Koránt árulnak. Néhány 
pavilonban gyermekjátékokat, fából készült 
puzzle-t kínálnak. Itt nagy a tolongás. 

Feltűnik egy pavilon, Naguib Mahfouz nevét 
látom rajta. Végre valami, ami egy európai szá
mára is érdekes lehet. 

Naguib Mahfouz, az egyiptomiak nagy büsz
kesége, 2006-ban elhunyt Nobel-díjas író. Kairó 
zsúfolt és lüktető iszlám városrészében, Gama-
liyában született 1911-ben. Hires Kairó trilógiá
ja ezt a világot ábrázolja. Első próbálkozásait 
európai hatás jellemezte, majd munkássága so
rán fokozatosan kifejlesztett egy egyedülállóan 
arab hangot, amelyhez a kávéházi beszélgetések
ből, illetve a kairói utcák nyelvéből merítette az 
inspirációt. Elete folyamán mintegy negyven 
novellát és száz rövid történetet írt. Próbálkozott 

The American 
U niversUy 

in Cairo 
Press 

színpadi írásokkal is. 1988-ban irodalmi Nobel
díjat kapott. . 

Mahfouz nagy érdeme, hogy a köznyelvet 
próbálta beemelni az irodalmi szférákba. Ez azért 
érdekes, mert - mint ismeretes - az egyiptomi 
beszélt arab köznyelvnek nincs írott változata. 
Az arab nyelv a sémi nyelvek nyugati csoportjá
ba tartozik. Tizenkét arab ország hivatalos érint
kezési formája, s több muzulmán ország liturgi
kus nyelve. A középkor kultúráját, irodalmát, 
történetírását, filozófiáját, földrajztudományát 
számos arab nyelven írt munka gazdagította, s 
az egyetemeken a latin mellett igen előkelő he
lyet foglal el az arab nyelv is. 

Egyiptom hivatalos nyelve az arab. Mindazo
náltal az utcákon hallható beszéd jelentős mér
tékben eltér a sajtóban és a rádióban használa
tos, pallérozott nyelvtől. így különböző nyelvi 
szintek alakultak ki, amit az Egyiptomban élők 
számára még az is nehezít, hogy az itt használt 
dialektus eltér a többi arab nyelvű országban 
használatos kiejtéstől és szóhasználattól. Az 
egyiptomi arab dialektusnak nem létezik hivata-
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Interneten a sepsiszentgyörgyi 
könyvtár állománya 

A sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei 
Könyvtár állománya is tanulmányozható 
ezután az interneten. Majdnem a teljes állo
mány (könyvek, cédék, DVD-k) elérhető a 
világhálón. 

A könyvtár Romániában az elsők között 
kezdte el a számítógépes katalogizálást, így 
vált lehetővé, hogy a számítástechnika fejlő
désével megvalósult az internetre való kilé
pés. A katalógus javításán folyamatosan 
dolgoznak, a könyvtár állományában levő 
újságok, folyóiratok feldolgozását a közel
jövőben tervezik. (Forrás: Duna TV) 

los, írott formája, jóllehet erre semmiféle éssze
rű magyarázat nem kínálkozik. 

A Nobel-díjas író, Nagib Mafuz könyveiben 
oldalakon át könnyedén ír túlnyomórészt egyip
tomi (kairói) beszélt nyelven. Azoknak a külföl
dieknek, akik az egyiptomi arabot kívánják elsa
játítani, valamilyen oknál fogva mégis azt mond
ják, hogy ezt a nyelvet nem lehet írásjelekkel 
megjeleníteni, majd betű szerinti átírásra tanít
ják őket - ami szintén nem igazán megfelelő. 

Mahfouz az egyszerű emberek életét jeleníti meg 
munkáiban. A színhely rendszerint Kairó, ahol 
szegény emberek mindennapjait mutatja be. Leg
híresebb munkái az Életbölcsesség, a Karnak ká
vézó, Khan al-Khalil (a nagybazár neve), Modern 
Kairó, Esti és reggeli beszélgetések. Az író valójá
ban nem élt teljesen izgalommentes életet. 1994-
ben súlyos kimenetelű merényletet kíséreltek meg 
ellene. Szerencsére életben maradt, de részleges 
bénulást szenvedett. 2006-ban bekövetkezett halá
láig már csak korlátozottan volt képes írni. 

Nagy örömmel fedezem fel Hala El Badry 
legújabb könyvét, aki személyes ismerősöm. 
Ezúttal az angol uralom utolsó éveit villantja fel 
Muntaha című regényében. A név egy kis falura 
utal, ahol a világháború utáni turbulens élet és a 
falusi egyhangúság keveredik. A nagy világpoli
tikai események, melyek változatlanul hagyják a 
vidéki mindennapokat. Az élet az ősi mederben 
folyik tovább, halászat a Níluson, gyapotszüret, 
szamaragolás. Az írónő mestere a képszerű le
írásoknak. 2001-ben az angolul is olvasható 

Certain Women című novelláskötetével elnyerte 
az év legjobb novellája címet. 

A polcon látom Rafik Schami szíriai születé
sű író legújabb munkáját The Dark Side of Love 
címmel. Az író Németországban él, elsősorban 
németül jelennek meg művei. Leírásaiban érdeke
sen keveredik a bevándorlók identitáskeresése, az 
elzárkózás és az asszimiláció különös elegye. 

Továbbhaladva a polcok között elém tárulnak 
a kiállító igazi profilját képező könyvek, a gaz
dasággal, közgazdasággal, szociológiával, poli
tikatudománnyal foglalkozó munkák. A kiállító 
az American University in Cairo Press, a legel
ismertebb kiadó Egyiptomban. Profilja gazdag, 
hiszen a fenti tudományágakon kívül szépirodal
mat és művészeti, archeológiai kiadványokat is 
gondoz. 

Tüzetesen megnézem a közgazdasági köny
veket. Feltűnően sok a munkaerőkérdéssel, sze
génységgel foglalkozó tanulmány. Néhány köny
vet vásárolok, itt most féláron lehet venni, ami 
nagyon elkel, mert a könyvek ára az aranyéval 
vetekszik. Összehasonlításképpen: egy tudomá
nyos igényű, de egyszerű, „olcsó" kiadású szak
könyv ára kétszáz font körül mozog. Egy kezdő 
egyetemi asszisztens fizetése ötszáz font. 

Még ennél a kiadónál is meglepően sok az 
iszlám ihletésű vagy valamiképpen a valláshoz 
kapcsolódó könyv, angolul. 

A nemzetközi vásár valójában arab vásár. 
Jobban mondva arab lézengés. Mert vásárlót csak 
egyet láttam, az is én voltam. Angol nyelvű 
összeállítást vettem az egyiptomi gazdaságról, a 
Kairói Amerikai Egyetem Kiadója gondozásá
ban. 

Érdekes megfigyelést teszek. A vásár terüle
tén számtalan „érdekes" figura kóvályog. Sza
kállal, ápolatlanul, furcsán. Szemmel láthatóan 
van valami közük a kiállított „művekhez". Egy 
kis háttér-tapogatózás után kiderül, hogy szám
talan elvetélt „tehetség" kamatoztatja másutt nem 
jövedelmező ambícióit azzal, hogy szurákat re
citál szalagon, DVD-n. Miután a slágerszakmá
ban csődöt mondtak, erre a területre kanyarod
tak. Itt ugyanis kritizálhatatlanná váltak. Ki merne 
kétkedő szavakat ejteni arról, aki a szent Koránt 
recitálja? Senki. így sok „művész", bár se hang
ja, se hallása, hamarosan elhiszi magáról, hogy 
isteni elhivatottsággal rendelkezik. 

Hát Insaallah... 
Balázs Judit 
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mára is érdekes lehet. 

Naguib Mahfouz, az egyiptomiak nagy büsz
kesége, 2006-ban elhunyt Nobel-díjas író. Kairó 
zsúfolt és lüktető iszlám városrészében, Gama-
liyában született 1911-ben. Hires Kairó trilógiá
ja ezt a világot ábrázolja. Első próbálkozásait 
európai hatás jellemezte, majd munkássága so
rán fokozatosan kifejlesztett egy egyedülállóan 
arab hangot, amelyhez a kávéházi beszélgetések
ből, illetve a kairói utcák nyelvéből merítette az 
inspirációt. Elete folyamán mintegy negyven 
novellát és száz rövid történetet írt. Próbálkozott 

The American 
U niversUy 

in Cairo 
Press 

színpadi írásokkal is. 1988-ban irodalmi Nobel
díjat kapott. . 

Mahfouz nagy érdeme, hogy a köznyelvet 
próbálta beemelni az irodalmi szférákba. Ez azért 
érdekes, mert - mint ismeretes - az egyiptomi 
beszélt arab köznyelvnek nincs írott változata. 
Az arab nyelv a sémi nyelvek nyugati csoportjá
ba tartozik. Tizenkét arab ország hivatalos érint
kezési formája, s több muzulmán ország liturgi
kus nyelve. A középkor kultúráját, irodalmát, 
történetírását, filozófiáját, földrajztudományát 
számos arab nyelven írt munka gazdagította, s 
az egyetemeken a latin mellett igen előkelő he
lyet foglal el az arab nyelv is. 

Egyiptom hivatalos nyelve az arab. Mindazo
náltal az utcákon hallható beszéd jelentős mér
tékben eltér a sajtóban és a rádióban használa
tos, pallérozott nyelvtől. így különböző nyelvi 
szintek alakultak ki, amit az Egyiptomban élők 
számára még az is nehezít, hogy az itt használt 
dialektus eltér a többi arab nyelvű országban 
használatos kiejtéstől és szóhasználattól. Az 
egyiptomi arab dialektusnak nem létezik hivata-

3 2 • K ö n y v t á r i L e v e l e z ő / l a p • 2 0 0 9 . f e b r u á r 

Interneten a sepsiszentgyörgyi 
könyvtár állománya 

A sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei 
Könyvtár állománya is tanulmányozható 
ezután az interneten. Majdnem a teljes állo
mány (könyvek, cédék, DVD-k) elérhető a 
világhálón. 

A könyvtár Romániában az elsők között 
kezdte el a számítógépes katalogizálást, így 
vált lehetővé, hogy a számítástechnika fejlő
désével megvalósult az internetre való kilé
pés. A katalógus javításán folyamatosan 
dolgoznak, a könyvtár állományában levő 
újságok, folyóiratok feldolgozását a közel
jövőben tervezik. (Forrás: Duna TV) 

los, írott formája, jóllehet erre semmiféle éssze
rű magyarázat nem kínálkozik. 

A Nobel-díjas író, Nagib Mafuz könyveiben 
oldalakon át könnyedén ír túlnyomórészt egyip
tomi (kairói) beszélt nyelven. Azoknak a külföl
dieknek, akik az egyiptomi arabot kívánják elsa
játítani, valamilyen oknál fogva mégis azt mond
ják, hogy ezt a nyelvet nem lehet írásjelekkel 
megjeleníteni, majd betű szerinti átírásra tanít
ják őket - ami szintén nem igazán megfelelő. 

Mahfouz az egyszerű emberek életét jeleníti meg 
munkáiban. A színhely rendszerint Kairó, ahol 
szegény emberek mindennapjait mutatja be. Leg
híresebb munkái az Életbölcsesség, a Karnak ká
vézó, Khan al-Khalil (a nagybazár neve), Modern 
Kairó, Esti és reggeli beszélgetések. Az író valójá
ban nem élt teljesen izgalommentes életet. 1994-
ben súlyos kimenetelű merényletet kíséreltek meg 
ellene. Szerencsére életben maradt, de részleges 
bénulást szenvedett. 2006-ban bekövetkezett halá
láig már csak korlátozottan volt képes írni. 

Nagy örömmel fedezem fel Hala El Badry 
legújabb könyvét, aki személyes ismerősöm. 
Ezúttal az angol uralom utolsó éveit villantja fel 
Muntaha című regényében. A név egy kis falura 
utal, ahol a világháború utáni turbulens élet és a 
falusi egyhangúság keveredik. A nagy világpoli
tikai események, melyek változatlanul hagyják a 
vidéki mindennapokat. Az élet az ősi mederben 
folyik tovább, halászat a Níluson, gyapotszüret, 
szamaragolás. Az írónő mestere a képszerű le
írásoknak. 2001-ben az angolul is olvasható 

Certain Women című novelláskötetével elnyerte 
az év legjobb novellája címet. 

A polcon látom Rafik Schami szíriai születé
sű író legújabb munkáját The Dark Side of Love 
címmel. Az író Németországban él, elsősorban 
németül jelennek meg művei. Leírásaiban érdeke
sen keveredik a bevándorlók identitáskeresése, az 
elzárkózás és az asszimiláció különös elegye. 

Továbbhaladva a polcok között elém tárulnak 
a kiállító igazi profilját képező könyvek, a gaz
dasággal, közgazdasággal, szociológiával, poli
tikatudománnyal foglalkozó munkák. A kiállító 
az American University in Cairo Press, a legel
ismertebb kiadó Egyiptomban. Profilja gazdag, 
hiszen a fenti tudományágakon kívül szépirodal
mat és művészeti, archeológiai kiadványokat is 
gondoz. 

Tüzetesen megnézem a közgazdasági köny
veket. Feltűnően sok a munkaerőkérdéssel, sze
génységgel foglalkozó tanulmány. Néhány köny
vet vásárolok, itt most féláron lehet venni, ami 
nagyon elkel, mert a könyvek ára az aranyéval 
vetekszik. Összehasonlításképpen: egy tudomá
nyos igényű, de egyszerű, „olcsó" kiadású szak
könyv ára kétszáz font körül mozog. Egy kezdő 
egyetemi asszisztens fizetése ötszáz font. 

Még ennél a kiadónál is meglepően sok az 
iszlám ihletésű vagy valamiképpen a valláshoz 
kapcsolódó könyv, angolul. 

A nemzetközi vásár valójában arab vásár. 
Jobban mondva arab lézengés. Mert vásárlót csak 
egyet láttam, az is én voltam. Angol nyelvű 
összeállítást vettem az egyiptomi gazdaságról, a 
Kairói Amerikai Egyetem Kiadója gondozásá
ban. 

Érdekes megfigyelést teszek. A vásár terüle
tén számtalan „érdekes" figura kóvályog. Sza
kállal, ápolatlanul, furcsán. Szemmel láthatóan 
van valami közük a kiállított „művekhez". Egy 
kis háttér-tapogatózás után kiderül, hogy szám
talan elvetélt „tehetség" kamatoztatja másutt nem 
jövedelmező ambícióit azzal, hogy szurákat re
citál szalagon, DVD-n. Miután a slágerszakmá
ban csődöt mondtak, erre a területre kanyarod
tak. Itt ugyanis kritizálhatatlanná váltak. Ki merne 
kétkedő szavakat ejteni arról, aki a szent Koránt 
recitálja? Senki. így sok „művész", bár se hang
ja, se hallása, hamarosan elhiszi magáról, hogy 
isteni elhivatottsággal rendelkezik. 

Hát Insaallah... 
Balázs Judit 

K ö n y v t á r i L e v e l e z ő / l a p • 2 0 0 9 . f e b r u á r • 33 



Népszerűbbé váltak a könyvtárak 
az Egyesült Államokban 
a recesszió miatt 

Los Angelesben sok helyen sorok állnak a bib
liotékák előtt, amire korábban nem volt példa. A 
nyugati parti nagyváros közkönyvtárainak 2008-
ban 18 millió látogatójuk volt, ez 2 millióval 
több, mint a megelőző évben. 

A könyvtárak számítógépeit folyamatosan hasz
nálják, sok a munkanélküli, aki a terminálokon az 
álláskereső oldalakat böngészi, a könyvtárosok 
szinte munkaügyi tanácsadókká vedlettek át. 

Nem csak az állásukat vesztő, több szabad
idővel rendelkező és új munkahelyet kereső 
emberek látogatják gyakrabban a könyvtárakat. 
Olyan friss diplomás szakemberek is a könyvtár 
csöndjében találnak nyugalmat, akik az egyetem 
elvégzése után nem kaptak munkát. 

Országos szinten tavaly kértek a legtöbben 
olvasókártyát a könyvtárakba azóta, hogy ezt az 
1990-es évek óta számon tartják. 

Miközben a könyvtárak látogatottsága emel
kedik, a központi támogatást sok városban drá
mai módon csökkentették a költségvetés szorult 
helyzete miatt. Egyes közkönyvtárak csökkente
ni kényszerülnek a nyitva tartás idejét, Phila
delphiában 11 könyvtár bezárásáról döntöttek. 

Forrás: Prae 

Ezrek tüntetnek Prágában 
a nemzeti könyvtárért 
A prágai Óváros főterén a nemrég elhunyt Jan 
Kaplicky tervezte új nemzeti könyvtár felépí
téséért szerveztek demonstrációt. A prágai ta
vaszt követően Angliába emigrált Kaplicky 
2007-ben nemzetközi pályázaton nyerte el a 
munkát, ám a projektet tavaly leállította a kor
mányt. A február ötödikéi demonstrációt szer
vező cseh ifjúsági szervezet már több mint 22 

ezer szimpatizánst gyűjtött össze egy internetes 
közösségi portálon, sőt, még az építész halálát 
megelőzően kisfilm is készült a könyvtár fel
építése érdekében. 

Kaplicky cége, a Future Systems megdöbben
tő, lila lyukakkal tarkított aranyszínű pudingra 
emlékeztető épülettervét szinte azonnal támadni 
kezdték, s 2008 augusztusában kihátrált a pro
jekt mögül a kormány, 2010-re halasztva a fel
építésről szóló döntést. (Forrás: HG) 

Felújítják a Teleki Tékát 
Folytatódhat Marosvásárhelyen a magyar nyelvte
rület első nyilvános könyvtárának, a több mint 200 
éves Teleki Tékának a felújítása. A tulajdonos 
Maros megyei Tanács 400 ezer lejes - vagyis 27 
millió forintnak megfelelő - rendkívüli támoga
tást különített el a munkálatok befejezésére. 

Az értékes könyvritkaságokat őrző Teleki Té
kában az ősnyomtatványokat raktárakba menekí
tették, a kiállítótermek lefóliázva várják a restau
rálás befejezését. Ám Romániában az önkormány
zatok nem tudják megtervezni idei büdzséjüket, 
mert az országnak még nincs 2009-re elfogadott 
állami költségvetése. Emiatt hetekre leállt az 1802-
ben megnyílt Teleki Téka tavaly megkezdett fel
újítása is. 

A Maros megyei tanács legutóbbi ülésén úgy 
döntött, tartalékaiból ad pénzt a műemléképület 
rendbetételére. Eddig az épületgépészeti munkála
tokat végezték el. Spielmann Mihály, a Teleki Téka 
osztályvezetője elmondta, hogy 1962 óta nem volt 
restaurálás, szükség van az épület teljes helyreál
lítására, és tervezik egy tanácskozóterem kialakí
tását is, hogy a Teleki Tékában rendezendő tudo
mányos ülésszakoknak végre méltó helye legyen. 

A Teleki Téka nemcsak a tudományos kutatók 
kimeríthetetlen kincsesbányája: évente 40 ezer tu
rista is felkeresi. (Forrás: Duna TV) 
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Szemle 

Napjainkban egyre több panaszt hallunk a fi
atalok beszédmódjáról, szegényes szókincsis
meretéről, társalgási stílusuk durvaságairól. 
Valójában már évtizedek óta hallhatjuk ezeket 
a panaszokat, de igazságtalanok vagyunk, ha 
csak az ifjabb korosztályt marasztaljuk el, 
holott ugyanezek a negatív jelenségek a fel
nőtt nemzedékek beszédjében is megfigyelhe
tők. Mindezek ellenére a fiatalok nyelvhasz
nálatával többet foglalkozunk, hiszen felelős
séggel tartozunk anyanyelvi műveltségükért, 
ugyanis ők az örökösei, továbbvivői egyik 
legfontosabb nemzeti kincsünknek, a magyar 
nyelvnek. Egyszerűbben megfogalmazva, ők 
képviselik, alakítják a jövő, az elkövetkező 
évtizedek, évszázadok magyar nyelvét, anya
nyelvi kultúráját. 

Valószínűleg ilyen meggondolásból foglal
koztak a nyelvtudomány, a nyelvművelés, a 
stilisztika művelői az elmúlt évtizedekben töb
bet a fiatalok nyelvével, stílusával. 

A XX. század második felében több pályá
zat témája volt a fiatalok szókincse, az első a 
sorban a Magyar Nyelvőr kezdeményezése volt 
1966-ban, majd a nyolcvanas években az ak
kori oktatási minisztérium hirdetett e tárgy
körben pályázatot tanulók és pedagógusok 
számára. 1992-ben pedig az Anyanyelvápolók 
Szövetségének felhívása biztatta a fiatalokat 
diáknyelvi szavak gyűjtésére. Ez utóbbi anyag 
legjava 1995-ben jelent meg a Diáksóder című, 
Kardos Tamás kollégámmal közösen szerkesz
tett kötetünkben a Ciceró Kiadónál. Ennek a 
kiadványnak a folytatása ez a könyv Diáksó
der 2 címmel. 

Az előzménye jelen esetben is egy szőgyűj-
tő pályázat volt, amelyet a Napkút Kiadó kez
deményezett és hirdetett meg 2006-ban, az 
eredményhirdetés pedig 2007-ben volt. 

A kiadó felhívására mintegy kilencven pá
lyamű érkezett. A pályázók általában fiatal pe
dagógusok, egyetemi és főiskolai hallgatók, kö
zépiskolai diákok voltak. A pályaműveket há
romtagú szakmai bizottság értékelte, két nyel
vész kollégám volt segítségemre, Balázs Géza 
egyetemi tanár és Minya Károly főiskolai ta-

Sxnts lésMé 

nár. A Napkút Kiadó jóvoltából a legjobbakat 
pénzjutalommal és ajándék könyvcsomaggal 
díjaztuk, s jelen kiadvány szóanyagát is nagy
részt az ő gyűjtésükből válogattuk. Örömmel 
tapasztaltuk, hogy kis számmal ugyan, de ér
keztek pályázatok határon túli területekről is, 
Erdélyből, Felvidékről, Kárpátaljáról és a Vaj
daságból. Az ő gyűjtésükből is kerültek be ki
fejezések a szótárba, némi túlzással ugyan, de 
elmondhatjuk, hogy a szótár a Kárpát-meden
ce magyar fiataljainak a szókincsét tükrözi. Kö
szönjük valamennyi pályázó értékes munkáját 
és gratulálunk a díjazottaknak: Somogyi Erika 
siófoki gimnáziumi tanárnak, a kiskunfélegy
házi Móra Ferenc Gimnázium 9. osztálya ta
nulóinak (tanáruk: Borbélyné Szabó Katalin), 
Parapatics Andrea és Gárdonyi Éva budapesti 
egyetemi hallgatóknak. Rónaki Edit pécsi ta
nárnak (aki már több évtizede sikeresen vesz 
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Népszerűbbé váltak a könyvtárak 
az Egyesült Államokban 
a recesszió miatt 

Los Angelesben sok helyen sorok állnak a bib
liotékák előtt, amire korábban nem volt példa. A 
nyugati parti nagyváros közkönyvtárainak 2008-
ban 18 millió látogatójuk volt, ez 2 millióval 
több, mint a megelőző évben. 

A könyvtárak számítógépeit folyamatosan hasz
nálják, sok a munkanélküli, aki a terminálokon az 
álláskereső oldalakat böngészi, a könyvtárosok 
szinte munkaügyi tanácsadókká vedlettek át. 

Nem csak az állásukat vesztő, több szabad
idővel rendelkező és új munkahelyet kereső 
emberek látogatják gyakrabban a könyvtárakat. 
Olyan friss diplomás szakemberek is a könyvtár 
csöndjében találnak nyugalmat, akik az egyetem 
elvégzése után nem kaptak munkát. 

Országos szinten tavaly kértek a legtöbben 
olvasókártyát a könyvtárakba azóta, hogy ezt az 
1990-es évek óta számon tartják. 

Miközben a könyvtárak látogatottsága emel
kedik, a központi támogatást sok városban drá
mai módon csökkentették a költségvetés szorult 
helyzete miatt. Egyes közkönyvtárak csökkente
ni kényszerülnek a nyitva tartás idejét, Phila
delphiában 11 könyvtár bezárásáról döntöttek. 

Forrás: Prae 

Ezrek tüntetnek Prágában 
a nemzeti könyvtárért 
A prágai Óváros főterén a nemrég elhunyt Jan 
Kaplicky tervezte új nemzeti könyvtár felépí
téséért szerveztek demonstrációt. A prágai ta
vaszt követően Angliába emigrált Kaplicky 
2007-ben nemzetközi pályázaton nyerte el a 
munkát, ám a projektet tavaly leállította a kor
mányt. A február ötödikéi demonstrációt szer
vező cseh ifjúsági szervezet már több mint 22 

ezer szimpatizánst gyűjtött össze egy internetes 
közösségi portálon, sőt, még az építész halálát 
megelőzően kisfilm is készült a könyvtár fel
építése érdekében. 

Kaplicky cége, a Future Systems megdöbben
tő, lila lyukakkal tarkított aranyszínű pudingra 
emlékeztető épülettervét szinte azonnal támadni 
kezdték, s 2008 augusztusában kihátrált a pro
jekt mögül a kormány, 2010-re halasztva a fel
építésről szóló döntést. (Forrás: HG) 

Felújítják a Teleki Tékát 
Folytatódhat Marosvásárhelyen a magyar nyelvte
rület első nyilvános könyvtárának, a több mint 200 
éves Teleki Tékának a felújítása. A tulajdonos 
Maros megyei Tanács 400 ezer lejes - vagyis 27 
millió forintnak megfelelő - rendkívüli támoga
tást különített el a munkálatok befejezésére. 

Az értékes könyvritkaságokat őrző Teleki Té
kában az ősnyomtatványokat raktárakba menekí
tették, a kiállítótermek lefóliázva várják a restau
rálás befejezését. Ám Romániában az önkormány
zatok nem tudják megtervezni idei büdzséjüket, 
mert az országnak még nincs 2009-re elfogadott 
állami költségvetése. Emiatt hetekre leállt az 1802-
ben megnyílt Teleki Téka tavaly megkezdett fel
újítása is. 

A Maros megyei tanács legutóbbi ülésén úgy 
döntött, tartalékaiból ad pénzt a műemléképület 
rendbetételére. Eddig az épületgépészeti munkála
tokat végezték el. Spielmann Mihály, a Teleki Téka 
osztályvezetője elmondta, hogy 1962 óta nem volt 
restaurálás, szükség van az épület teljes helyreál
lítására, és tervezik egy tanácskozóterem kialakí
tását is, hogy a Teleki Tékában rendezendő tudo
mányos ülésszakoknak végre méltó helye legyen. 

A Teleki Téka nemcsak a tudományos kutatók 
kimeríthetetlen kincsesbányája: évente 40 ezer tu
rista is felkeresi. (Forrás: Duna TV) 
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Szemle 

Napjainkban egyre több panaszt hallunk a fi
atalok beszédmódjáról, szegényes szókincsis
meretéről, társalgási stílusuk durvaságairól. 
Valójában már évtizedek óta hallhatjuk ezeket 
a panaszokat, de igazságtalanok vagyunk, ha 
csak az ifjabb korosztályt marasztaljuk el, 
holott ugyanezek a negatív jelenségek a fel
nőtt nemzedékek beszédjében is megfigyelhe
tők. Mindezek ellenére a fiatalok nyelvhasz
nálatával többet foglalkozunk, hiszen felelős
séggel tartozunk anyanyelvi műveltségükért, 
ugyanis ők az örökösei, továbbvivői egyik 
legfontosabb nemzeti kincsünknek, a magyar 
nyelvnek. Egyszerűbben megfogalmazva, ők 
képviselik, alakítják a jövő, az elkövetkező 
évtizedek, évszázadok magyar nyelvét, anya
nyelvi kultúráját. 

Valószínűleg ilyen meggondolásból foglal
koztak a nyelvtudomány, a nyelvművelés, a 
stilisztika művelői az elmúlt évtizedekben töb
bet a fiatalok nyelvével, stílusával. 

A XX. század második felében több pályá
zat témája volt a fiatalok szókincse, az első a 
sorban a Magyar Nyelvőr kezdeményezése volt 
1966-ban, majd a nyolcvanas években az ak
kori oktatási minisztérium hirdetett e tárgy
körben pályázatot tanulók és pedagógusok 
számára. 1992-ben pedig az Anyanyelvápolók 
Szövetségének felhívása biztatta a fiatalokat 
diáknyelvi szavak gyűjtésére. Ez utóbbi anyag 
legjava 1995-ben jelent meg a Diáksóder című, 
Kardos Tamás kollégámmal közösen szerkesz
tett kötetünkben a Ciceró Kiadónál. Ennek a 
kiadványnak a folytatása ez a könyv Diáksó
der 2 címmel. 

Az előzménye jelen esetben is egy szőgyűj-
tő pályázat volt, amelyet a Napkút Kiadó kez
deményezett és hirdetett meg 2006-ban, az 
eredményhirdetés pedig 2007-ben volt. 

A kiadó felhívására mintegy kilencven pá
lyamű érkezett. A pályázók általában fiatal pe
dagógusok, egyetemi és főiskolai hallgatók, kö
zépiskolai diákok voltak. A pályaműveket há
romtagú szakmai bizottság értékelte, két nyel
vész kollégám volt segítségemre, Balázs Géza 
egyetemi tanár és Minya Károly főiskolai ta-

Sxnts lésMé 

nár. A Napkút Kiadó jóvoltából a legjobbakat 
pénzjutalommal és ajándék könyvcsomaggal 
díjaztuk, s jelen kiadvány szóanyagát is nagy
részt az ő gyűjtésükből válogattuk. Örömmel 
tapasztaltuk, hogy kis számmal ugyan, de ér
keztek pályázatok határon túli területekről is, 
Erdélyből, Felvidékről, Kárpátaljáról és a Vaj
daságból. Az ő gyűjtésükből is kerültek be ki
fejezések a szótárba, némi túlzással ugyan, de 
elmondhatjuk, hogy a szótár a Kárpát-meden
ce magyar fiataljainak a szókincsét tükrözi. Kö
szönjük valamennyi pályázó értékes munkáját 
és gratulálunk a díjazottaknak: Somogyi Erika 
siófoki gimnáziumi tanárnak, a kiskunfélegy
házi Móra Ferenc Gimnázium 9. osztálya ta
nulóinak (tanáruk: Borbélyné Szabó Katalin), 
Parapatics Andrea és Gárdonyi Éva budapesti 
egyetemi hallgatóknak. Rónaki Edit pécsi ta
nárnak (aki már több évtizede sikeresen vesz 
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részt diáknyelvi szőgyűjtő pályázatokon) és 
pályázótársának, Muráth Gergelynek. 

Még röviden szótárunkról és a szóanyag sa
játosságairól. Az előszót követi a diáknyelvi 
szótár anyaga ábécében, a gyűjteményekben 
szereplő és általában az egész nyelvterületre 
kiterjedő használatú kifejezéseket találjuk eb
ben a részben. A diáknyelvi címszó félkövér 
betűvel, majd normál betűtípussal a köznyelvi 
jelentés, ill. jelentések olvashatók. Néha dőlt 
betűvel megadtunk a jelentés és a kifejezés 
hangulatának érzékeltetése céljából egy-egy 
példamondatot is. A szótári részt követi a di
áknyelvi közmondások, szólások, ill. köznyel
vi közmondások és szólások ferdítéseinek a 
gyűjteménye, valamint egyéb diáknyelvi fra
zeológiai egységek felsorolása. A kiadvány 
második részében egy kicsit a kétnyelvű szó
tárakhoz hasonlóan megfordítjuk a szócikke
ket, köznyelvi szavak következnek ábécérend
ben, s mögöttük olvashatjuk diáknyelvi meg
felelőiket, szinonimáikat. 

A teljes szótár mintegy 3500 diáknyelvi ki
fejezést és szellemes szóalkotást tartalmaz, me
lyeken érezhető a mai fiatalok nyelvi kreativi
tása, szóalkotó fantáziája. Sok szóösszetétel és 
képzős származék található a szótárban. Erre 
a rétegnyelvre mindig jellemző volt a gyakran 
tréfás szóláshasonlat, közmondásferdítés. A 
korábbi szógyűjtésekhez viszonyítva a 2006. 
évi gyűjtésekben kevesebb a durvaság, a trá
gárság. Ennek oka lehet a pályázók szemér
messége, valamint az is, hogy a durva beszéd 
ma már nem generációs sajátság. A korábbi 
évtizedek mosdatlan szájú kamaszaiból - gyak
ran - mosdatlan szájú felnőttek lettek, sokszor 
nemre és iskolai végzettségre való tekintet 
nélkül. Ezt a negatív jelenséget újabban erősí
ti a média is, különösen a szinkronfilmek szö
vege, de erősítést kapott a harsány, durva stí
lus a bulvármédia saját készítésű produkciói
tól, valamint a korábban magára oly kényes 
politikai stílustól is. Ennek a véleményünknek 
megfelelően a durva, trágár szavakat szótárunk 
nem tartalmazza, nem célunk azok népszerűsí
tése, terjesztése. Csak abban reménykedhetünk, 
hogy a közönséges beszédstílus múló divat, s 
csupán biztató tényként könyvelhetjük el, hogy 
a mai fiatalok jobb ízlésű része - tapasztalata
ink alapján - kezd elhatárolódni ettől a stílus
tól, amely a szegényes szókincs jelzésévé, a 

lelki durvaság, a primitívség, a „bunkóság" 
nyelvi vetületévé vált. 

Szótárunkról még el kell mondanunk, hogy 
bár a Diáksóder 2 címet viseli, nem a több 
mint tíz éve megjelent azonos című kiadvány 
második, bővített kiadása. A szóanyag főként 
a 2006. évi gyűjtésen alapul, bár vannak átfe
dések, hisz a mai diákok is élnek régebbi sza
vakkal, sőt vannak örökzöld kifejezések is. A 
szótár címszavainak mintegy egynegyede-egy
harmada azonos a régebbi kiadványéval. Jó 
része viszont új szóalkotás, sőt vannak újabb 
témakörök, szócsoportok is. Ilyenek például a 
számítástechnika ihlette kifejezések, illetve -
sajnálatos módon - a drogfogyasztással kap
csolatos „szakszavak" is. 

Összegezve: a mai diákság beszédjére a ne
gatív jelenségek ellenére is jellemző a színes-
ség, a változatosság, sőt sok esetben a válasz
tékosságra való törekvés. Bízunk abban, hogy 
e pozitív sajátosságok terjesztését, a fiatalok 
nyelvi fantáziájának további erősödését segíti 
a Diáksóder 2 is. Mit tanácsolhatunk e szótár 
használóinak? A benne található szellemes, 
hangulatos kifejezéseket használhatják egymás 
közti társalgásban, de csak fiatalok körében. 
A médiában nem ajánljuk (hisz nem minden 
hallgató, néző érti, ismeri ezeket a szavakat): 
Különösen nem ajánljuk nem diákkorú felnőt
teknek, 30-40 év fölött, hiszen nevetségessé 
válhat az ifjúsági szlengben beszélő középko
rú riportalany, műsorvezető. A szlenges be
széd bizonyos életkor fölött ugyanolyan vissza
tetsző lehet, mint a fiatalok divatjának követé
se éltesebb életkorban: a minitop, a miniszok
nya, a zselézett „sündisznó" frizura, a testék
szer stb. Ne feledjük: a kommunikáció stílusa 
függ a témától, a beszédhelyzettől, a beszél
getőpartner és a beszélő viszonyától s a beszé
lők életkorától is. Tehát mindent a maga he
lyén s a megfelelő életkorban. 

Szűts László: Diáksóder. A Cédrus Művészeti Alapít

vány megbízásából kiadta a Napktít Kiadó Kft., fel. 

szerk. Szondi György, a szöveget gondozta Kovács 

Ildikó, borító és illusztrációk Vincze Judit. [Budapest] : 

Napktít Kiadó Kft., 2008. 180 p. 

ISBN 978 963 263 0 5 2 6 
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Tudjon róla! 

PÁLYÁZAT 
A Kovács Máté Alapítvány pályázatot hirdet informatikus-könyvtáros hallgatók, tanszéki oktatók 
és könyvtártörténeti kutatást végzők, az iránt érdeklődők számára. 

Az alapítvány az alapító okiratában, szervezeti és működési szabályzatában megjelölt célok 
teljesítésének tekinti nem csak a névadó életművének, hanem általában a magyar könyv- és könyv
tári kultúrának ápolását, története kutatásának szorgalmazását. Hatvan éve, 1949-ben, nem csak 
Kovács Máté váltott, lett élete végéig a könyvtárügy részese, egyik legfőbb formálója, de számos 
sorsfordító változás történt a magyar könyvtárügyben is. Az alapítvány kuratóriuma az ezekről 
való megemlékezés segítésére írja ki 2009. évi pályázatait. Elsősorban a Kovács Máté hagyaték 
(OSZK Kézirattár 210 Fond), valamint munkahelyei és más intézmények irattárának, levéltári kez
es gépiratos forrásainak hasznosítását várja el a pályázóktól. Nem kizárt publikált források hasz
nálata sem, de elsősorban eddig fel nem használt források révén új kérdéseket és válaszokat, új 
tények feltárását, új összefüggések felmutatását reméljük. 

Úgy gondoljuk, a kiírt feladatok alkalmasak évfolyam- és szakdolgozat témájául, sikeres meg
valósítás esetén közzétételre és/vagy konferencián való előadásra. A pályázat díjazása lehet, hogy 
az alapítvány gondoskodik a közzétételről (lektorálás), hozzájárul konferencián való részvételhez 
vagy a téma folytatásának finanszírozásához. Ezért konkrét összeget nem jelöl meg a kiírás, a 
kuratórium fenntartja magának a jogot, hogy azt - saját lehetőségei mellett - a beérkezett pálya
munkák száma és minősége alapján állapítsa meg. 

Pályázni 5-20 lap terjedelmű, a tudományos közlés szabályai szerint elkészített dolgozattal 
lehet az alábbi, ill. az alábbiakból kombinált témákban: 

- Kovács Máté szerepe a körzeti könyvtárak előkészítésében 
- Kovács Máté és az 1947-es törvénytervezet-elmaradás okai 
- Kovács Máté és Sebestyén Géza „munkamegosztása" 
- Kovács Máté távozása a minisztériumból Debrecenbe 
- Kovács Máté, a „társutas" könyvtárpolitikus? 
- Kovács Máté, a „válságmenedzser" (Debrecenben, az Akadémiai Könyvtárban) 
- A debreceni egyetemi könyvtárat szak-/második nemzeti/oktatást segítő könyvtárrá fejlesztő 

Kovács Máté 
- Kovács Máté hatása az országos könyvtárpolitikára 1949 és 1956 között 
- Kovács Máté és a debreceni műhely készítette elő az 1956. évi törvényt 
- Kovács Máté és a köz(művelődési) könyvtárak 
- Kovács Máté könyvtártudományi ismereteinek, könyvtárpolitikai gondolkodásának forrásai, 

jellemzői 
- Milyen képzést örökölt Kovács Máté? 
- 1949: a könyvtárak közintézményekből kiválásának/önállósulásának éve 
- 1949-ben indult az egyetemi könyvtárosképzés 
- 1949-ben alakultak az első körzeti könyvtárak 
- 1949-től alakultak Magyarországon dokumentációs intézmények 
A pályázatok két szakaszban adhatók be. I. Aki nyári konferenciára szánja pályamunkáját, az 

a kész dolgozatot vagy annak bő és alapos téziseit 2009. május 31-éig juttassa el az alapítvány 
kuratóriumi titkárához, Hangodi Ágneshez (elektronikus úton, csatolt fájlban a hangodi@oszk.hu  
e-mail címre vagy nyomtatott formában a Könyvtári Intézet, 1827 Budapest, Budavári palota F. 
ép. postacímre). II. Aki az előadás lehetőségével nem kíván élni, az írásban rögzített pályamun
káját 2009. november 1-jéig küldje el a megadott címre. 
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részt diáknyelvi szőgyűjtő pályázatokon) és 
pályázótársának, Muráth Gergelynek. 

Még röviden szótárunkról és a szóanyag sa
játosságairól. Az előszót követi a diáknyelvi 
szótár anyaga ábécében, a gyűjteményekben 
szereplő és általában az egész nyelvterületre 
kiterjedő használatú kifejezéseket találjuk eb
ben a részben. A diáknyelvi címszó félkövér 
betűvel, majd normál betűtípussal a köznyelvi 
jelentés, ill. jelentések olvashatók. Néha dőlt 
betűvel megadtunk a jelentés és a kifejezés 
hangulatának érzékeltetése céljából egy-egy 
példamondatot is. A szótári részt követi a di
áknyelvi közmondások, szólások, ill. köznyel
vi közmondások és szólások ferdítéseinek a 
gyűjteménye, valamint egyéb diáknyelvi fra
zeológiai egységek felsorolása. A kiadvány 
második részében egy kicsit a kétnyelvű szó
tárakhoz hasonlóan megfordítjuk a szócikke
ket, köznyelvi szavak következnek ábécérend
ben, s mögöttük olvashatjuk diáknyelvi meg
felelőiket, szinonimáikat. 

A teljes szótár mintegy 3500 diáknyelvi ki
fejezést és szellemes szóalkotást tartalmaz, me
lyeken érezhető a mai fiatalok nyelvi kreativi
tása, szóalkotó fantáziája. Sok szóösszetétel és 
képzős származék található a szótárban. Erre 
a rétegnyelvre mindig jellemző volt a gyakran 
tréfás szóláshasonlat, közmondásferdítés. A 
korábbi szógyűjtésekhez viszonyítva a 2006. 
évi gyűjtésekben kevesebb a durvaság, a trá
gárság. Ennek oka lehet a pályázók szemér
messége, valamint az is, hogy a durva beszéd 
ma már nem generációs sajátság. A korábbi 
évtizedek mosdatlan szájú kamaszaiból - gyak
ran - mosdatlan szájú felnőttek lettek, sokszor 
nemre és iskolai végzettségre való tekintet 
nélkül. Ezt a negatív jelenséget újabban erősí
ti a média is, különösen a szinkronfilmek szö
vege, de erősítést kapott a harsány, durva stí
lus a bulvármédia saját készítésű produkciói
tól, valamint a korábban magára oly kényes 
politikai stílustól is. Ennek a véleményünknek 
megfelelően a durva, trágár szavakat szótárunk 
nem tartalmazza, nem célunk azok népszerűsí
tése, terjesztése. Csak abban reménykedhetünk, 
hogy a közönséges beszédstílus múló divat, s 
csupán biztató tényként könyvelhetjük el, hogy 
a mai fiatalok jobb ízlésű része - tapasztalata
ink alapján - kezd elhatárolódni ettől a stílus
tól, amely a szegényes szókincs jelzésévé, a 

lelki durvaság, a primitívség, a „bunkóság" 
nyelvi vetületévé vált. 

Szótárunkról még el kell mondanunk, hogy 
bár a Diáksóder 2 címet viseli, nem a több 
mint tíz éve megjelent azonos című kiadvány 
második, bővített kiadása. A szóanyag főként 
a 2006. évi gyűjtésen alapul, bár vannak átfe
dések, hisz a mai diákok is élnek régebbi sza
vakkal, sőt vannak örökzöld kifejezések is. A 
szótár címszavainak mintegy egynegyede-egy
harmada azonos a régebbi kiadványéval. Jó 
része viszont új szóalkotás, sőt vannak újabb 
témakörök, szócsoportok is. Ilyenek például a 
számítástechnika ihlette kifejezések, illetve -
sajnálatos módon - a drogfogyasztással kap
csolatos „szakszavak" is. 

Összegezve: a mai diákság beszédjére a ne
gatív jelenségek ellenére is jellemző a színes-
ség, a változatosság, sőt sok esetben a válasz
tékosságra való törekvés. Bízunk abban, hogy 
e pozitív sajátosságok terjesztését, a fiatalok 
nyelvi fantáziájának további erősödését segíti 
a Diáksóder 2 is. Mit tanácsolhatunk e szótár 
használóinak? A benne található szellemes, 
hangulatos kifejezéseket használhatják egymás 
közti társalgásban, de csak fiatalok körében. 
A médiában nem ajánljuk (hisz nem minden 
hallgató, néző érti, ismeri ezeket a szavakat): 
Különösen nem ajánljuk nem diákkorú felnőt
teknek, 30-40 év fölött, hiszen nevetségessé 
válhat az ifjúsági szlengben beszélő középko
rú riportalany, műsorvezető. A szlenges be
széd bizonyos életkor fölött ugyanolyan vissza
tetsző lehet, mint a fiatalok divatjának követé
se éltesebb életkorban: a minitop, a miniszok
nya, a zselézett „sündisznó" frizura, a testék
szer stb. Ne feledjük: a kommunikáció stílusa 
függ a témától, a beszédhelyzettől, a beszél
getőpartner és a beszélő viszonyától s a beszé
lők életkorától is. Tehát mindent a maga he
lyén s a megfelelő életkorban. 

Szűts László: Diáksóder. A Cédrus Művészeti Alapít

vány megbízásából kiadta a Napktít Kiadó Kft., fel. 

szerk. Szondi György, a szöveget gondozta Kovács 

Ildikó, borító és illusztrációk Vincze Judit. [Budapest] : 

Napktít Kiadó Kft., 2008. 180 p. 

ISBN 978 963 263 0 5 2 6 
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Tudjon róla! 

PÁLYÁZAT 
A Kovács Máté Alapítvány pályázatot hirdet informatikus-könyvtáros hallgatók, tanszéki oktatók 
és könyvtártörténeti kutatást végzők, az iránt érdeklődők számára. 

Az alapítvány az alapító okiratában, szervezeti és működési szabályzatában megjelölt célok 
teljesítésének tekinti nem csak a névadó életművének, hanem általában a magyar könyv- és könyv
tári kultúrának ápolását, története kutatásának szorgalmazását. Hatvan éve, 1949-ben, nem csak 
Kovács Máté váltott, lett élete végéig a könyvtárügy részese, egyik legfőbb formálója, de számos 
sorsfordító változás történt a magyar könyvtárügyben is. Az alapítvány kuratóriuma az ezekről 
való megemlékezés segítésére írja ki 2009. évi pályázatait. Elsősorban a Kovács Máté hagyaték 
(OSZK Kézirattár 210 Fond), valamint munkahelyei és más intézmények irattárának, levéltári kez
es gépiratos forrásainak hasznosítását várja el a pályázóktól. Nem kizárt publikált források hasz
nálata sem, de elsősorban eddig fel nem használt források révén új kérdéseket és válaszokat, új 
tények feltárását, új összefüggések felmutatását reméljük. 

Úgy gondoljuk, a kiírt feladatok alkalmasak évfolyam- és szakdolgozat témájául, sikeres meg
valósítás esetén közzétételre és/vagy konferencián való előadásra. A pályázat díjazása lehet, hogy 
az alapítvány gondoskodik a közzétételről (lektorálás), hozzájárul konferencián való részvételhez 
vagy a téma folytatásának finanszírozásához. Ezért konkrét összeget nem jelöl meg a kiírás, a 
kuratórium fenntartja magának a jogot, hogy azt - saját lehetőségei mellett - a beérkezett pálya
munkák száma és minősége alapján állapítsa meg. 

Pályázni 5-20 lap terjedelmű, a tudományos közlés szabályai szerint elkészített dolgozattal 
lehet az alábbi, ill. az alábbiakból kombinált témákban: 

- Kovács Máté szerepe a körzeti könyvtárak előkészítésében 
- Kovács Máté és az 1947-es törvénytervezet-elmaradás okai 
- Kovács Máté és Sebestyén Géza „munkamegosztása" 
- Kovács Máté távozása a minisztériumból Debrecenbe 
- Kovács Máté, a „társutas" könyvtárpolitikus? 
- Kovács Máté, a „válságmenedzser" (Debrecenben, az Akadémiai Könyvtárban) 
- A debreceni egyetemi könyvtárat szak-/második nemzeti/oktatást segítő könyvtárrá fejlesztő 

Kovács Máté 
- Kovács Máté hatása az országos könyvtárpolitikára 1949 és 1956 között 
- Kovács Máté és a debreceni műhely készítette elő az 1956. évi törvényt 
- Kovács Máté és a köz(művelődési) könyvtárak 
- Kovács Máté könyvtártudományi ismereteinek, könyvtárpolitikai gondolkodásának forrásai, 

jellemzői 
- Milyen képzést örökölt Kovács Máté? 
- 1949: a könyvtárak közintézményekből kiválásának/önállósulásának éve 
- 1949-ben indult az egyetemi könyvtárosképzés 
- 1949-ben alakultak az első körzeti könyvtárak 
- 1949-től alakultak Magyarországon dokumentációs intézmények 
A pályázatok két szakaszban adhatók be. I. Aki nyári konferenciára szánja pályamunkáját, az 

a kész dolgozatot vagy annak bő és alapos téziseit 2009. május 31-éig juttassa el az alapítvány 
kuratóriumi titkárához, Hangodi Ágneshez (elektronikus úton, csatolt fájlban a hangodi@oszk.hu  
e-mail címre vagy nyomtatott formában a Könyvtári Intézet, 1827 Budapest, Budavári palota F. 
ép. postacímre). II. Aki az előadás lehetőségével nem kíván élni, az írásban rögzített pályamun
káját 2009. november 1-jéig küldje el a megadott címre. 
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Kultúra és az Európai Unió 
A KultúrPont Iroda Kultúra és az Európai Unió című tanfolyama tavasszal kedvező felté

telekkel elvégezhető. A képzés során a kulturális területen tevékenykedő szervezetek számára 
hasznos elméleti ismeretek sajátíthatók el, melyek tovább bővíthetők az iroda speciális pályá
zatíró kurzusán. 

A tanfolyam időponja: 2009. március 30-április 1. (hétfőtől szerdáig) 
Jelentkezés és további információ: Muzsik Szilvia 
Tel.: (1) 413-7573 
E-mail: tovabbkepzes@kulturpont.hu 
Link: http://www.kulturpont.hu/eukepzes.php 

Köszönet és felhívás 
A Magyar Könyvtárosok Egyesülete köszönetet mond mindazoknak, akik 2007. évi adójuk 

1%-át az egyesület számára ajánlották fel. Nekik köszönhetően négy könyvtár szakos hallgató 
vehetett részt az egyesület szokásos évi vándorgyűlésén. A 2008. évi adóból az egyesület 
számára juttatott 1 % összegét idén is erre a célra kívánjuk felhasználni. 

Kérjük, hogy adója 1%-át ajánlja fel a Magyar Könyvtárosok Egyesületének, ezzel tegye 
lehetővé, hogy minél több fiatal vehessen részt a 2009. évi vándorgyűlésen! 

A Magyar Könyvtárosok Egyesületének adószáma: 19000895-2-41 

Adója 1%-ával támogathatja a Kárpátaljai Magyar Iskolai Könyvtárakért 
Alapítványt (KaMIKA) is! 

18815160-1-15 

Alapítványunkat 2006 februárjában jegyezték be a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bí
róságon. Ettől az évtől vagyunk jogosultak az adófizetők 1%-os támogatására. 

Az alapítvány célja: 
- a kárpátaljai (alkalmanként szatmári, felvidéki) magyar iskolai könyvtárosok képzé

sének támogatása 
- kárpátaljai magyar iskolai könyvtárak állományának gyarapítása, különös tekintet

tel a szórványban működő magyar tagozatokra és a vasárnapi iskolákra 
2007-ben ötszáz kötet könyvet ajándékoztunk a Körösmezőn és Rahón működő 

iskolák magyar tagozatán tanuló valamennyi diáknak és a pedagógusnak; s minden, 
vasárnapi iskolában tanuló diáknak (6 és 35 év között) és tanárainak. 

2008-ban egy iskolai könyvtár alapjait raktuk le Körösmezőn pénzadományokból és 
a felajánlott, használt könyvek, VHS-kazetták árusításából befolyt összegből. 

Figyelem! Akik adójukat az APEH által megjelölt időpontig nem fizetik be, azoknak 
a felajánlott 1%-uk sem jut el a támogatni kívánt civil szervezethez! 
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í j \ 
Kiállítások 

Március 7-éig még látható az Országos Széchényi Könyvtárban a 150 éve született Benedek 
Elek című kiállítás. Április 30-áig tekinthetik meg az érdeklődők a XVI-XVII. századi szent
földi térképeket Theatrum Terrae Sanctae címmel. 

Az MTA Könyvtárának Vasarely termében március 13-áig tekinthető meg Beck Mihály 
professzor éremgyűjteményének kiállítása. 

Az Országos Idegennyelvű Könyvtárban február 18-án nyílt meg egy tárlat német kortárs 
fotóművészek képeiből, 20-án pedig A norvég Biblia címmel az Alkotó könyvtáros sorozat 
újabb kiállítása. 

V ) 

A Kovács Máté Alapítvány közleménye 

A 2001-ben közhasznú fokozatot elnyert Kovács Máté Alapítvány kuratóriuma ezúton köszöni 
meg mindazok támogatását, akik 2007. évi személyi jövedelemadójuk egy százalékát a 2008. 
év elején az alapítvány adószámára utalták át. A felajánlott összeget a kuratórium a Fülöp Géza 
nagydoktori disszertációját tartalmazó kötet megjelentetésére szeretné fordítani. 

Az alapítványhoz 2009-ben is eljuttatható a 2008. év személyi jövedelemadójának 1 száza
léka, adószámunk: 18084908-1-41 Kovács Máté Alapítvány. Annak érdekében, hogy szakmánk 
e nemes célú alapítványa tovább folytathassa munkáját, támogathassa az utánpótlás nevelését, 
tisztelettel kérjük és várjuk Kovács Máté tanítványait, tisztelőit, s mindenkit, aki felelősséget 
érez ügyünk iránt: ebben az évben adójuk társadalmi szervezetnek, alapítványnak átutalható 1 
százalékát ajánlják fel a Kovács Máté Alapítvány számára. 

Az alapítvány célja (részlet az alapító okiratból): a magyar művelődés ügyének, közelebbről 
a magyar könyvtári kultúra fejlesztésének támogatása (oly módon, hogy tehetséges és rászo
ruló, a magyar felsőfokú könyvtárosképző intézményekben tanuló fiatalok egyetemi és főisko
lai tanulmányaihoz anyagi és erkölcsi támogatásként ösztöndíjat biztosítson); Kovács Máté 
szellemi hagyatékának gondozása; fiatal könyvtárosok továbbképzésének támogatása (doktori 
program, részvétel tudományos konferencián, publikációk megjelentetése stb.). 

Hangodi Ágnes kuratóriumi titkár 

Esemény
naptár 
2009 

Dátum Hely Rendezvény Rendező intézmény In "ormáció 

II. 3 . Bp., Veres 
Péter Gimn. 

Fővárosi könyvtárostanárok 
szakmai napja FPPTI Hock Zsuzsanna 

hock.zsuzsa@fppti.hu 
III. 2 3 -
3 1 . országszerte Internet Fiesta IKSZ iksz@o szk.hu 

IV 1 5 -
17. Szeged N E T W O R K S H O P 2009 

Nemzeti Információs 
Infrastruktúra 
Fejlesztési Intézet 
(NIIFI), 
HUNGARNET 
Egyesület, a Magyar 
Internet Társaság 

https://nws.niif.hu/  
nws2009/ 

IV. 2 3 -
26. 

Bp., Millenáris 
Park 

16. Budapesti Nemzetközi 
Könyvfesztivál MKKE 

V. 19. Bp. IKSZ-közgyűlés IKSZ iksz@oszk.hu 

V. 2 4 -
26. Csongrád Kárpát-medencei könyvtárosok 

találkozója 
IKSZ, Csemegi Károly 
Könyvtár és Inf. Közp. 

iksz@oszk.hu  
www.könyvtár. 
csongrad.hu 

VII. 9 -
11. Debrecen MKE Vándorgyűlés MKE mke@oszk.hu 

X. 5-X. 
12. országszerte Országos nagyi könyvtári napok IKSZ iksz@oszk.hu  

összefogás-honlap 
X. 11. országszerte Könyves vasárnap IKSZ, könyvtárak összefogás-honlap 
X. 12. Osszefogás-zárókonferencia IKSZ összefő 'ás-honlap 

A lapzártakor még bizonytalan adatokat dőlt betűvel szedjük. 
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Adója 1%-ával támogathatja a Kárpátaljai Magyar Iskolai Könyvtárakért 
Alapítványt (KaMIKA) is! 

18815160-1-15 

Alapítványunkat 2006 februárjában jegyezték be a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bí
róságon. Ettől az évtől vagyunk jogosultak az adófizetők 1%-os támogatására. 

Az alapítvány célja: 
- a kárpátaljai (alkalmanként szatmári, felvidéki) magyar iskolai könyvtárosok képzé

sének támogatása 
- kárpátaljai magyar iskolai könyvtárak állományának gyarapítása, különös tekintet

tel a szórványban működő magyar tagozatokra és a vasárnapi iskolákra 
2007-ben ötszáz kötet könyvet ajándékoztunk a Körösmezőn és Rahón működő 

iskolák magyar tagozatán tanuló valamennyi diáknak és a pedagógusnak; s minden, 
vasárnapi iskolában tanuló diáknak (6 és 35 év között) és tanárainak. 

2008-ban egy iskolai könyvtár alapjait raktuk le Körösmezőn pénzadományokból és 
a felajánlott, használt könyvek, VHS-kazetták árusításából befolyt összegből. 

Figyelem! Akik adójukat az APEH által megjelölt időpontig nem fizetik be, azoknak 
a felajánlott 1%-uk sem jut el a támogatni kívánt civil szervezethez! 
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í j \ 
Kiállítások 

Március 7-éig még látható az Országos Széchényi Könyvtárban a 150 éve született Benedek 
Elek című kiállítás. Április 30-áig tekinthetik meg az érdeklődők a XVI-XVII. századi szent
földi térképeket Theatrum Terrae Sanctae címmel. 

Az MTA Könyvtárának Vasarely termében március 13-áig tekinthető meg Beck Mihály 
professzor éremgyűjteményének kiállítása. 

Az Országos Idegennyelvű Könyvtárban február 18-án nyílt meg egy tárlat német kortárs 
fotóművészek képeiből, 20-án pedig A norvég Biblia címmel az Alkotó könyvtáros sorozat 
újabb kiállítása. 

V ) 

A Kovács Máté Alapítvány közleménye 

A 2001-ben közhasznú fokozatot elnyert Kovács Máté Alapítvány kuratóriuma ezúton köszöni 
meg mindazok támogatását, akik 2007. évi személyi jövedelemadójuk egy százalékát a 2008. 
év elején az alapítvány adószámára utalták át. A felajánlott összeget a kuratórium a Fülöp Géza 
nagydoktori disszertációját tartalmazó kötet megjelentetésére szeretné fordítani. 

Az alapítványhoz 2009-ben is eljuttatható a 2008. év személyi jövedelemadójának 1 száza
léka, adószámunk: 18084908-1-41 Kovács Máté Alapítvány. Annak érdekében, hogy szakmánk 
e nemes célú alapítványa tovább folytathassa munkáját, támogathassa az utánpótlás nevelését, 
tisztelettel kérjük és várjuk Kovács Máté tanítványait, tisztelőit, s mindenkit, aki felelősséget 
érez ügyünk iránt: ebben az évben adójuk társadalmi szervezetnek, alapítványnak átutalható 1 
százalékát ajánlják fel a Kovács Máté Alapítvány számára. 

Az alapítvány célja (részlet az alapító okiratból): a magyar művelődés ügyének, közelebbről 
a magyar könyvtári kultúra fejlesztésének támogatása (oly módon, hogy tehetséges és rászo
ruló, a magyar felsőfokú könyvtárosképző intézményekben tanuló fiatalok egyetemi és főisko
lai tanulmányaihoz anyagi és erkölcsi támogatásként ösztöndíjat biztosítson); Kovács Máté 
szellemi hagyatékának gondozása; fiatal könyvtárosok továbbképzésének támogatása (doktori 
program, részvétel tudományos konferencián, publikációk megjelentetése stb.). 

Hangodi Ágnes kuratóriumi titkár 

Esemény
naptár 
2009 

Dátum Hely Rendezvény Rendező intézmény In "ormáció 

II. 3 . Bp., Veres 
Péter Gimn. 

Fővárosi könyvtárostanárok 
szakmai napja FPPTI Hock Zsuzsanna 

hock.zsuzsa@fppti.hu 
III. 2 3 -
3 1 . országszerte Internet Fiesta IKSZ iksz@o szk.hu 

IV 1 5 -
17. Szeged N E T W O R K S H O P 2009 

Nemzeti Információs 
Infrastruktúra 
Fejlesztési Intézet 
(NIIFI), 
HUNGARNET 
Egyesület, a Magyar 
Internet Társaság 

https://nws.niif.hu/  
nws2009/ 

IV. 2 3 -
26. 

Bp., Millenáris 
Park 

16. Budapesti Nemzetközi 
Könyvfesztivál MKKE 

V. 19. Bp. IKSZ-közgyűlés IKSZ iksz@oszk.hu 

V. 2 4 -
26. Csongrád Kárpát-medencei könyvtárosok 

találkozója 
IKSZ, Csemegi Károly 
Könyvtár és Inf. Közp. 

iksz@oszk.hu  
www.könyvtár. 
csongrad.hu 

VII. 9 -
11. Debrecen MKE Vándorgyűlés MKE mke@oszk.hu 

X. 5-X. 
12. országszerte Országos nagyi könyvtári napok IKSZ iksz@oszk.hu  

összefogás-honlap 
X. 11. országszerte Könyves vasárnap IKSZ, könyvtárak összefogás-honlap 
X. 12. Osszefogás-zárókonferencia IKSZ összefő 'ás-honlap 

A lapzártakor még bizonytalan adatokat dőlt betűvel szedjük. 

mailto:tovabbkepzes@kulturpont.hu
http://www.kulturpont.hu/eukepzes.php
mailto:hock.zsuzsa@fppti.hu
http://szk.hu
https://nws.niif.hu/
mailto:iksz@oszk.hu
mailto:iksz@oszk.hu
http://www.k�nyvt�r
http://csongrad.hu
mailto:mke@oszk.hu
mailto:iksz@oszk.hu


KÖNYVTÁRI L E V E L E Z Ő / l A P 

XXI. évf. 2 0 0 9 . 2 . s z á m 

Kiadja 
az Informatikai és Könyvtári Szövetség 
az Oktatási és Kulturális Minisztér ium 

és a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 

Felelős kiadó 
Fodor Péter 

Főszerkesztő: 
Fülöp Ágnes (fulopa@ogyk.hu, k l l@oszk.hu) 

Szerkesztő, technikai szerkesztő: 
Fejős László (sunt@oszk.hu) 

Szerkesztőség: 
Budapest 1 8 2 7 , Budavári Palota F épület 

T e l . : 4 8 7 - 8 4 4 0 
Te l . és fax: 3 3 1-1 3 9 8 

Megjelenik évente tizenkétszer 
A megrendelőknek 

befizetési csekket vagy számlál küldünk 
Egy szám ára 5 2 0 Fl 

Eves előfizetési díj áfával és postaköltséggel együtt 6 2 0 0 Ft 
Nyugdijasoknak 

és könyvtár szakos hallgatóknak 2 6 0 0 Ft 

I S S N 0 8 6 5 - 1 3 2 9 

h t tp : / /epa .oszk .hu /k l l 

Készült az Inkart Kft. nyomdájában 
Felelős vezető: Somogyi Sándorné 

% QKTATASI ÉS KULTIJBÁUS MINISZTERIUM 
ÓÉn 

Nemzeti Kulturál is Alap 

mailto:fulopa@ogyk.hu
mailto:kll@oszk.hu
mailto:sunt@oszk.hu
http://epa.oszk.hu/kll
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