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2011. augusztus 7-én ünnepeltük a politikai
gondolkodó, politikus Bibó István születésé-
nek századik évfordulóját.

A centenárium alkalmából megjelent mû-
vek válogatott listája is jócskán meghaladja
az ötven tételt. Az Argumentum Kiadó új
életmûsorozatot indított útjára, amelynek
szeptember elejéig három kötete látott nap-
világot. Másutt kiadták Bibó lektori jelenté-
seinek válogatását, az arab–izraeli viszályról
írt elemzését és levelezését nagynénjével,
Borbiró Virgil építész, akadémikus feleségé-
vel. Júliusban a kolozsvári Korunk, augusz-
tusban a Holmi jelentkezett különszámmal
tiszteletére. A HVG online kiadásában publi-
cisztikák sora értékelte munkásságát; vala-
mennyi napi- és szinte az összes fontosabb
hetilap szentelt legalább egy cikket életútjá-
nak és életmûvének. Vers és történeti mono-

gráfia, interjú és teológiai elemzés, jogelmé-
leti értekezés és dokumentumválogatás, 
értelmezés és értelmezéstörténet, tisztelgõ
blogbejegyzés és idézetgyûjtemény – a leg-
különfélébb témájú és mûfajú írások jelentek
meg a könyvespolcokon, a nyomtatott és az
internetes sajtóban. A Magyar Posta alkalmi
bélyeget, a Magyar Nemzeti Bank emlékér-
met bocsátott ki, s ha valósággá válik a ki-
nyilvánított szándék, belátható idõn belül
közterület viseli majd Bibó István nevét.

Ne legyünk hát telhetetlenek. Ha a Bibó-
szövegek mélyebb tanulmányozásában és –
fõleg – megértésében mutatkoznak is hiá-
nyosságaink – emlékezünk, nem tehetünk
másként. A mû él és élni akar.

Életrajz hat plusz egy tételben

Kevés megrendítõbb olvasmány van az egy-
két oldalba zsúfolt önéletrajzoknál. A KSH
Könyvtár 1952 és 1970 közötti személyzeti
anyaga bõvelkedik ilyen szövegekben. Leg-
többjük inkább segélykiáltás, mint önélet-
rajz. Szenvtelenebb, szikárabb, de rokon mû-
fajú írás a Feljegyzés dr. Bibó István könyvtá-
ri tudományos munkatárs megszakított szol-
gálati idejének beszámításáról címet viselõ,
keltezetlen, aláíratlan és címzett nélküli, kéz-
írásos záró szakasszal kiegészített gépirat,
amely egyetlen oldalon kíséreli meg össze-
foglalni egy ötvennégy éves ember életútját.1

Dr. Bibó István tudományos munkatársi
minõségben 1963. május 23-án lépett a Köz-
ponti Statisztikai Hivatal Könyvtárának szol-
gálatába, s azóta megszakítás nélkül, két
évet meghaladó idõ óta, dolgozik. Jelenlegi
és régebbi állami szolgálata között egy nap
híján 6 évi megszakítás (1957. máj. 24 –
1963. máj. 22) áll fenn. Régebbi folyamatos
– 23 és fél évi – állami szolgálata a követke-
zõkbõl tevõdik össze:
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1934. aug. 6-tól 1938. nov. 30-ig bírósági
jegyzõ (gyakornok) volt a budapesti polgári
törvényszéken és járásbíróságon;

1938. dec. 1-tõl 1945. márc. 12-ig elõadó
volt az igazságügyminisztériumban, köze-
lebbrõl a magánjogi és közigazgatási jogi
ügyosztályon, ahol túlnyomórészt építési
közigazgatási szakvélemények adásával fog-
lalkozott. 1944. okt. 16-án a nyilas hatalom-
átvétel napján hivatalában letartóztatták és
a Gestapo börtönébe vitték antifasiszta szer-
vezkedés és mentesítõ bizonyítványok töme-
ges kiállítása miatt; néhány nap múlva ki-
szabadult, de hivatalába a nyilas uralom
alatt nem tért vissza;

1945. márc. 13-tól 1946. aug. 21-ig elõ-
ször Debrecenben, majd Budapesten a bel-
ügyminisztériumban volt osztályvezetõ, majd
fõosztályvezetõ, ahol a közigazgatás átszer-
vezésével, közigazgatási törvényelõkészítés-
sel, az 1945. évi választójogi törvény elõké-
szítésével és a választások megszervezésével
foglalkozott;

1946. aug. 22-tõl 1950. dec. 31-ig a sze-
gedi egyetem jogi karán az alkotmánytan és
közigazgatástan tanára volt, s közben ellátta
a Keleteurópai Tudományos Intézet elnöki
teendõit, és közigazgatási területrendezési
tervek készítésével foglalkozott;

1951. jan. 1-tõl 1957. máj. 23-ig a buda-
pesti egyetemi könyvtárban volt önálló
könyvtáros, majd tudományos kutató, ahol
könyvtárosi (szakozói) munkája mellett a
könyvtári szakirodalomban is mûködött.

1957. V. 24-tõl 1963 III. 27-ig politikai
bûncselekmény miatt börtönbüntetés, ahon-
nan amnesztiával szabadult.2

Amit sem e feljegyzésben, sem más hiva-
tali iratokban nem tüntettek fel: Bibó István
egyetemi könyvtári decimátor 1956. novem-
ber 3-ától hivatalos felmentéséig, 12-éig – a
Nemzeti Parasztpárt utódszervezeteként
megalakult Petõfi Párt színeiben – a harma-
dik Nagy Imre-kormány államminisztere-
ként mûködött. E minõségében szövegezte
meg november 4-én kiáltványát, amelyben
felszólította a magyar népet, hogy a meg-
szálló hadsereggel és az esetleg felálló új
kormánnyal szemben tanúsítson passzív el-
lenállást, egyszersmind kijelentette, hogy az
ország egyedüli törvényes külföldi képvise-

lõje Kéthly Anna államminiszter. 1957 máju-
sában letartóztatták, 1958 augusztusában
„államellenes szervezkedés és hûtlenség”
vádjával életfogytiglani, majd ezt módosítva
tizenöt év börtönbüntetést kapott. Perének
másodrendû vádlottját, Göncz Árpádot
ugyanezzel az ítélettel sújtották. (Göncz
egyébként agronómushallgatóként a KSH
könyvtárának rendszeres látogatója volt; ta-
pasztalatairól igen kedvezõen nyilatkozott
1956. október 12-én.)

Nem szól, nem szólhat az irat azokról a
Bibó-tanulmányokról sem, amelyek a máso-
dik Magyar Köztársaság rövid idõszakában,
a fordulat évén még innen elemezték a múl-
tat, jelent s jövendõt a Valóság, az Új Ma-
gyarország, a Szabad Szó, a Városi Szemle és
– legtöbbször – az Illyés Gyula és Sárközi
Márta által újraindított Válasz lapjain.

A menedék

„Minden magyar könyvtár egy picit azilum”
– így mondta Dányi Dezsõ egy interjúban. 
A második világháború után majd’ tíz évnek
kellett eltelnie, hogy ez a KSH könyvtárára
is igaz legyen.

Az ostrom idején bombatalálat érte a hi-
vatal épületét. Egy nagyobb raktár részben,
egy kisebb teljesen megsemmisült, leégett a
folyóirattár egy része, és több mint tízezer
kötet elpusztult. Gombás Géza igazgató tu-
domása szerint a fõvárosi nagykönyvtárak
közül az övét érte a legsúlyosabb veszteség a
háborúban. Az állandó pénzügyi és személy-
zeti gondokkal, valamint krónikus hely-
hiánnyal küszködõ könyvtárnak nemcsak a
teljes körû kötelespéldány-jogról és több
mint százezer kötetrõl kellett lemondania,
hanem együtt kellett élnie gyûjteményének
és katalógusának a „fasiszta, szovjetellenes,
antidemokratikus” sajtótermékektõl való pri-
mitív és minden józan megfontolást nélkülö-
zõ megtisztításával. Az Olvasók könyvében
az ’50-es évek közepén-végén is elõfordultak
panaszos megjegyzések a katalogizált, de a
raktárban nem található könyvekrõl.

Gombás Géza 1949-es halála után évekig
nem találtak megfelelõ vezetõt az intézmény
élére. 1955-ben Kovacsics Józsefet nevezték
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ki igazgatóvá. Vezetõi idõszakának négy éve
alatt vált a könyvtár szervezetileg és költség-
vetésileg önálló intézménnyé és országos
feladatkörû szakkönyvtárrá; több nyelven
beszélõ, képzett szakemberekkel gyarapo-
dott a munkatársak köre; a Történeti Statisz-
tikai Közleményekkel és a – csak egy számot
megért – évkönyvvel megindult a könyvtár
tudományos tevékenysége, az ETO beveze-
tésével pedig a korszerû feldolgozómunka.
Ugyancsak 1955-ben került az intézménybe
Dányi Dezsõ, aki 1960-ban átvette az igaz-
gatói feladatokat Kovacsicstól.

„Az azilumon belül természetesen mindig
nagy tarkaság volt, többféle vétekért, többfé-
le foltért hagyták ott ülepedni ezt a gar-
nitúrát”3 – fejtette ki Dányi egy másik inter-
júban. Kik alkották ezt a társaságot?
Kovacsics idején többek között Krisztics
Sándor, a jog- és a politikatudomány kutató-
ja, egyetemi tanára, a pécsi egyetem egykori
rektora és Lossonczy Ibolya szobrászmû-
vész, aki könyvtárosként kölcsönzéssel,
majd címleírással foglalkozott. A Dányi által
megszervezett történeti statisztikai kutató-
csoport tevékenységében mások mellett részt
vett a középkorász Fügedi Erik, a hadtörté-
nész Perjés Géza és a társadalomtörténész,
majdani levéltár-igazgató Dávid Zoltán. 
Darab ideig a folyóirattárban dolgozott
Szelényi Iván, a tájékoztatáson Andorka 
Rudolf.

Az 1956-os forradalom egyetlen könyvtá-
ros mártírja, Füzéki István, szintén a KSH
könyvtárában szolgált: az akkor még joghall-
gató Heinz Ervinnel együtt hónapokig vé-
gezte egy várbeli raktár revíziós munkálatait.

Igen, azilum volt a KSH könyvtára is. De
a szovjet megszállókkal szemben nem nyújt-
hatott oltalmat.

A beszerzõ

Az MSZMP Politikai Bizottsága 1963. ápri-
lis 30-án tartott ülésén Kállai Gyula, a Ma-
gyar Forradalmi Munkás–Paraszt Kormány
elnökhelyettese bejelentette, hogy Bibó Ist-
vánt a KSH könyvtárában fogják elhelyezni.
A testület ezt tudomásul vette. Egy héttel ké-
sõbb Kállai titkárságvezetõje levélben kérte

Péter György KSH-elnököt, hogy alkalmaz-
za Bibót, akit újabb két hét elteltével Dányi
könyvtárigazgató már arról tájékoztatott,
hogy tudományos munkatársként havi fizeté-
sét kétezerötszáz forintban állapítja meg.4

A könyvtári munkakörben másodszor el-
helyezkedõ Bibó István a külföldi könyvbe-
szerzésért felelt. 1967. áprilisi szívinfarktu-
sáig a lehetõ legnagyobb buzgalommal 
végezte feladatát. (1968-as visszatérésétõl
1971-es nyugdíjba vonulásáig kisebb inten-
zitással, a hivatali órákat „meglehetõsen la-
zán” kezelve mûködött.) Elvállalta egy több
tízezer kötetes duplumraktár rendezését és
kiürítését is. Bár kapott segítséget, jobbára
maga intézett mindent. Elõfordult, hogy ké-
sõ este visszamászott a pincébe, hogy a más-
napi átvizsgálásra újabb halom könyvet ké-
szítsen elõ.5

A mûködésére visszaemlékezõk általában
egyöntetûen megállapítják, hogy nyelvtudá-
sának és széles körû társadalomtudományi
ismereteinek köszönhetõen rövid idõ eltelté-
vel teljesen kiismerte magát a szakirodalom-
ban, és tudta, kitõl mit kell feltétlenül
megrendelni.6 Szervezési tapasztalatait fel-
használva igyekezett „modernebb, magasabb
színvonalú” ügyintézést megvalósítani, „ke-
vesebb üresjárattal és a könyvtárak közötti
felesleges többszörös beszerzés kikapcsolá-
sával”. Munkáját akkora szakértelemmel vé-
gezte, hogy igazgatója abban reménykedett,
„ama rengeteg irodalmi anyag révén, ami a
kezébe kerül, és amibe módjában volt beleol-
vasni, érdeklõdésre gyullad az addigra már
rendkívül szélesen kiterjedt modern nemzet-
közi szervezéstudomány szépségei iránt”.
Hasztalan: Bibó nem kívánta a „maga szak-
máit” erre felcserélni.7

Beszerzési munkájáról Dányi késõbb így
nyilatkozott: „kezet csókolhat neki a magyar
szociológiai tudomány. Ha õ nem lett volna,
akkor a KSH Könyvtárában sose alakul ki az
a szociológiai folyóirat- és könyvgyûjte-
mény, amibõl Ferge Zsuzsa, Cseh-Szom-
bathy László, Andorka Rudi és a többiek
szívták magukba az európai szociológia szel-
lemiségét, módszertanát, problematikáját.
[…] A Szabó Ervin szociológiai gyûjtemé-
nyével vetekedett a KSH könyvtára ebben az
idõben.”8

Könyvtári Levelezõ/ lap • 2011. október 5



A történeti kutatócsoport számára rend-
szeresen ajánló listákat állított össze, ame-
lyek alapján a történészek „biztosan tájéko-
zódhattak az új megjelenésekrõl, ami az 
információknak akkor már nagyon is érezhe-
tõ »özönében« nagy segítséget jelentett szá-
mukra”. Bár maga Bibó nem vett részt a
könyvtár tudományos munkájában, meg-
jegyzéseivel, véleményeivel nagy hatást gya-
korolt a kutatókra. A történeti kutatócsoport
tagjai által készített írások gyakran elsõ olva-
sója és tárgyszerû, de nagyon szigorú kriti-
kusa volt.9 Szelényi Iván Konrád Györggyel
közös mûvének (Az értelmiség útja az osz-
tályhatalomhoz) alapeszméje egy Bibóval
folytatott könyvtári beszélgetés során szüle-
tett meg.10

1965. május 3-án kelt – eddig publikálat-
lan – feljegyzésében Dányi így jellemzi
Bibót:

Szakmai felkészültsége, amelyet egyrészt
a jogi- és társadalomtudományokban való
jártasság, másrészt egyetemi könyvtári gya-
korlata terén szerzett, kiemelkedõ minõségû
könyvtárossá tették. Amióta a Könyvtárban
van, a külföldi könyvbeszerzés feladatát lát-
ja el – beosztottként. Munkáját megbízható,
magas színvonalon végzi.

Emberi magatartása közvetlen. A képzett-
ségbeli és szellemi differenciát nem érzé-
kelteti, még egyszerû munkatársaival sem.
Politikai nyilatkozatokat nem tesz. Elkerül
mindenféle megnyilvánulást, ami politikai
színezetû volna.

Tudomásom szerint – szabad idejében
igen sokat fordít és lektorál. Munkáját az Or-
szágos Fordító Irodában is megbecsülik.11

Dányi minden kollégájának leszögezte a
kezdet kezdetén, hogy a politizálásnak nincs
helye a könyvtárban. Bibóval sem tett kivé-
telt: „Megjegyzés nincs! Véleményed
nincs!”12 – jelentette ki. Hogy a politikamen-
tesség mennyire komoly követelmény volt,
azt talán jól érzékelteti, hogy a polgári de-
mokratikus nézeteit 1962 õsze óta mind nyíl-
tabban hangoztató Ajtay Kálmán elõbb meg-
bízott osztályvezetõi kinevezését vesztette 
el, majd egy újabb, a Népszabadság révén
országos figyelmet kapott affér miatt rendõr-
ségi eljárás is indult ellene.13

Dányit egy alkalommal „két sötétszürke
ruhás elegáns úr” megpróbálta rávenni, hogy
jelentse, „Bibó István kikkel tárgyal, és a fo-
lyosón kikkel beszélget”. A hivatal elnöké-
nek gyors közbenjárására a hatóságok végül
lemondtak ebbéli igényükrõl.14 Arra, amit
életútinterjújában Andorka Rudolf állít,
hogy tudniillik Bibót „körbevették besúgók-
kal”, könyvtári vonatkozásban semmilyen
bizonyíték nincs. Mindenesetre „nagyon
visszafogottan viselkedett”, hogy „ne hoz-
zon valakit kellemetlen helyzetbe azzal,
hogy vele túl sokat beszélt”.15 Könyvtárossá-
ga idejébõl két, az intézményhez nem köthe-
tõ politikai megnyilvánulásáról tudunk:
1969. február 16-án, majd 1970. február 20-
án levélben kérte Kádár Jánostól, hogy a
még börtönben tartott ’56-os politikai fog-
lyokat engedjék szabadon.16

A kék köpenyes Bibó

Úgy mondják, egy nap a termetéhez seho-
gyan sem illõ, kopottas kék köpenyben pom-
pázó Bibó éppen a létra tetején lapozgatott
egy könyvet az olvasóteremben, amikor a hi-
vatalból angol delegáció érkezett látogatóba.
Meghallva a véleménye szerint nem igazán
kielégítõ tájékoztatást, Bibó finoman kija-
vította a tévedéseket. Az angolok megkö-
szönték a kapott információt, és távozóban
megállapították, hogy ebben az országban
egészen jól beszélik nyelvüket a raktárosok.
Magam ugyanezt a történetet elsõ alkalom-
mal Mechwart ligeti helyszínnel, német tu-
ristacsoporttal és takarítónak tévedett
Bibóval hallottam.
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Kollégái szinte mind úgy vélték, tudomá-
nyos és közéleti teljesítményét figyelembe
véve „rangján aluli” munkakörben dolgozik.
Az, hogy õ maga hogyan vélekedett errõl,
sosem derült ki számukra. „Olyan embernek
ismertem meg – mondta róla Perjés Géza –,
aki az örökké való dolgok világánál nézi 
e földi életet, így aztán teljességgel közöm-
bös számára, hogy miniszterként mûködik-e
vagy könyvtári alkalmazottként…”17

Amikor Bibóra emlékezünk, egyúttal
azok elõtt is fejet hajtunk, akik minden idõk-
ben zokszó nélkül tették, amit tenniük ren-
deltetett. Munkát adott, aki munkát adhatott;
tudományt szervezett, aki tudományt szer-
vezhetett; katalógust készített, aki katalógust
készíthetett; raktárt rámolt, aki raktárt rámol-
hatott.

Százéves Bibó István és maholnap száz-
ötven éves a könyvtár. Van mire emlékez-
nünk. ■

Felhasznált irodalom

Kéziratok, levéltári források

KSH Könyvtár V B 1389. = KSH Könyvtár V B

1389. Dr. Bibó István KSH könyvtári személyi

anyaga (1963. máj. 8. – 1978. jún. 15.).

MOL XXXII-23-i-3. = Magyar Országos Levéltár

XXXII-23-i-3. A KSH Könyvtár és Dokumentációs

Szolgálat iratai (1831–1976). 36. doboz. Személy-

zeti ügyek 1965.

Szakirodalom

Huszár, 1989. = Huszár Tibor: Bibó István. Beszél-

getések, politikai-életrajzi dokumentumok. Kolonel,

Budapest, 1989. (Magyar krónika)

Huszár–Kovács I., 2001. = Huszár Tibor – Kovács

I. Gábor: Emlékezés Dányi Dezsõre (1921–2000).

Interjú Dányi Dezsõvel (1993. november). Korall,

2001. 3–4. sz. 5–19.

Javorniczky, 2006. = „…megtanítottak arra, hogy

tanulni és dolgozni kell”. Javorniczky István be-

szélgetése Andorka Rudolffal. Századvég, 2006. 2.

sz. 133–178.

Lakatos, 2009. = Lakatos Miklós: Beszélgetés

Szelényi Ivánnal. Statisztikai Szemle, 2009. 9. sz.

950–957.

Lencsés–Rózsa, 2011. = Lencsés Ákos – Rózsa Dá-

vid: Három visszaemlékezés a KSH könyvtárának

harminc évérõl. (Kézirat, 2011.)

Litván–S. Varga, 1995. = Bibó István 1911–1979.

Életút dokumentumokban. Szerk.: Litván György –

S. Varga Katalin. 1956-os Intézet –

Osiris–Századvég, Budapest, 1995. 573–585.

Melegh–Õri, 2000. = Melegh Attila – Õri Péter:

Azilum. Beszélgetés Dányi Dezsõvel. Demográfia,

2000. 4. sz. 529–534.

Perjés, 1991. = Perjés Géza: Bibó István, a hivatali

kolléga. In: Bibó-emlékkönyv. II. Századvég – Euró-

pai Protestáns Magyar Szabadegyetem, Budapest –

Bern, 1991. 397–403.

Jegyzetek

1 A levéltári forrásokat betûhíven közlöm.
2 MOL XXXII-23-i-3.
3 Melegh–Õri, 2000. 532.
4 KSH Könyvtár V B 1389.
5 Huszár, 1989. 183–184.
6 Huszár–Kovács I., 2001. 16–17.
7 Huszár, 1989. 182–183.; Huszár–Kovács I., 2001. 17.
8 Melegh–Õri, 2000. 531–532.
9 Perjés, 1991. 400.
10 Lakatos, 2009. 951.
11 MOL XXXII-23-i-3.
12 Huszár–Kovács I., 2001. 17.
13 MOL XXXII-23-i-3.; Lencsés–Rózsa, 2011.
14 Huszár–Kovács I., 2001. 17.
15 Javorniczky, 2006. 138–139.
16 Litván–S. Varga, 1995. 577–581.
17 Perjés, 1991. 401.
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2011. szeptember 22-én a KSH Könyvtár és
a Móricz Zsigmond Gimnázium A jelen
szaktudása a jövõ generációjáért TÁMOP-
3.2.4-09/1/KMR-2010-0002 pályázatának
ünnepélyes záróeseményeként közös pro-
jektzáró konferenciát tartott a KSH Keleti
Károly-termében. 

A Móricz Zsigmond Gimnázium diákjai-
nak rövid zenei elõadása után Nemes Erzsé-
bet, a KSH Könyvtár fõigazgatója, a projekt
vezetõje köszöntötte a megjelenteket. Söré-
nyi Edina, a NEFMI könyvtári osztályának
vezetõ tanácsosa kihangsúlyozta, hogy a ma-
gyar könyvtárak megfeleltek a 2008-ban
megfogalmazott kihívásoknak. Az intézmé-
nyek sikeresen zárják az európai uniós forrá-
sokon alapuló pályázatokat. Az Új Széche-
nyi-terv keretében a Társadalmi Megújulás
Operatív Programnak (TÁMOP) köszönhe-
tõen 325 intézmény 106 projektben mintegy 

11 milliárd forint támogatást nyert az elmúlt
években. Szabó István, a KSH Tájékoztatási
Fõosztályának vezetõje elmondta, hogy nap-
jainkban folyamatosan változnak az infor-
mációhoz való jutás módjai, így a könyvtá-
raknak is újabb lehetõségeket kell keresniük
ezen a téren. A statisztika iránt érdeklõdõk
elsõdleges forráshoz, szakértõ statisztiku-
sokhoz fordulhatnak a könyvtárosok segítsé-
gével. 

Tihanyi Katalin, a Móricz Zsigmond
Gimnázium igazgatója köszöntõjében is-
mertette a gimnázium 270 m2 alapterületû,
34 ezer egységet tartalmazó könyvtárát. Egy
belsõ felmérés alapján az iskolai könyvtár
használóinak 78%-a nem használ másik
könyvtárat, így különösen nagy az iskola fe-
lelõssége a diákok olvasóvá nevelésében.

A pályázat eredményeként a fiatalabb kor-
osztályba tartozó diákok is gyakrabban láto-
gatják a könyvtárat, lecserélték a könyvtár
bútorzatát, és az író-olvasó találkozóknak
köszönhetõen nõtt a kortárs irodalom iránti
igény. Végül Vörösmartyt megidézõ kérdésé-
re – Ment-e a Móricz Zsigmond Gimnázium
elõbbre a pályázat révén? – maga határozott
igennel válaszolt.

Nemes Erzsébet elõadásában részletesen
bemutatta a projektet, amelynek fõ célja az
volt, hogy tanulást, oktatást és kutatást tá-
mogató szolgáltatások valósuljanak meg az

N a p l ó
A jelen szaktudása a jövõ generációjáért 
Projektzáró konferencia

✒✒    fá–Lencsés Ákos

Nemes Erzsébet

Tihanyi Katalin

Szabó István



intézményben. A projektnek köszönhetõen a
KSH Könyvtár mint fõkedvezményezett 
68 millió, a Móricz Zsigmond Gimnázium
mint kedvezményezett 8 millió forint támo-
gatásban részesült. A KSH Könyvtár az 
elmúlt egy évben a pályázat keretében 
150 ezer könyvtári dokumentumot rögzített
elektronikus katalógusában, amelyek alkal-
masak az országos közös katalógusokban
történõ megjelenítésre is. Ennek eredmé-
nyeként a könyvtár 850 ezer egységet tar-
talmazó állományából már 723 ezer tétel el-
érhetõ az elektronikus katalógusban. 
A könyvtár több együttmûködõ partner 
(a Móricz Zsigmond Gimnázium, a Buda-
pest II. Kerületi Önkormányzat, a Károlyi
Mihály Fõvárosi Gyakorló Kéttannyelvû
Közgazdasági Szakközépiskola, a Magyar
Statisztikai Társaság Statisztikaoktatási
Szakosztálya) közremûködésével interaktív
portált hozott létre. 

Szabó Gabriella, a Móricz Zsigmond
Gimnázium könyvtárának vezetõje elmondta,
hogy az utóbbi években megváltozott a
könyvtár szerepköre. Már nem csupán infor-
mációs központként, de kulturális és 
szabadidõs programok helyszíneként és szer-
vezõjeként is szerepet kell vállalnia az intéz-
ménynek. Egyre inkább nõ az igény az elekt-

ronikus tartalmak és szolgáltatások iránt. 
A pályázatnak köszönhetõen a gimnázium-
ban öt író-olvasó találkozót, illetve szaktaná-
rok bevonásával negyven könyvtárhasználati
órát tartottak, megújult a könyvtár honlapja,
valamint tíz tárgyhoz kapcsolódó oktatási se-
gédletet készítettek. 

Lencsés Ákos, a KSH Könyvtár osztály-
vezetõje bemutatta a könyvtár tudásbázisait,
amelyek segítségével az interneten ingyen
hozzáférhetõvé válnak az 1885 és 1910 kö-

zött megjelent statisztikai évkönyvek, 
az 1913-ig kiadott helységnévtárak, az
1784–87., 1850., 1857., és 1970. évi nép-
számlálások anyagai és további statisztika-
történeti és történeti statisztikai kiadványok.
Kótai Katalin, az IQSYS Zrt. fejlesztésveze-
tõje ismertette a projekt során alkalmazott
informatikai megoldásokat, amelyek a KSH
Könyvtár 24 órán át elérhetõ szolgáltatásait
és a web2-alapú funkciókat segítik elõ. 
A változásokhoz nemcsak szoftveres fej-
lesztésekre, hanem infrastrukturális beruhá-
zásokra is szükség volt. 

A konferencia zárásaként Rózsa Dávid,
a KSH Könyvtár tájékoztató könyvtárosa a
száz éve született Bibó Istvánról szóló elõ-
adása hangzott el, amely levéltári kutatások
és visszaemlékezések alapján mutatta be
Bibó KSH Könyvtárban betöltött szerepét. ■
(Az elõadás szerkesztett változata a lap jelen
számában olvasható – a szerk.)
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Tízéves „fennállását” ünnepli idén a nyelvek
európai napja. Az Európai Bizottság 2001
óta szeptember 26-át minden évben a nyel-
veknek, a nyelvek kérdésének szenteli. Az e
napon rendezett programok célja, hogy hir-
dessék a nyelvtanulás fontosságát, jelentõsé-
gét, felhívják a figyelmet az európai orszá-
gok színes és változatos kultúrájára, hogy
hangsúlyozzák az egész életen át tartó tanu-
lás jelentõségét. 

Nyelvi játékok – játékos nyelvek tiniknek
címmel a debreceni Méliusz Juhász Péter
Megyei Könyvtár és Mûvelõdési Központ
nyelvi részlege az idén is megünnepelte ezt a
napot. Szeptember 22-én délelõtt 10 órától

délután 6 óráig látogathatták az érdeklõdõk a
nyelvi napot. A programot alapos készülõdés
elõzte meg, a nyelvi részleg munkatárasai
feladatokat állítottak össze, és az alkalomnak
megfelelõ dekorációt készítettek. A feladat-
lapok kitöltésével a rendezvényen a résztve-
võk játékos formában találkozhattak az Eu-
rópában beszélt nyelvekkel, a változatos 
európai kultúrákkal, gasztronómiával. To-
vábbá lényeges volt az is, hogy ne csak a sû-
rûn használt angollal és némettel, hanem 
a kisebb, kevésbé használatos nyelvekkel is
ismerkedjenek. 

Egész nap nagy volt a sürgés-forgás. 
A programot elsõsorban a 12–18 éves kor-
osztálynak hirdettük ugyan meg, ám öröm-
mel tapasztaltuk, hogy az elõre bejelent-
kezett általános iskolai csoportokon kívül
számos érdeklõdõ magánember és kísérõ
nélküli gimnazista csoport is felkereste a
nyelvi részleget. A feladatok közül minden-
kinek megvolt a maga kedvence. Voltak, akik
a városban rejtõzõ szavakat kedvelték legin-
kább. Ennek a játéknak a lényege az volt,
hogy az európai városok nevének magyar je-
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Nyelvi játékok
Játékos nyelvek napja

✒✒    Szatmári Alexandra



lentését felismerjék, természetesen szótárak
segítségével. Emellett az európai uniós or-
szágok nyelveire lefordított üdvözlõ felirato-
kat párosíthatták az országok nyelveihez, va-
lamint egy, Európa nyelveire és kultúrájára
vonatkozó totót is kitölthettek. Végül utolsó
feladatként keresztrejtvényeket oldhattak
meg. Természetesen a németes csoportok né-
met, míg az angolos csoportok angol nyelvû
rejtvényt kaptak. Akinek pedig volt kedve,
pihenésképpen vaktérkép segítségével „ki-
rakhatta” Európa országait. Minden részt-
vevõnek és érdeklõdõnek, aki kitöltötte a 
feladatlapot, apró ajándékokkal, nyeremé-
nyekkel kedveskedtünk. 

A sikeres rendezvényrõl a média is tudó-
sított, a Hajdú-bihari Naplóban megjelent az
eseményrõl egy rövid összefoglaló cikk. Va-
lamint jelen voltak az Alföld Televízió és az
Eurorádió munkatársai is, akiknek a kérdése-
ire a jelen lévõ diákok és pedagógusok el-
mondták, hogy a nap folyamán nagyon jól
érezték magukat, új ismeretekkel gazdagod-
tak, és remélik, hogy jövõre hasonlóan érde-
kes feladatokkal várjuk õket a nyelvi rendez-
vényen. ■
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Röviden

kultura.hu

Átadták az Arany János-díjakat az

Írószövetségben

Arany János-díjat vehetett át Kiss Benedek

költõ, Vári Fábián László költõ és Jánosi

Zoltán irodalomtörténész, Gérecz Attila-

díjban részesült Kele Fodor Ákos költõ.

Ismeretlen Fekete István-kéziratok az

írót bemutató dombóvári múzeumban

Eddig meg nem jelent kéziratokat is bemutat

a Vuk és a Kele írójától a dombóvári Fekete

István Múzeum, amely új helyiséggel

bõvítette kiállítását.

Magyar elnököt választott az

UNESCO döntéshozó fóruma

Bogyay Katalin nagykövetet választotta meg

kedden az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos

és Kulturális Szervezete (UNESCO)

Általános Konferenciája 36. ülésszakának

elnökévé. A szervezet párizsi székházában

rendezett beiktatási ünnepségen jelen volt

Schmitt Pál köztársasági elnök.

Írjon verset söralátétre!

Söralátétvers-pályázatot hirdetett a Borsodi.

Bárki jelentkezhet, aki már elmúlt 18 éves.

Több kategóriában is várják a költeményeket,

a lényeg, hogy az iromány kapcsolódjon a

folyékony kenyérhez.

Drámapályázatot hirdetett a kaposvári

színház

Egyfordulós drámapályázatot hirdet a

kaposvári Csiky Gergely Színház, a teátrum

korábbi vezetõje, Schwajda György

emlékére.
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A VII. Országos Braille Olvasási Versenyt
szeptember 17-ére hirdette meg a Vakok és
Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Me-
gyei Egyesülete. Az egyesület és a Móricz
Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár között
hosszú ideje fennálló rendszeres és sokolda-
lú jó kapcsolatnak köszönhetõen már nem el-
sõ alkalommal vettünk részt a zsûri munká-
jában. 

Látó ember számára felmérhetetlen az az
energia, amit gyengén vagy egyáltalán nem
látó társaink egy ilyen verseny megszervezé-
sébe belefektetnek. Ugyanakkor irigylésre
méltó, ahogy elõkészítik azt, a pályázat meg-
fogalmazásától a kivitelezésen át az elszá-
molásig. Az elõzõ év októberében Szavak
szárnyán címmel látássérültek írásaiból je-
lentettek meg kötetet síkírással, Braille-for-
mátumban és hangoskönyvként is. Már öt 
alkalommal szerveztünk közösen felolvasó-
napot az ünnepi könyvhét keretében Add az
idõd! Add a hangod! címmel az önkéntesség
jegyében. Számos más szál is összeköti in-
tézményünket és az egyesületet. A fenti pél-
dákkal csak megerõsíteni és alátámasztani
kívántam azt a törekvést, amit az egyesület
munkatársai tesznek sorstársaikért az irodal-
mi élmények biztosítása érdekében.

A Braille olvasási versenyek azonban
nem csupán az irodalmi mûvek közvetítését
szolgálják, hanem egy alighogy meggyöke-
resedett kultúrának a megõrzését is. 

A Charles Barbier által katonai célokra
szerkesztett „éjszakai írást” Louis Braille tö-
kéletesítette a nem látók fejlett tapintásérzé-
kelõ képességére alapozva, és kidolgozta ezt
a pontolvasási rendszert. Azt a rendszert, ami
több mint egy nyelv. Olyan kommunikációs
lehetõség a nem látók rétegének, melyet csak
adott nyelvhez kötötten lehet használni.
Amikor értékmegõrzést emlegettem a ver-
seny ürügyén, akkor a Braille-írás és -ol-
vasás készségére gondoltam. Ezen jelelés
létrejöttének idején (1921) a vakok jelentõs
hányadát az idõsek tették ki (idõskori látás-
gyengeség vagy látásvesztés), a fiatalabb
korosztályhoz tartozók közül pedig kevesen
voltak, akik intézetben nevelkedhettek és le-
hetõségük nyílott a szervezett oktatásra. Az
idõsebb korban látásukat vesztett emberek
már nehezen vagy egyáltalán nem tanulják
meg a Braille-írást, s a tapintásérzékenysé-
gük is gyengébb. Mire széles körben elter-
jedt volna a használata, akkorra megjelentek
azok az elektronikai termékek, melyek a „fá-
rasztó” olvasást kezdték háttérbe szorítani. 
A mai fiatalok elõnyben részesítik a techni-
kai eszközök segítségével közvetített irodal-
mi és szakmai információkat. A vakok és
gyengénlátók alig tíz százaléka ismeri ezt az
írásmódot, pedig egyértelmûen bizonyítható,
hogy ennek birtokában jobban haladnak a ta-
nulásban és a munkában is. 

K ö z h í r r é  t é t e t i k

✒✒    (VLI)

Értékmentés – Egy Braille olvasási verseny ürügyén



Azt kell mondanunk, a Braille-olvasás
kultúrájának elsajátítása, ápolása már csak
hobbinak tekinthetõ. Ezért is van különösen
nagy jelentõsége egy ilyen versenynek a
Braille-írás népszerûsítésében. Egy olyan
megmérettetésnek, ahol egy mércével mérik
a tizenkét éves, vakok intézetében nevelkedõ
szabolcsi kislány tudását és a Szilágyságból
származó, ma Nagyváradon élõ, eredendõen
a bukaresti vakok intéztében tanult középko-
rú férfi olvasási technikáját. Õ például a ro-
mán Braille-írást tanulta meg, anyanyelvi
környezetébe visszatérve a magyar nyelvût
önszorgalomból sajátította el. Volt olyan
résztvevõ, aki saját otthonában is nehezen tá-
jékozódik, de kiválóan olvas, s olyan is, aki

oktatja a Braille-írást, hogy továbbadja ezt a
kultúrát, de olyan is, aki idõs fejjel, önszor-
galomból tanulja. Egy, a gyerekeinek min-
den este „mesét tapintó” zenetanár és a tele-
fonközpontos lány is megmérette magát.
Utóbbi szintén teljesen vak párjával érkezett
a vadidegen városba. Elkötelezettségbõl, hit-
bõl és ügyszeretetbõl is kitûnõen vizsgáztak
a versenyzõk, akik minden évben egy me-
gyei kötõdésû író mûvébõl olvasnak fel rész-
letet. Ebben az esztendõben Osztojkán Béla
Átyin Jóskának nincs aki megfizessen c. regé-
nyét választották a szervezõk. A látó zsûri
síkírásban követte a szöveget. Betû- és szó-
taghibákat, folyamatosságot és értõ olvasást
figyelve, értékelve. Az ország különbözõ
pontjairól idesereglett résztvevõk és az õket
kísérõ segítõk (családtagok vagy hivatáso-
sok) egy nagyon izgalmas, derûs vetélkedés-
nek lehettek részesei. 

S akiknek ez a jelenlévõk közül megada-
tott, azok megcsodálhatták az Apróságok
nagy tettei címû kiállítást. A rajzok (250) az
egyesület által a tavasszal meghirdetett pá-
lyázatra érkeztek be. A cél az volt, hogy mu-
tassák be a 3–14 éves alkotók hogyan, miben
tudnának õk segíteni egy fogyatékkal élõ tár-
suknak, mint önkéntesek. A pályamunkák
legjobbjait még az õsz folyamán bemutatjuk
könyvtárunkban is. ■
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Louis Braille  és írása

Louis Braille (1809. január 4. – 1852. 
január 6.) maga is vak pedagógus,
feltaláló, a vakírás, azaz a róla elnevezett
Braille-írás létrehozója. 

Munkahelye a párizsi Vakok Intézete
volt. A Braille-írásnak köszönhetõen a
Vakok iskolájában elismert tanár lett. 
A tisztelet ellenére életében, iskolájában
nem tanították találmányát. 1852-ben
tuberkulózis betegség miatt elhalálozott.
Halálát követõen 1854-ben Francia-
országban hivatalosan is elismerték
kialakított írásrendszerét. A 19. század
végén az egész világon elterjedt.
Magyarországon 1893-ban vezették be.

(forrás: wikipedia)

A díjazottak: 
I. Magyar Csaba (tanár, Vakok Ált. Isk.)
II. Horváth Mária (szociális asszisztens)
III. Ferenczi Edit (telefonközpontos)
Különdíj: Hegyes Vivien (tanuló, Vakok Ált. Isk.)



Az Országos Könyvtári Napok mottója idén
így szólt: Beszéljünk egymással, tanuljunk
egymástól! Tata természeti kincseinek meg-
óvása és a környezettudatosságra való neve-
lés mindig jelentõs hangsúlyt kapott könyv-
tárunk, a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár
tevékenységében. Innen származott az ötlet,
hogy a tatai gyerekeket egy különleges kéz-
mûves foglalkozással közelebb hozzuk a
környezetvédelemhez. Október 5-én tehát
vendégünk volt a Cellux Csoport két mûvé-
szeti vezetõje – Pais Panni és Dani Boglár-
ka –, hogy megossza tudását a helyi alsó ta-
gozatosokkal. 

A kézmûves foglalkozás alapanyagait
háztartási és városi hulladékok képezték. 
A program rendhagyóan kérdés-felelettel in-
dult. Panni és Boglárka arról indított beszél-
getést a tanulók között, ki hogyan gyûjti a
hulladékot, mit tehetnek saját környezetük
megóvása érdekében. A diákok alaposabb is-
meretet szereztek az anyagok természetérõl
és megmunkálásáról. Szó esett a szelektív
hulladékgyûjtésrõl, a környezetvédelemrõl,
valamint az újrahasznosításról is. A lurkók
majd kiestek a padból, úgy jelentkeztek,
hogy õk adhassák meg a helyes választ a fel-
tett kérdésekre. Bizony nagyon ügyesen fe-
jezték ki elképzeléseiket, véleményüket. 

Az „elmélet” után következhetett a gya-
korlat, a gyerekek Tetra pack csomagoló-
anyagból, illetve aromazáró tasakból ké-

szítettek pénztárcát. Látszott az arcukon, 
milyen boldogságot okoz nekik az alkotás
maga, valamint az a csoda, hogy a kidobásra
szánt szemétbõl percek alatt használható tár-
gyat készítettek olló, tûzõgép és tépõzár se-
gítségével. A nagy nyüzsgésben mindig szá-
míthattak a gyerekek a két segítõre és a
könyvtárosokra, akik igyekeztek minden ké-
rést teljesíteni. A díszítéshez megint csak kü-
lönleges anyagokat használtak a lurkók: tisz-
tára mosott öblítõs, ketchupös, üdítõs fla-
kont, maradék textilt, fonalat... Cikk-cakk
ollóval különbözõ formákat vágtak ki a fel-
sorolt újrahasznosított anyagokból, és a
pénztárcára rögzítették ragasztópisztollyal.
Ebben természetesen felnõtt segítséget kap-
tak. 

A foglalkozás végén egyedi holmikkal,
boldogan távoztak a csillogó szemû kis ne-
bulók a könyvtárból. ■
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Mûhely a szemétdombon

✒✒    Dományi Zsuzsa
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Egy kedves történet, sok szép rajz, szívet de-
rítõ írás, sok-sok mosolygó gyermek. Kell
ennél több? A Móricz Zsigmond Városi
Könyvtár Gyermekkönyvtára Oroszlán a
könyvtárban címmel rajz- és meseíró pályá-
zatot hirdetett alsó tagozatos diákoknak. Ér-
deklõdésben nem volt hiány, hiszen még
óvodás gyermek és felsõ tagozatos tanuló is
jelentkezett a pályázatra. 

Már nyáron felkészülhettek a gyermekek,
ötletelhettek, hogy melyik jelenetét örökít-
sék meg a mesének. 

Sokan a mesekönyvet kölcsönözték ki és
elolvasták az oroszlán könyvtári kalandjait,
de volt, aki az általunk rövidített változat
alapján dolgozott. Szeptember végére több
mint hatvan rajz érkezett: láthatunk ezeken
mérges üvöltõ oroszlánt és a könyvtáros me-
séjét türelmesen hallgató jószágot is. A mese
valamennyi fontosabb részletét megörökítet-
ték a gyermekek. 

Az értékelés két kategóriában történt: az
1–2. osztályos rajzolók közül a naszályi
Angyalffy Mátyás Általános Iskola kis diák-
ja, Pandúr Petra gyõzött. Munkájából kitû-
nik, hogy szíve-lelke, no és a könyvtár szere-
tete is benne van a rajzban. A 3–4. osztályos
korcsoportban Horváth Alexandra üvöltõ
oroszlánja lett a nyertes. Repült ott szem-
üveg, papír, s minden tárgy, ami Mari kisasz-
szony körül feküdt, olyan hatalmasat kiabált
rá a valójában szelíd jószág!

A meseíró kategóriában Szigetvári Bor-
bála Zoé második osztályos veszprémi tanu-
ló végzett az élen, aki igazán frappáns foly-
tatást írt a meséhez. Megtudjuk, hogy 
az oroszlán késõbb megtanult beszélni, sõt,
az igazgatónõt is megtréfálta egy kis varázs-
fõzettel, majd Afrikába utaztak az állat szü-
leihez – ahonnan vajon visszatértek a könyv-
tárba? 

A történet folytatása és valamennyi pá-
lyamunka megtekinthetõ a Magyary Zoltán
Mûvelõdési Központ folyosógalériáján, az
emeleten. Biztatunk mindenkit, hogy tekint-
se meg az alkotásokat, és a jövõben is ve-
gyen részt a hasonló pályázatokon! ■

Eredmények

Rajz kategória

1–2. osztály
1. Pandúr Petra, 2. osztály 
– Angyalffy Általános Iskola, Naszály
2. Dinga Laura, 2. osztály 
– Vaszary János Általános Iskola 
Jázmin utcai Tagintézménye
3. Marton Balázs, 2. osztály 
– Vaszary János Általános Iskola 
Jázmin utcai Tagintézménye

3–4. osztály
1. Horváth Alexandra, 4. osztály 
– Kõkúti Általános Iskola Fazekas utcai
Tagintézménye
2. Pigai Anna, 3. osztály 
– Szent István Általános Iskola, Baj
3. Venter Dóra, 4. osztály 
– Vaszary János Általános Iskola 
Jázmin utcai Tagintézménye

Meseíró kategória
1. Szigetvári Borbála Zoé, 2. osztály 
– Simonyi Zs. Általános Iskola, Veszprém

Oroszlánszív a tatai gyermekkönyvtárban

✒✒    Goldschmidt Éva
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Gyönyörû napsütéses idõben, a szüretet oda-
hagyva gyülekeztek a vendégek a naszályi
könyvtárba, hogy meghallgassák az Orosz-
lánkarom újabb elõadását 2011. szeptember
30-án. 

Ezúttal az Eötvös József Gimnázium és a
Bláthy Ottó Szakközépiskola növendékei ad-
tak elõ verset, prózát, és velük muzsikált 
a Református Gimnázium egyik tanulója is.
A tatai gimnázium névadójától, Eötvös Jó-
zseftõl is hallhattunk egy gyönyörû verset –
Nagy Rebeka mondta el –, ami ritkaság, hi-
szen manapság kevesen szavalják a mûveit.
De Ábrányi Emilrõl is elmondhatjuk ugyan-
ezt, az õ Vörösmartyhoz írott verse sokaknak
csalt könnyet a szemébe Fischl Ágnes kiváló
elõadásában. 

Akár ma is íródhatott volna Petõfi verse,
a Megint beszélünk, s csak beszélünk címû,
mely a költõ türelmetlenségét fejezte ki kora
tétovázó döntéshozóival szemben. A verset
Szabó Edit, a Bláthy Ottó Szakközépiskola
tanulója tolmácsolta igen hatásosan. A mû-
sor három egységbõl épült fel, s a részek kö-
zött Bátki Miklós játékában gyönyörködhet-
tünk, aki nagy hozzáértéssel szólaltatta meg
a harmonikát. Már új iskolájában, a Refor-
mátus Gimnáziumban is felfigyeltek kitûnõ
zenei adottságára. A közönség örömmel fo-
gadta a kicsit politikus kezdés után a máso-
dik rész meghittebb verseit, melyek a szép-
ségrõl és az emberi kapcsolatok legszebbjé-
rõl: az édesanya és gyermeke kapcsolatáról
szóltak. A záró részben a szerelem kapott
hangot. Kosztolányi rövid, meghitt prózája
után Varró Dániel remekbe szabott nyelvi
humorral megírt, Nyelvmûvelés címû írása
harsány nevetést fakasztott. S a kicsit paj-
zán befejezés vidámmá varázsolta a mûsor
végét. 

Kellemes hangulatban távozott a közön-
ség, nem csalódtak a mûsorban, és a folyo-
són hangosan tárgyalták a szép élményt: „Ért
annyit, mint egy szüreti délután” – mondták,
s ez a falusi ember szájából igen nagy szó! ■

Így volt ez október 14-én délután három óra-
kor is a szomódi Mûvelõdési Ház színházter-
mében, ahol az Oroszlánkarom soros rendez-
vényén a Kõkúti Általános Iskolának és Fa-
zekas Utcai tagintézményének tanulói
mondtak verset, prózát.

A kezdeti komoly verseket, melyek az el-
sõ részben hangzottak el, az 1848-as esemé-
nyek és Petõfi, Arany fémjelezték. Harmoni-
kamuzsika választotta el a kezdõ blokkot a
következõ résztõl. A muzsikus most is, mint
már annyiszor, Bátki Miklós volt. A középsõ
részben érzelmesebb, családiasabb versek
kaptak helyet, és megszólalhatott a mûsor
egyik új szereplõje, Almády Katalin is. Az
elõadás állandó tagjaira egyébként új feladat
hárult a nyári szünet után. Az összeállítás-
ban más, újabb versek kaptak helyet, így
szinte mindegyiküknek új produkcióval is fel
kellett készülniük. Lak Dávid, Kulcsár Eve-
lin Georgina és Bátki Márton sem volt kivé-
tel ez alól. Mindannyian szépen helytálltak.
A befejezõ részben, melyre a címben utal-
tam, vidám prózák, versek kerültek terítékre
Romhányi József és Nógrádi Gábor tollából.
Ebben a részben is új szereplõ mutatkozott
be: Németh Alma, aki szintén sikeresen sze-
repelt. A közönség körében zömmel általá-
nos iskolások foglaltak helyet, s örömmel
nyugtázták, hogy a velük egykorú fiatalok
milyen bátran tolmácsolják a költõk, írók
gondolatait. 

Ezen a helyszínen a jövõ évben, január
27-én, a magyar kultúra napja alkalmából
kerül sor ismét Oroszlánkarom-elõadásra.
Akkor a Református Gimnázium növendékei
Wass Albert és Márai Sándor mûveibõl ösz-
szeállított gondolatokkal köszöntik majd a
szép ünnepet. ■

✒✒    Petrozsényi Eszter

Versek szüretkor 

Minden jó, ha a vége jó!



Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ Könyvtára és a Könyvtárpártoló Alapítvány prog-
ramsorozata, a Mesélj nekem! október 14-ei vendége Nagy Anna volt, aki Rémusz bácsi
egyik meséjét olvasta fel a gyerekeknek. ■

A gyerekek... ...akiknek a vendég olvas

Az elõadó... ...és hallgatói

A mese figurái októberi levelekbõl... ...dióhéjból, mogyoróhéjból

Ha kellett, volt segítség
(Fotó: Vágvölgyi Mihály)

Könyvtári Levelezõ/ lap • 2011. október 17

Vendégünk volt Nagy Anna helyettes államtitkár, volt kormányszóvivõ



Jankovics Marcell Kossuth-díjas, érdemes
mûvész, rajzfilmrendezõ, mûvelõdéstörté-
nész, könyvillusztrátor volt az Országos Szé-
chényi Könyvtár és a Gróf Klebelsberg Kunó
Alapítvány Kalandozások a kultúra és a tu-
domány világában címû ingyenes elõadás-
sorozatának vendége október 6-án 18 órakor
a nemzeti könyvtárban. A neves rendezõ Az
ember tragédiája címû rajzfilmjének premi-
erje elõtt részleteket vetített a filmbõl, és me-
sélt szerelemrõl, küzdésrõl, hazáról, az em-
berrõl.

Elkészült a talán leghosszabb, legmé-
lyebb mondanivalót hordozó magyar animá-
ciós film, amely Jankovics Marcell életmû-
vének csúcsa. A mûvész eredetileg külföldi
megrendelésre a Bibliából készített volna
animációs filmet Teremtés címmel, ám a
munka végleg megrekedt. Ekkor keresett,
ahogyan õ fogalmaz, egy másik „nagy fala-
tot”, így jutott eszébe Madách mûve. Ma már
úgy gondolja, ez volt a szerencsésebb válasz-
tás. 28 évvel ezelõtt egész estés mozifilmet
szeretett volna készíteni a mûbõl, de pénzhi-
ányra hivatkozva elutasították, végül néhány
évvel késõbb, 1988-ban kapott a munka
megkezdéséhez elegendõ anyagi támogatást.
Azóta folyamatosan dolgozott, az így az el-
készült mûbõl most részleteket vetített.

A rendezõ nem véletlenül választotta elõ-
adása címét: „Szerelem és küzdés nélkül mit
ér a lét.” (Tizenharmadik szín. Az ûr.) 
A küzdés szó nagyon sokszor szerepel a tra-
gédia szövegében, Jankovics Marcell értel-
mezésében Madáchnak ez a legfontosabb, a
szerelem mellett.

A tragédia

Madách Imre a mû elsõ változatát 1852-ben
írta meg a börtönben, ahol Rákóczy János
szabadságharcos rejtegetése miatt ült. Ennek
a változatnak még Lucifer volt a címe. 1859.
február 17-én kezdte újra írni Az ember tra-
gédiája címû drámai költeményének máso-
dik változatát a Nógrád megyei Alsósztre-
gován. A darabot tizenhárom hónappal 
késõbb, 1860. március 26-án fejezte be. Ma-
dách Arany Jánosnak küldte el a kéziratot,
aki híres válaszlevelében többek között így
vélekedett: „Az Ember tragoediája úgy con-
ceptióban, mint compositioban igen jeles
mû. […] egy kis külsimitással irodalmunk
legjelesb termékei között foglalhat az helyet.
Nem tudom, mi szándéka van Kegyednek a
kiadásra nézve: én ohajtanám ezt a Kisfa-
ludy-társaság utján eszközölni, a mi, remé-
lem, sikerülne is.” 

Arany János egy évvel késõbb, a Kisfa-
ludy-társaság 1861. október 31-ei ülésén ma-
ga mutatta be a tragédiát, sõt részleteket is
felolvasott belõle. Az alkotás a társaság tá-
mogatásával, 1861-es évjelzéssel, de 1862.
január 12-én hagyta el a nyomdát Emic
Gusztáv kiadásában. 

Ez a kiadvány nem került kereskedelmi
forgalomba, hiszen a társaság saját tagjainak
és támogatóinak szánta. Feltételezések sze-
rint kétszázötven példány jelenhetett meg
belõle, amelybõl Madách húsz tiszteletpél-
dány kapott. A mûbõl eddig közel kétszáz
különbözõ kiadás látott napvilágot. 

A mûnek nincs elmesélhetõ keletkezés-
története, hiszen sem a család, sem a szû-
kebb barátok nem voltak beavatva a készülõ
költemény tervébe. 

A darab õsbemutatóját Paulay Ede rende-
zésében 1883. szeptember 21-én tartották
Budapesten, a Nemzeti Színházban. Az elsõ
Ádám Nagy Imre, az elsõ Éva Jászai Mari,
az elsõ Lucifer pedig Gyenes László volt. 
A darab ezredik elõadását 1963. április 7-én
láthatta a nagyközönség a budapesti Nemze-
ti Színházban. ■
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Az ember tragédiája rajzfilmen
„Szerelem és küzdés nélkül mit ér a lét?”



Ez év nyarán az Olvasókörök Szövetsége a
Vajdaság egyik legszebb városában, Újvidé-
ken rendezte meg háromnapos nemzetközi
konferenciáját. A vendéglátónk, Tóth-
Báthory Erzsébet, a Magyar Szó Olvasókör
elnöke színvonalas, gazdag programmal vár-
ta az anyaországi és a helyi civil szervezetek
tisztségviselõit, tagjait. 

A problémamentes megérkezés, a kedves
fogadtatás, a szálláshelyek elfoglalása után
máris városnézõ séta következett. Uri Fe-
renc történész-tanár kiváló kalauzolásával
ismerhettük meg a Duna bal partján alapított
település történetét, különleges értékeit.
Megtudhattuk, hogy a környék a kõkorszak-
ban már lakott terület volt, késõbb Petur bán
birtokához tartozott. Az 1237-ben keletke-
zett forrásban elõször Péterváradként emlí-
tik. A lakosság sokat szenvedett a török és
más hódító hadak kegyetlen pusztításaitól.
1748-ban Mária Terézia szabad királyi vá-
rosi rangot és a Neoplanta nevet adta a vi-
rágzó településnek. A kiváló természeti,
gazdasági adottságok a szerb és magyar õs-
lakosokon kívül más népcsoportokat is ide-
vonzottak.1999-ben a NATO bombázásai
során a két partot összekötõ hidak is súlyo-

san megrongálódtak. Szomorú emlékeztetõ-
ként az egyik híd maradványa ma is látható.
A Budapesthez hasonló fekvésû, különlege-
sen szép természeti környezetben alapított,
soknemzetiségû település gazdasági, közle-
kedési, kulturális központ, és a Vajdasági
Autonóm Tartomány székvárosa.

Az óvárosi sétánk során felkerestük az
1237-ben épült péterváradi erõdöt, a több-
szintes építészeti mestermûvet, megcsodál-
tuk a páratlan mûemlékeket. Újvidék jelké-
pe a felsõ szinten kiemelkedõ toronyóra (a
hajósok fontos tájékozódási eszköze), érde-
kessége, hogy a pontos idõt a nagymutató, a
perceket a kismutató jelzi. Aztán láthattunk
sok ódon és modern épületet, valamint a kü-
lönleges formájú, ovális alaprajzú Tartomá-
nyi Képviselõházat. Megtudhattuk, hogy a
vajdasági parlamentben a magyar képvise-
lõk magyarul mondhatják el a véleményü-
ket, javaslataikat. 

A város központjában László atya várt
minket,aki szemléletesen mutatta be a bel-
város szecessziós és modern házait, a temp-
lomokat, a híres Mária Neve bazilikát a 74
méter magas tornyával, majd Heinermann
Péter könyvtáros kollégánk kalauzolásával 
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S z o m s z é d o l ó

✒✒    Halász Magdolna

„Vár a Duna” 
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egy klasszicista magánlakás oromzatán fe-
deztük fel II. Rákóczi Ferenc, a nagy fejede-
lem portréját is. A Magyar Szó többszintes
székháza a magyarok kedvelt találkozóhe-
lye, itt mûködik a Magyar Szó napilap, a fo-
lyóiratok szerkesztõsége, a számos értékes
magyar nyelvû dokumentum közreadója, a
Fórum Kiadó. A könyvtár is helyet kapott az
épületben. A településen magyar színház is
mûködik, és az egyetemen magyar nyelven
is folyik oktatás.

Ezután a Városháza gyönyörû dísztermé-
ben Mókus Attila és Zorica Belic tehetséges
fiatal mûvészek közkedvelt opera- és
operettrészletekkel kápráztattak el bennün-
ket, majd Heinermann Péter, a Szerb Matica
Könyvtárának kiváló tudományos munka-

társa Újvidék gazdag történelmi múltját és
jelenét vázolta fel. Este a kiadós vacsora
után a Magyar Szó Klubban Németh Ferenc
mûvelõdéstörténész, író nyitotta meg a ná-
lunk is ismert Léphaft Pál egyedülálló
karikatúrakiállítását. A rendkívüli tárlat
megtekintése után A kõvé vált könyvtár újra-
olvasása címmel Buzás Mihály, a Magyar
Szó szerkesztõje páratlan elõadása követke-
zett, aki megszállottan kutatja, elemzi Jókai
Mór Az aranyember címû regényének dunai
helyszíneit földrajzi szempontok szerint. Az
eddig elért eredményeit – például az Ada-
Kaleh sziget helyét, eltûnésének körülmé-
nyeit – színes képekkel, különféle egybeve-
tésekkel, magyarázatokkal adta közre. 
A könyvbemutató keretében a Széchenyi Ist-
ván Szerbiában – 183. címû hiánypótló do-
kumentumot Németh Ferenc, a jeles iroda-
lomtörténész, a Fórum Könyvkiadó igazga-
tója ajánlotta a jelenlévõknek. A Bordás
Gyõzõ összeállításában megjelent különle-
ges kötet a reformkor kiemelkedõ személyi-
ségének szerbiai útinaplóját, az al-dunai 
folyamszabályozással kapcsolatos munkála-
tait és számos kordokumentumot ad közre.

Másnap délelõtt a modern stílusban épült
újvidéki Tartományi Képviselõház  tanács-
kozó termében az Egy város, egy régió ezer
éven át tartó és megtartó közösségi lét” cí-
mû kerekasztal-beszélgetés részesei vol-
tunk. A szervezõk képviseletében Deák
György, az Olvasókörök Szövetsége társel-
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nöke köszöntötte a jelenlévõket, rövid tájé-
koztatást adott a szövetség sokszínû munká-
járól, kiemelte a határon kívüli kapcsolatok
fontosságát, majd bemutatta az elnökséget
és a tagszervezetek vezetõit. Tóth-Báthory
Erzsébet, a Magyar Szó Olvasókör elnöke a
vendéglátók nevében üdvözölte a jelenlévõ-
ket, majd megismerhettük a vajdasági civil
szervezetek képviselõit is. Ezután Józsa
László levezetõ elnök, a Magyar Szó igazga-
tója szívélyesen üdvözölte Kalmár Ferenc
Andrást, a Magyar Országgyûlés Külügyi
Bizottsága tagját, Szentgyörgyi Klárát, Ma-
gyarország belgrádi nagykövetségének kul-
turális attaséját, Zsoldos Ferencet, a Magyar
Nemzeti Tanács alelnökét, Erdély Lenkét, a
Vajdasági Magyar Szövetség újvidéki szer-
vezetének elnökét, Orosz Attilát, a Reformá-
tus Keresztyén Egyház bácskai esperesét. 
A mindnyájunk számára jelentõs fórumon
alaposabban megismerhettük a vajdasági
magyarok jelenlegi helyzetét, gondjait, ter-
veit. Megtudhattuk, hogy az anyaország
kormánya támogatja a magyar–magyar civil
szervezetek együttmunkálkodását. A közös
problémák megoldását megkönnyítheti a
magyar–magyar kapcsolatok erõsítése, egy-
más munkájának alaposabb megismerése, a
közös programok szervezése, ami az össze-
tartozás egyik biztosítéka. 

A délelõtti program az Olvasókörök Szö-
vetsége vándorbotjának ünnepélyes átadásá-
val folytatódott. Az elõzõ évi sárospataki
nemzetközi konferencián Nemes Erzsébet, a
budapesti Kölcsey Olvasókör elnöke adta
tovább a szövetség szalagokkal díszített, 
faragott kopjafáját a Sárospataki Irodalmi
Olvasókör elnökének. Az anyaországból ér-
kezõk képviseletében ezúttal Halász Mag-
dolna sárospataki olvasóköri elnök a Saint-
Exupéry A kis herceg címû kötetében meg-
fogalmazott „titkok” ismeretében nyújtotta
át a vándorbotot Tóth-Báthory Erzsébetnek.
A tanácskozás Csáky S. Piroska ny. egyete-
mi tanárnak, a Magyar Kultúra Lovagjának 
A kultúra megtartó ereje – Közösségi élet 
a szórványban címû, értékes elõadásával 
zárult.

Kora este a Petõfi Sándor Magyar Mûve-
lõdési Központban (Magyar) Szóból ért az
ember címmel színvonalas gálamûsor része-

sei lehettünk, amelyen nagy sikerrel mutat-
koztak be az anyaországi és a délvidéki
szervezetek. Különleges élmény volt a Ma-
gyar Szó élõújságja, a színpadi beszélgeté-
sek, a tréfás visszaemlékezések Kontra Fe-
renc és Lajber György, valamint Ferenczi
Jenõ színmûvész káprázatos közremûködé-
sével. A mûsorközlõ Mészárosné Bába Lú-
cia, a Magyar Kultúra Lovagja volt. Az
emeleti helyiségben kiállítás várta az érdek-
lõdõket helyi és anyaországi festményekbõl.
A tárlatot Bunyik Lili, a helyi PEART kép-
zõmûvészeti csoport vezetõje nyitotta meg.
Az egész napos program késõ estig tartó ze-
nés, táncos baráti találkozóval zárult.

A nemzetközi konferencia harmadik nap-
ján félnapos kirándulás keretében autó-
busszal utaztunk Tiszakálmánházára, ahol a
helyi tájház néprajzi, helytörténeti értékeit
ismerhettük meg. Titelnél sétahajóra száll-
tunk, a vendéglátónk Szabó József, a Tar-
tományi Mezõgazdasági Fejlesztési Alap
igazgatója volt. Mindnyájunk számára fe-
ledhetetlen élmény volt a táj szépsége, 
a tamburaszó mellett a kötetlen baráti be-
szélgetés, a torkolat, ahol a Tisza a Dunába
ömlik, a kikötés után Titel település páratlan
helytörténeti értékei (az ásatások során fel-
tárt egyedülálló leletek, a templom kincse
stb.) bemutatása, megismerése.

Késõ délután búcsúztunk el vendéglátó-
inktól. A szerb–magyar határnál töltött több
órás várakozás után éjféltájban érkeztünk
meg Hódmezõvásárhelyre, és kora hajnal-
ban, kissé fáradtan indult mindenki haza-
felé.

Hálásan köszönjük a kedves vendéglátó-
inknak, Tóth- Báthory Erzsébetnek és mun-
katársainak a szívélyes vendéglátást, az oda-
adó gondoskodást, az értékes, színvonalas
programot, amely a kapcsolatainkat szélesít-
heti, a közös munkálkodásunkat tovább erõ-
sítheti. ■
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A Veres Pálné Gimnáziumnak, a hazai nõne-
velés elsõ intézményének a könyvtára külön-
leges hely, ha csak a nagy könyvtáros szemé-
lyiségekre gondolunk, akik munkájukkal 
kiválóan fejlesztett állományt hagytak a ké-
sei utódra. Csak néhány név: Kamarás
Istvánné, Ugrin Gáborné, Keszthelyiné Má-
nyi Ildikó, Máténé Horgos Éva.    

Miközben folyt a könyvtári tér átalakítá-
sa, az állomány ellenõrzése. 2011 januárjá-
ban útjára indult a kérdezz-felelek könyvtári
játék. Heti rendszerességgel változott a téma,
amely adódott a jeles napokból. Gyakran
erõsítette ez összetartozásunkat itt, az alma
materben, hiszen a magyar tudomány, mûvé-
szet, közélet számos kiválósága volt diákja,
tanára ennek az intézménynek. E tekintetben
támaszkodhattunk a kolléganõnk, Gráberné
Bõsze Klára kutatómunkája eredményeként
létrejött helytörténeti, iskolatörténeti gyûjte-
mény, levéltár anyagára. 

A kérdések egyszerû referensz feladatok
voltak, amelyeket a kézikönyvtár gazdag ál-
lománya segítségével könnyen, néhány perc
alatt megválaszoltak a diákok. Célunk az in-
formációszerzés örömének megélése mellett
természetesen a kézikönyvhasználat gyako-
roltatása is volt. Könnyen, gyorsan lehetett
„könyvtári zsetonokat” gyûjteni. 

A kapott kis színes kuponok természete-

sen inspiráló nyereményekre voltak bevált-
hatók a zsetonok számától függõen: soron
kívüli fénymásolás, nem kivehetõ dokumen-
tumok rövid határidejû kölcsönzése mellett
rendkívül vonzónak tûnt az egy napi könyv-
tárosság, a könyvtári éjszaka, a Kiskönyv-
táros cím. 

Az egy napi könyvtárosság során két diá-
kunk is megélhette, milyen komplex feladat
a könyvtárosi, a könyvtárostanári. Igyekez-
tem úgy kiválasztani a feladatokat, hogy
mindenbõl kapjanak ízelítõt. Az új doku-
mentum közös feldolgozása után megtanul-
ták a kölcsönzést, az ajánló készítését, bete-
kintést nyerhettek a könyvtári rend kialakítá-
sába, sõt, a könyvtárhasználati óra elõkészí-
tésébe is. Megízlelhették, mennyire nem
könnyû feladat a heti referenszkérdések ösz-
szeállítása.

A könyvtári éjszaka

Tíz diákunk elérte a bûvös 150 zsetont. Õk
már sokszor olyan feladatot is megoldottak,
amely kétlépcsõs kutatókérdés volt. Sõt,
részt vettek az állomány jelzetezésében is,
így megismerték a szakrendet, ahogy õk
mondták, a „számok és betûk rejtjeleit”.

A könyvtári éjszakát eredetileg iskolazá-
rásra, az évzáró elõtti utolsó estére terveztük.
Az elhúzódó leltár és a felújítási munkák 

I s k o l a i  k ö n y v t á r a k

✒✒    Hock Zsuzsanna

Zsetonok, éjszaka és torta



megindulása azonban ezt meghiúsította. Ma-
radt az évkezdésre. Már-már reménytelennek
tûnt ez is. Murányi Adrienn könyvtáros kol-
léganõmmel megfeszített, hosszított munka-
rendben próbáltuk visszarakni a polcra a do-
kumentumokat, hogy végre a nagytakarítás
eltûntesse az utolsó nyomokat. Terveztük,
terveztem a lemondó levelet, amikor elindult
a gyerekek e-mailjeinek sora. Hogyan talál-
kozunk, mit hozzanak, kérdezték.

Nem volt mit tenni. A könyvtári éjszakát
a szülõk és az iskolavezetés engedélyével
terveztük. Azon a napon mindketten korán
érkeztünk, s délután négy órakor adtuk át a
könyvtárat a takarítóknak, akik csodálatos
munkát végeztek. Hét órakor a gyerekek már
nyomát se látták a „csatatérnek”, csak a vál-
tozásokat vehették számba. A közös vacsora
elõtt beszélgettünk a könyvekrõl, a könyvtár
jövõjérõl. 

Ezen az éjszakán fogadtuk õket kis-
könyvtárosokká, akiknek több kötelességük
és joguk van a könyvtárban, mint a többi ta-
nulónak. Hagyományt folytatunk, hiszen
Ugrin Gáborné alakította ki intézményünk-
ben az osztálykönyvtárosok rendjét, ami fel-
adatokat és lehetõségeket adott a diákoknak. 

A mi kiskönyvtáros „kollégáink” kedvük-
re válogathattak a könyvtári rendben, saját
könyvespolcot alakíthattak ki. Így lett gazdá-
ja a kémiának, a biológiának, a verseknek, a
sportnak, a történelemnek. Azonnal nekilát-
tak, hogy saját elképzelésük alapján szépít-
sék az adott területet. Volt, aki kis kiállítást
készített egy-egy polcon, de az egyedi fel-
iratok is az õ kezük munkáját dicsérik. 

Tervezzük a kiskönyvtáros kör diákjaival
újabb tagok felvételét, aminek természetesen
egyik feltétele a kérdezz-felelek játékban va-
ló aktív részvétel.

Ezen az éjszakán merült föl bennük az is,
hogy ismerjük meg Budapest könyvtárait,
induljunk útra. Ennek keretében tettünk láto-
gatást az Egyetemi Könyvtárba, ami életre
szóló élmény volt számukra. 

Átbeszéltük a könyvtár terveit, majd las-
san közeledve az éjfélhez megágyaztunk.
Micsoda élmény könyvekkel körülvéve el-
aludni! Lázár Ervint olvastam fel esti mese-
ként, s mindenki kapott az éjjeliszekrényére
(kis zsámolyaink új funkciója) egy-egy köte-
tet tõle. 

Villanyoltás, még néhány percnyi forgo-
lódás, kuncogás, aztán elcsöndesült minden.
Két óra után halk lapozásra, a lapok súrlódá-
sára ébredtem: egy kislány még mindig olva-
sott. Nem tudta letenni a könyvet. Rászól-
jak? Nem tettem, örültem.

A közös reggeli után mindenki szépen
felöltözötten indult az osztálytermébe, hogy
részt vegyen az elsõ tanítási napon. Nem ta-
gadom, álmosak voltunk, kóvályogtunk
mindketten ezen a szeptember elsejei napon.

A torta

Az éjszaka során beszélgetve tettem említést
arról, hogy szeptember 16-án leszek „egy-
éves” az iskolában.  Nem nagyon volt mó-
dunk a könyvtári éjszakát értékelni magunk
között, hiszen a tankönyvkérdés, az év eleji
munkaterv, a bemeneti könyvtári mérés és
még ezer dolog fûszerezte a napjainkat. El-
jött szeptember 16. 

Kiskönyvtárosaink naponta többször jön-
nek, így nem volt meglepõ, hogy ezen a na-
pon is együtt volt az éjszakai csapat. Csak ar-
ra lettem figyelmes, hogy nem engednek a
nagyterembe. Izgalommal teli sutyorgás,
majd boldog „most már lehet” felkiáltás után
várt rám a terített asztal, még koccintásra is
mód volt a gyümölcslével. 

Egyéves gyertyámat nem fújtam el, hi-
szen tudták, a könyvtárban nem lehet égõ
tárgy, vigyáznak õk is az örökségre, az írott
szóra. Megilletõdötten kezdtem bele a máso-
dik évbe. ■
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A népmese napja alkalmából a Budapest
XXII. kerületi iskolák tanulóit képviselõk 
találkozója volt 2011. szeptember 28-án 
15 órakor a Nádasdy Kálmán Mûvészeti és
Általános Iskolában.

A Magyar Olvasástársaság (HUNRA)
2005-ben felhívással fordult mindazokhoz,
akiknek fontos a népmesék fennmaradása és
a mesékben  élõ bölcsességek továbbhagyo-
mányozása, hogy csatlakozzanak azon kez-
deményezéshez, amely szerint ezentúl szep-
tember 30-át, Benedek Elek születésnapját, 
a népmese napjaként tiszteljük. 

Ennek szellemében az idei tanévben a
XXII. kerület könyvtárostanárai úgy gondol-
ták, az iskolai kereteken túl, kerületi szinten
is szeretnének megemlékezni, ünnepelni.

A délutánt a Nádasdy Kálmán Mûvészeti
és Általános Iskola tagintézmény-vezetõje,
Schranz Nándor nyitotta meg. A program
Vereczki Krisztinának, a Hugonnai Vilma Ál-
talános Iskola tanulójának felolvasásával, 
A só címû mesével folytatódott. Kedves,
szép bábelõadásban gyönyörködhettünk, 

melyet a Rózsakerti Általános Iskola 2. osz-
tályos tanulói adtak elõ. A bábosokat két me-
semondó követte, Rampos Maja, a Gádor 
Általános Iskola 4. osztályos tanulója saját
meséjét olvasta fel nekünk, Kõszegi Anett, az
Árpád Utcai Általános és Német Nemzetisé-
gi Iskola 7. osztályos tanulója Hazudós me-
séjével csalta elõ mosolyunkat. Jó kedvünk
fokozódott, amikor a Nádasdy iskola 4. osz-
tályából jött tanulók elõadták Móra Ferenc
Mujkó címû dramatikus mesejátékát, melyet
Schranz Nándor tanított be.

A Herman Ottó Általános Iskola könyvtá-
rosa összeállított egy mesetotót, melyet
szeptember 30-án minden iskolában meg-
kapnak a gyerekek. Az elõadás után minden
szereplõ kapott a Kempelen Farkas Gimnázi-
um diákjai által készített emléklapból.

A lelki táplálék után hamuba sült pogá-
csától, buktától és üdítõtõl felfrissülve gyö-
nyörködhettek a meghívottak saját és mások
meseillusztrációiában, tündérbábjaiban. 

A találkozó zárásaként pedig nem három,
csak egy kérésem, kívánságom volt a gyere-
kekhez: vigyázzunk meséinkre!

Így, közösen. Mindannyian. Gyerekek,
szülõk, tanárok.

Köszönöm kollégáimnak, a szülõknek, de
legfõképpen a gyerekeknek ezt a mesés dél-
utánt. ■
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Mondj egy mesét, a tiédet
Mond egy mesét, ami szép
Mondok én is egyet, ami szép
Megszépíti kettõnk életét.

(Dalszöveg – Piramis – Som Lajos)

Egy mesés délután

✒✒    Orbán Gizella



A gimnázium

A szatmári térség egyik legnagyobb és leg-
rangosabb középiskolája a 1947-ben alapí-
tott mátészalkai Esze Tamás Gimnázium.
Jelenleg 24 osztályban közel 800 diák szá-
mára nyújt magas szintû képzési lehetõséget.
Korábban évtizedeken keresztül egészség-
ügyi, óvónõi, géplakatos szakközépiskolai
képzés is folyt az intézményben.

2001 óta – Mátészalkán egyedüliként –
iskolánk tiszta profilú gimnáziumként mûkö-
dik. Általános tantervû osztályaink mellett
emelt szintû tanulócsoportokat is indítunk
biológia-kémia, magyar-történelem, mate-
matika, angol és német tantárgyakból.

Intézményünk alapvetõ feladata az általá-
nos mûveltség megalapozása, és a kétszintû
érettségire, továbbtanulásra történõ felkészí-
tés. Iskolánk  ökoiskola és 2010 óta regiszt-
rált tehetségpont is, s emellett mint bázisis-
kola, szoros kapcsolatot tart a régió  alap- és
középfokú oktatási intézményeivel. 

Az Esze Tamás Gimnázium a térség kul-
turális-szellemi centruma és mûhelye is. Di-
ákjaink rendszeresen vesznek részt különfé-
le versenyeken, pályázatokon. Iskolánk
egyik legrangosabb saját rendezvénye a több
évtizedes múltra visszatekintõ Tudományos
Diákkonferencia és Mûvészeti Fesztivál, az
ún. „Esze napok”, ahol színvonalas vetélke-
dõkön, elõadásokon, bemutatókon mérhetik
össze tudásukat a térség és gimnáziumunk
diákjai.  

Iskolaújságunk, az ET (Esze Tamás) kö-
zel három évtizedes múltra tekint vissza, s
hitelesen dokumentálja az iskolai élet ese-
ményeit. Az intézmény történetérõl koráb-
ban két évkönyv is beszámolt, s azóta 2002-
ben és 2007-ben ismét megjelent kettõ,
melynek szerkesztésében aktívan részt vet-
tünk. Tervünk, hogy az elkövetkezõ idõszak-
ban ötévente jelenjen meg ilyen kiadvány.

Számos iskolai hagyomány színesíti a di-
ákéletet, ezek közül a legrangosabbak az el-
sõsök avatása, a szalagavató, a ballagás, va-
lamint a névadónk, Esze Tamás emlékét is 
õrzõ iskolatörténeti vetélkedõnk. Talán egyik
legszebb hagyományunk a karácsonyi kon-
certsorozat, amikor gimnáziumunk ének-
karosai megajándékozzák mûsorukkal 
Mátészalka és a környék templomait, intéz-
ményeit. Tehetséges szavalóink, énekkarosa-
ink, amatõr színjátszóink aktív szereplõi is-
kolánk és a város kulturális életének. 

Oktató-nevelõ munkánkat saját alapítvá-
nyaink is segítik, támogatják: Kölcsey Fe-
renc Tanulmányi Alapítvány, Idegen-nyelvi
Alapítvány, Esze Tamás Alapítvány.

A gimnázium 2002-es felújítása után tár-
gyi feltételeink jelentõsen javultak. Az intéz-
mény 50 tanteremmel, 12 szaktanteremmel,
könyvtárral, 7 jól felszerelt szertárral, torna-
teremmel és (városi) sportcsarnokkal rendel-
kezik.

Az iskolai könyvtár

Iskolai könyvtár 1947-tõl, gimnáziumunk
alapításától kezdve mûködik iskolánkban.
Elõdeinknek adományokból s minisztériumi
ajándékkönyvekbõl sikerült lerakniuk a
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könyvtár alapjait, az ötvenes évektõl pedig
már saját költségvetési keretbõl lehetett fej-
leszteni a gyûjteményt. 1969-tõl függetlení-
tett könyvtárostanár végezte az állomány
gyarapítását, gondozását, kinek munkáját
immár évtizedek óta ketten is fõállású
könyvtárosként visszük tovább. Tiszteletünk
jeleként 2007-ben nagy elõdünkrõl, Áts Jó-
zsefrõl neveztük el könyvtárunkat.

Mindkettõnknek ez a második munkahe-
lye. A könyvtárosi végzettség mellett mind-
ketten rendelkezünk magyar szakos tanári
oklevéllel is, melyet a tájékoztató munkában
is kiválóan tudunk hasznosítani. Igyekszünk
folyamatosan továbbképezni magunkat: az
elmúlt években egyikünk pedagógus szak-
vizsgát, másikunk informatikus könyvtárosi
egyetemi végzettséget szerzett. 

1985 õszén iskolánk új épületszárnnyal
bõvült, amelyben végre igazi otthonra lelt
könyvtárunk, majd a 2002-ben befejezõdött
rekonstrukció eredményeképpen sikerült lét-
rehozni egy olyan esztétikus, barátságos,
korszerû információs bázist, amely – sokak
véleménye szerint – a megye egyik legszebb
iskolai könyvtára lett. A 130 m2-en egy –
akár 40 fõt is befogadni képes – olvasóterem
és kölcsönzõi tér (ami igény szerint elvá-
lasztható vagy egybenyitható), valamint egy
14 m2-es raktár-feldolgozó helyiség találha-
tó.  A könyvtárban a teljes nyitvatartási idõ-
ben négy számítógép segíti a tanárok és a 
diákok információszerzését. Technikai esz-
közeink nagyobb részét pályázatokon nyer-
tük (számítógépek, Szirén-program, nyom-
tató, szkenner, tévé, video- és DVD-lejátszó,
kisebb irodatechnikai berendezések stb.).

A hagyományos katalógusokat már nem
építjük, mivel Szirén adatbázisunkat hasz-
náljuk. Terveink szerint 2012 februárjára be-
fejezzük az adatbevitelt, mivel a TÁMOP
3.2.8/08/1-es pályázatunk – melynek végsõ
célja egy megyei közös katalógus kiépítése –
határideje is erre kötelez bennünket.

A több mint 25 ezer kötetesre gyarapo-
dott állomány a szakszerû gyûjteményszer-
vezésnek köszönhetõen igen sokszínû. Gyûj-
tõkörét a gimnázium képzési sajátosságainak
megfelelõen pedagógiai programunk hatá-
rozza meg.  Kiemelten kezeljük a nyelv-
könyvek gyarapítását, mivel Világ-Nyelv
Forrásközpont vagyunk. Nagy gondot fordí-
tunk az iskolatörténeti dokumentumok és a
pedagógiai szakirodalom gyûjtésére is, mert
tantestületünk tagjai magukévá tették az élet-
hosszig tartó tanulás elvét. A hagyományos
dokumentumok beszerzésén kívül gyûjtünk
audiovizuális dokumentumokat is, ezen be-
lül oktatást segítõ anyagokat és az iskolai
eseményeket, ünnepségeket megörökítõ fel-
vételeket.

Mi is tapasztaljuk, hogy a szabadidõs te-
vékenységek sorában az olvasás az utóbbi
idõben jócskán háttérbe szorult, ezért külö-
nösképp odafigyelünk az igényes, tartalmas
szépirodalmi mûvek beszerzésére, ajánlásá-
ra. Az olvasás megszerettetése, az olvasóvá
és a rendszeres könyvtárhasználóvá nevelés
érdekében gyakran szervezünk vetélkedõket,
hirdetünk meg iskolai pályázatokat.

Annak ellenére, hogy napjainkban a saj-
tótermékek zöme online változatban is elér-
hetõ, könyvtárunkba több mint harmincféle
idõszaki kiadvány jár, ugyanis fontosnak
tartjuk, hogy a diákokat naprakész tájékozó-
dásra szoktassuk.

Könyvtár-pedagógiai tevékenység

A Nemzeti alaptanterv elvei szerint a helyi
pedagógiai programban rögzítetteknek meg-
felelõen a tanulók könyvtárismereti órákon
sajátítják el az önálló ismeretszerzés mód-
szereit, de bármilyen szakórán szívesen meg-
ismertetjük a diákokat a tantárgy szakirodal-
mával és a kézikönyvek használatával. A ta-
nulók igényes könyvtárhasználóvá azonban
csak hosszú évek türelmes nevelõmunkája
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A házigazda
könyvtárostanárok



során válhatnak, s akkor igazán eredményes
ez a fáradozás, ha tanár, könyvtáros, diák
szoros együttmûködésén alapul. 

„Az iskolai könyvtár nem önálló intéz-
mény, de jól körülhatárolható létesítmény,
amely sajátos eszközeivel hozzájárul az isko-
la pedagógiai programjának megvalósításá-
hoz, szervezetileg és funkcionálisan beépül
az iskola tevékenységének egészébe. Minden
szakterülettel együttmûködik...”1

Ez a megállapítás érvényes a mi
könyvtárostanári munkánkra, tevékenysé-
günkre is, hiszen ez az együttmûködés teszi
lehetõvé, hogy sokoldalú tevékenységet foly-
tathassunk. Ajtónk mindig nyitva áll minden
kívülrõl induló kezdeményezés, kérés elõtt,
induljon ki az bármely munkaközösségtõl
vagy diákok részérõl. Természetesen ez nem
jelenti azt, hogy mi ne kezdeményeznénk sa-
ját programokat: kiállítások, vetélkedõk, ün-
nepségek szervezõi,  író-olvasó találkozók,
rendhagyó irodalomórák és számtalan más
rendezvény házigazdái is vagyunk. 

Gyakran közremûködünk különféle pro-
jektekben, pl. a kistérség diákjainak tehet-
séggondozásában, Klorofill Oktatóközpon-
tunk környezeti nevelési programjaiban. 
Szívesen veszünk részt kiadványok, iskolai
évkönyvek, verses diákantológiák, vissza-
emlékezések, bibliográfiák stb. szerkesztésé-
ben is.

A mindennapi könyvtári tevékenységeken,
szolgáltatásokon túl a könyvtár a színtere a
színházlátogatások szervezésének, a pályavá-
lasztási, továbbtanulási tanácsadásnak is. 

A kellemes, esztétikus környezetben a ta-
nulók és a kollégák egyaránt szívesen töltik

idejüket. Szünetekben, lyukasórákban, de
délutánonként is gyakran látogatják könyvtá-
runkat: tanulnak, olvasnak, interneteznek.
Ilyenkor nekünk is több idõnk marad egy kis
beszélgetésre, „lelkizésre”, hiszen az évek
során megtapasztaltuk, hogy egy jó
könyvtárostanár egy kicsit pszichológussá is
kell, hogy váljon.

A Bod Péter Országos Könyvtárhasználati

Verseny és könyvtárunk

„A könyvtár egyetemes segítõje lehet az ok-
tatásnak minden tantárgyban, de csak akkor,
ha  felkészülten veszik igénybe, kihasználják
információs lehetõségeit…” (Varga Balázs)

Közel húsz éve minden tanévben indulnak
diákjaink a Bod Péter Országos Könyvtár-
használati Versenyen.  Mindig is elkötelezet-
tek voltunk a vetélkedõ iránt, hiszen a kezde-
tektõl fogva kivétel nélkül minden tanévben
indítottunk versenyzõket, akkor is, amikor
még csak megyei szinten szerveztek hason-
lókat. A tehetséggondozás –mert erre a mun-
kára már régen is így tekintettünk – nagyon
fontos számunkra, hiszen pedagógusként 
ebben tudunk igazán sikereket elérni.  Ered-
ményeink általában kiemelkedõek voltak, hi-
szen tanulóink megyei szintig mindig elju-
tottak, de hat alkalommal országos helyezést
is elértek. Kronológiai sorrendben: Györfi
Mihály (1999), Sváb Norbert (2003), Bíró
Enikõ és Koncz Judit (2006), Tóth Hajnalka
(2009), Hornyák Judit (2010).

Sajnálatunkra-örömünkre ebben a tanév-
ben nem indíthattunk versenyzõket, mivel az
OPKM pályázatán elnyertük a rendezés jo-
gát, amely igen nagy megtiszteltetés volt
számunkra. Pályázatunkban külön kiemel-
tük: szeretnénk megmutatni azt, hogy orszá-
gunk keleti csücskében is komoly szakmai
munka folyik. Megfogalmaztuk azt is, hogy
mi már nagyon sokat utaztunk Budapestre –
és azon túl is – könyvtárhasználati verse-
nyekre, ezért örülnénk annak, ha végre mi is
házigazdái lehetnénk egy ilyen színvonalas
rendezvénynek. Jó érzéssel és büszkeséggel
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töltött el bennünket, hogy a versenybizottság
pályázatunk értékelésénél kiemelte a „magas
színvonalú iskolai könyvtári, könyvtár-peda-
gógiai munkát, a versenyen eddig elért ered-
ményeket és a verseny iránti elkötelezettsé-
get”.

Nagy feladat várt ránk, de tudtuk, hogy
számíthatunk az iskolavezetés, kollégáink és
lelkes diákjaink támogatására is. Az elõké-
születek során arra törekedtünk, hogy mind
szakmai szempontból, mind élményekbõl s a
híres szatmári vendégszeretetbõl is sokat tud-
junk nyújtani vendégeinknek. Reméljük,
mindenki számára emlékezetes marad a ki-
rándulás, a környezõ, kicsi falvak szépsége, a
mátészalkai Szatmári Múzeum gyûjteménye
és mesélõkedvû igazgatója, a finom kenyér-
lángos, néptáncegyüttesünk fergeteges mûso-
ra, a délelõtti látogatás a városi Képes Géza
Könyvtárban, s a rövid városnézõ séta is.

Persze az igazi munka másnap, szerdán
délelõtt, a verseny ünnepélyes megnyitója
után kezdõdött. A zsûri tagjai és a verseny-
zõk minden kreativitásukat, tudásukat latba
vetve lázasan dolgoztak összetett, de rendkí-
vül érdekes feladatukon. A versenyzõk az is-
meretlen könyvtári környezetben is jól telje-
sítettek, hiszen minden feltétel adott volt a
zökkenõmentes munkához. 

Úgy érezzük, a verseny megerõsített ben-
nünket önmagunkba vetett hitünkben, abban,
hogy jó úton járunk, s ismét megbizonyosod-
tunk a könyvtár és a könyvek életünkben be-
töltött nélkülözhetetlen szerepérõl is. Mind-
össze annyi hiányérzetünk maradt, hogy az
idõ rövidsége miatt sajnos nem volt lehetõsé-
günk elmélyültebb szakmai beszélgetésekre.

Végezetül megköszönjük a zsûri tagjainak
és az Országos Pedagógiai Könyvtár és Mú-
zeum munkatársainak lelkiismeretes, magas
szintû szakmai tevékenységüket, s idézünk
egy részletet Dömsödy Andrea iskolai
könyvtári szakreferens nekünk írt levelébõl,
kinek szavaihoz mi is csatlakozunk:

„Nagyon köszönjük minden felkészítõ
kollégának a tehetséges tanulók fejlesztésébe
fektetett nem kevés munkáját! Gratulálunk az
idei legjobbaknak!” ■

(A szerzõk a mátészalkai 
Esze Tamás Gimnázium könyvtárostanárai)
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A 2009/2010-es tanévben hagyományterem-
tõ szándékkal kerestünk határon túli partne-
reket a Bod Péter Országos Könyvtárhaszná-
lati Verseny lebonyolításához. Ezzel is sze-
retnék hozzájárulni a könyvtár-pedagógia
fejlesztéséhez, a könyvtári módszerek ter-
jesztéséhez. Az ezzel kapcsolatos tudás és az
elkészült feladatlapok megosztásán túl pedig
ezzel is szeretnénk egy lehetõséget nyújtani
ahhoz, hogy minél több kultúrához, tanulás-
hoz kötõdõ pozitív élményhez juthassanak a
tanulók.

A 2009-es felhívásunkra jelentkezett Fü-
löp Éva, a kassai Ipariskola könyvtáros-
tanára, akinek bemutatkozását, elsõ tapaszta-
latait e lap ezévi elsõ számában olvashatják.
A szervezési nehézségek ellenére, a kollé-
ganõ szakmai elhivatottsága és a tanulói 
igények eredményeként a magyarországi
versennyel párhuzamosan a 2010/2011-es
tanévben is vetélkedhettek az iskolai könyv-
tárban a kassai középiskolás diákok.

A tapasztalatokról, élményekrõl néhány
rövid beszámolót teszünk közzé, melyek véle-
ményünk szerint megmutatják az úttörõ kez-
deményezés szükségességét, eredményeit.

***

Lelki gazdagodás az iskolai
könyvtárban
Folytatódott a könyvtárhasználati
verseny Kassán is



A könyvtár akkor tölti be szerepét, ha élet
van benne. Számomra a könyvtárhasználati
verseny újabb lüktetést, elevenséget hozott:
látni 24 diákot, amint csendben, szorgalma-
san böngészik a lexikonokat, értelmes dolgo-
kat keresnek az interneten, s önmaguk is rá-
csodálkoznak adatokra egy-egy új informá-
ció olvasatán. Egy könyvtáros számára nincs
felemelõbb érzés! Így éltem meg újra a há-
romfordulós Bod Péter könyvtárhasználati
versenyt, amely keretén belül jó volt újra ta-
pasztalni a kollégák nagyszerû hozzáállását,
részvállalását. Fájlalom, hogy nem döbben-
tek rá még Szlovákiában az iskolai könyvtá-
rak és könyvtárosok fontosságára... De re-
mélem ez az idõ is eljön, s mi már akkorra
kemény gyakorlatokkal rendelkezünk majd.
Nagy érdeme van ebben Dömsödy Andreá-
nak, az OPKM szakreferensének, aki min-
denben maximálisan támogatott és sok aján-
dékot küldetett a résztvevõk számára.

(A szerzõ a kassai Ipariskola
könyvtárostanára)

Egy középiskolai tanár azt gondolhatná, mi
sem természetesebb annál, hogy a diákok
már tudják, hogyan kell információkat gyûj-
teni a könyvtárban vagy az interneten... Az-
tán egy feladat megoldása kapcsán kiderül,

hogy még a legjobbak számára is gondot je-
lent, miként és melyik lexikonhoz, enciklo-
pédiához forduljanak. A világhálón nem
egyszerû a keresés, mert meg kell tanulni azt
is, hogy mire hogyan kérdezzünk rá.

Ezért lett népszerû és tanulságos az a
könyvtárhasználati verseny, amelybe a kas-
sai magyar szakközépiskola, az „Ipari”
könyvtára is bekapcsolódott, ahová a Márai
Sándor Gimnázium diákjait is meghívták.

Persze a könyvtárban való jártasság elsa-
játítása mellett az ismeretek logikus felhasz-
nálása, a kreatív gondolkodás, a rugalmas
helyzetfelismerés is fontos volt. Az utolsó
fordulóban a versenyzõ csapatok egy válasz-
tott tematikájú színes helytörténeti, illetve
történelmi folyóiratot „ollóztak” össze. 
A lelkesedésen és a megszerzett tudás örö-
mén túl a végén könyvjutalomban, oklevél-
ben és egyéb apróságokban részesültek a di-
ákok, a sütemény és pattogtatott kukorica
mellett. Fülöp Éva könyvtáros pedig újabb
ötletek megvalósításán és hagyománnyá té-
telén töprenghet... Amint az olvasómaraton
is rendszeressé vált, és az itt végzett diákok
nem ritkán dicsekszenek azzal, hogy diák-
éveik egyik legszebb pillanata volt a köny-
vek között eltöltött 24 óra.

(A szerzõ a kassai Ipariskola 
magyar–történelem szakos tanára)
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Manapság elfogadott tény, hogy a fiatalok
nem olvasnak, nem járnak könyvtárba, a szá-
mítógép mellett a könyvek labdába sem rúg-
hatnak. Szerencsére azért még vannak olyan
események, amelyek megcáfolják ezt. Ilyen
esemény volt ez a könyvtárhasználati ver-
seny is. Ennek alkalmából ugyanis 16–18
éves középiskolások ültek össze a könyvtár-
ban, hogy megmutassák, nemcsak az inter-
net, de a könyvek világában is szeretnének
jártasságot szerezni. Tették mindezt szabad-
idejükben, tanítás után, komolyan véve az
egyes feladatokat. Azt hiszem, semmi sem
bizonyítja jobban, hogy a könyvek és az iro-
dalom soha nem mennek ki a divatból. Nincs
okunk pesszimizmusra, amíg van, aki szer-
vezõje, illetve van, aki résztvevõje akar len-
ni az ilyen – s ehhez hasonló – rendezvé-
nyeknek.

(A szerzõ a kassai Márai Sándor 
MT Alapiskola és Gimnázium 
magyar–angol szakos tanára)

Már második éve került megrendezésre a
könyvtárhasználati verseny. Érdekes felada-
tok vártak ránk. Külön csapatok voltak, és
egy csapatban két-három diák dolgozott

együtt. Ami nekem különösen tetszett, az a
csapatmunka volt. Számíthattunk egymásra,
és közös erõvel oldottuk meg a feladatokat.
Sok új dolgot tanultunk és tapasztaltunk. Kö-
szönjük Éva néninek, aki a könyvtár lelke.
Bátorított minket, és mellettünk állt. Nagy
örömmel tölt el minket, hogy e verseny által
is színesebbé, mozgalmasabbá vált iskolai
életünk!

(A szerzõ a kassai Ipariskola tanulója)

A Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvû
Alapiskolát és Gimnáziumot egy háromfõs
csapat képviselte a könyvtárhasználati verse-
nyen. A versenynek köszönhetõen új ismere-
tekre tettünk szert a lexikonokról, illetve az
internetet böngészve rengeteg információval
gazdagodtunk, sõt még az újságszerkesztés-
be is belekóstoltunk. A verseny mindhárom
fordulója barátságos hangulatban telt el, a
csapatok serényen dolgoztak. Köszönjük,
hogy részt vehettünk a versenyen, és köszö-
net a szép ajándékokért is.

(A szerzõk a kassai Márai Sándor MT
Alapiskola és Gimnázium tanulói)
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Sokszor elfelejtkezünk még a fontos dolga-
inkról is. Az élet sodor bennünket. Teendõink
sorakoznak. A mind-mind fontos feladatok.
De vannak pillanatok, amikor az elfelejtettek
ismét elõjönnek. Az élet igazságossága, hogy
teendõinket is õ zúdítja nyakunkba, de õ te-
remti az ilyen pillanatokat is. Azokra a hely-
zetekre gondolok, amikor valamit értékel-
nünk kell, valamit hasonlítani, bemutatni,
vagy valamit, valakit köszönteni. Ilyenkor a
hangulathoz a mulatós dalok helyett inkább
választunk egy Ave Mariát, a keresetlen sza-
vak helyett inkább mondunk egy verssort,
egy idézetet, és ilyenkor jutnak eszünkbe a
rokoni körön túlra tekintve a meghatározó ta-
náraink is. Mint soha el nem felejthetõ és ün-
nepi pillanatban megidézhetõ példaképek.
Nekem Skaliczki Judit A rendszerváltás
könyvtárügyétõl a könyvtárügy rendszervál-
tásáig címû könyvének recenzeálása kapcsán
Párkai Tanár Úr jutott eszembe. Karnagy kol-
légáimnak ismerõs a név. Alig van Magyaror-
szágon olyan kórusvezetõ, aki ne tanult volna
a Tanár Úrtól karvezetést.

Amikor Tanár Úr kiáll a kórus elé, zenei
alkotásra feszült, inkább szigorú arccal, ke-
mény, szinte hideg, de letisztult mozdulatok-
kal, semmi, ami felesleges, ami nem illik az
összhangba, csak annyit mozdul a keze,
amennyi a keretek meghatározásához szüksé-
ges: többet, kevesebbet, lassabban, gyorsab-
ban, pontosabban intonálva, most a belépés
és most van ennek a frázisnak a vége… – és
már árad is a képzett zenészek ajkáról a szó-
lam, s a szólamok összhangja, a csodálatos
kórusmuzsika. Ennyire egyszerû ez. Nem
kell hozzá semmi extra. Nem kellenek a fe-
jünk felé emelt karmozdulatok, nem kell a
színpadiasság, a pózolás. Az egyszerûség
sokkal több mindettõl. Aki a nagy dolgok lét-
rehozása közben képes egyszerûnek megma-
radni, az az igazán teremtõ ember.

Mit tehet egy könyvtáros, ha a könyvtári
szorgalmas munka helyett a könyvtárpoli-

tikusságot kínálja az élet? Méghozzá akkor,
abban az idõben, amikor nem egy meghatáro-
zott ideológia menti politikát kell követni s
átültetni szakmává, szakmapolitikává, hanem
amikor magát a politikát, a kultúrpolitikát is
teremteni kell, és azután szakmapolitikában
megjeleníteni!

A kihívások elérik az embert, megtalálják
az embert, és vállaljuk is azokat. A rendszer-
váltás könyvtárügyétõl a könyvtárügy rend-
szerváltásáig (1990–2010) húsz évet ölelünk
át. Skaliczki Judit a húsz év minden pillana-
tát alkotásra feszült arccal, letisztult mozdu-
latokkal, semmi feleslegeset nem téve, de
mindazt nyújtva, ami a keretek meghatározá-
sához szükséges, töltötte el. A húsz évbõl, az
elsõ hatot követõen, tizennégy évet vezetõ-
ként, a minisztérium könyvtári osztályának
irányítójaként. Nincsen munkásságában szín-
padiasság, pózolás. Az egyszerûség sokkal
több mindettõl. Aki a nagy dolgok létrehozá-
sa közben képes egyszerûnek megmaradni,
az az igazán teremtõ ember. 

A kihívás pedig nem kicsi. Törvényt kell
alkotni a könyvtárakról. A törvényalkotásért
hivatalosan a mûvelõdési és közoktatási, va-
lamint az igazságügyi miniszter a felelõs, de
tudható, hogy mögöttük Skaliczki Judit és a
Könyvtári Osztály áll. Már az elõkészítés ter-
ve is tükrözte azt a megváltozott szemléletet,
amivel az új osztályvezetõ munkába állt. En-
nek lényege, hogy a szoros idõgazdálkodást,
a feszes tempót a szakmával való folyamatos
egyeztetés mellett kell végigvinni. A koncep-
ció csak szakmai konszenzus alapján formá-
lódhat.

A szerzõ elvekhez kötõdik és elveket tart
be. Önmaga számára is követelményeket ál-
lapít meg. És nem hajlandó ezeket munka-
végzése során feladni. Ez a következetesség
könyvét is áthatja. Világos, tiszta szerkezet-
ben mutatja be az egyes kérdések kapcsán a
helyzetet, azokat az elõzményeket, amik ezt a
helyzetet létrehozták, az elvárásokat, a célo-
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kat és azokat a megoldási lehetõségeket, me-
lyek a célok eléréséhez segítenek bennünket.
És persze szól az általa követett elvekrõl is,
melyek pl. az UNESCO Közmûvelõdési
könyvtári kiáltványából is ismerõsek lehet-
nek:

· A könyvtár a demokráciát szolgálja.
· A helyi tájékoztatás központja.
· A közösség jólétét szolgálja.
· A gazdasági fejlõdést támogatja.
· A kultúra helyi központjaként segíti a
mûvészeti és a tudományos teljesítmé-
nyek közkinccsé tételét.
· A törvénykezésnek és a stratégiai ter-
veknek egy országos könyvtári hálózat
kialakítását kell elõmozdítaniuk.
· A települési könyvtár elvszerûen ingye-
nes, az állam és a helyi önkormányzat
tartja fenn.
· Szolgáltatásai modern technológiára
épülnek.
· Szolgáltatásai minden korosztálynak és
rétegnek szólnak.

(Skaliczki Judit: A rendszerváltás 
könyvtárügyétõl a könyvtárügy 

rendszerváltásáig, 33. p.)

„A használó- és szolgáltatáscentrikus tör-
vény lényege, hogy nem egymástól elkülönü-
lõ könyvtárakról szól a törvény, hanem az or-
szágban mindenütt jelen lévõ könyvtári ellá-
tásról” (idézett mû 46. p.). A szerzõ követke-
zetesen képviseli – és a könyve is ezt jeleníti
meg –, hogy tevékenységünket, így a könyv-
táros tevékenységét is alapvetõen öt dolog
határozza meg:

· tiszta és világos elvek,
· pontos helyzetértékelés, problémafelve-
tés,
· jövõkép, célok kijelölése,
· szakértelem,
· következetesség a végrehajtásban.

A magyar könyvtári rendszer három stra-
tégiai ciklusának története valójában ennek
kiteljesített megvalósítását jelenti. A szerzõ
pontról pontra tagoltan mutatja be a stratégi-
ai ciklusokat, a helyzetértékelés pillanatában
számba vett erõsségeket, gyengeségeket, ve-
szélyeket és lehetõségeket, a megoldandó fel-
adatokat, a kijelölt célokat, és számot ad a

következetes végrehaj-
tásról is. De nemcsak
történeti munka, nem-
csak egy korszakot lát-
tató prezentáció ez a
kötet, hanem sokkal
több annál. Mindazok
számára erõforrás,
akik globálisan szeret-
nének gondolkodni,
miközben keresik a lo-

kális cselekvés lehetõségeit. Akik komolyan
gondolják és veszik, hogy a magyar könyvtá-
rak rendszert alkotva mûködhetnek a leghaté-
konyabban. Akik maguk is keresik a rendszer
mûködésének gyenge és erõs pontjait, és fej-
lesztésekkel az eredményességét kívánják
szolgálni. Köszönet a támogatóknak (Nemze-
ti Kulturális Alap, Nemzeti Erõforrás Minisz-
térium) és a Könyvtári Intézetnek mint kiadó-
nak – az ehhez hozzájáruló – publikálásért. 

„A mögöttes munka nagyobb részt mindig
láthatatlan marad” – írja a szerzõ a bevezetõ
sorokban. Éppen ezért, miközben a könyv fõ
mondanivalójaként a rendszerváltást követõ
húsz év könyvtári eseményeit, legfontosabb
csomópontjait villantja fel, bepillantást is
ígér a kulisszák mögé. Erre szükség is van.
Hasznos és jó tudni mindnyájunknak, hogy
az egyes döntések milyen egyeztetési, együtt-
mûködési folyamat eredményeként születtek.
Ugyanakkor senki ne várjon bulvár élménye-
ket. Ezekbõl egy sem sorakozik a könyv lap-
jain. A nyugdíjba vonuló, a vezetõi szerepétõl
elköszönõ szerzõ nyitja meg illõ módon ön-
magát, mondja el magáról, hogy õ valóban
így, ilyen egyszerûen gondolkodott. S hogy
nem érzelemmentesen, arról már az utóirat ad
számot, a szerzõ elõtt (s még sokunk számá-
ra) példaképül álló „tanító”, Maurice Line
higgadt bölcsességet sugárzó megidézésével.
A kötetet részletes irodalomjegyzék, vala-
mint név- és tárgymutató egészíti ki. Forgas-
sák haszonnal! ■

Könyvtári Levelezõ/ lap • 2011. október 33

Skaliczki Judit (2011): A rendszerváltás
könyvtárügyétõl a könyvtárügy 
rendszerváltásáig. 
Budapest, Könyvtári Intézet. 159 o. 
(Továbbképzés felsõfokon)
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Kevesebb kurátor, több pénz

Nem hagyott sok idõt a találgatásra L. Simon

László fideszes képviselõ, a parlament kulturális

bizottsága és e hónap 15-étõl a Nemzeti Kulturális

Alap (NKA) elnöke arról, hogyan gondolja a leg-

fontosabb állami mecénás szervezet átalakítását.

Az alapot irányító bizottság csütörtökön már tár-

gyalta és támogatta javaslatát, mely szerint

januártól egyebek között kilenc szakkollégium lesz

az eddigi 17 helyett, a szakkurátorok száma pedig

150-rõl 72-re csökken, akiket újonnan választanak

majd meg.

Újra kell értelmezni a könyv fogalmát?

A hagyományos könyvkiadók körül egyre több,

sikerre kiéhezett versenytárs építi ki állásait: nem-

csak az Amazon a maga növekvõ számú kiad-

ványaival, hanem magánkiadásban publikáló

szerzõk, sõt akár internetes start-up cégek is. Most

pedig ebben a nagy tülekedésben új ellenfelekként

megjelentek a hírügynökségek.

A nyomtatott könyvet nem fenyegeti

veszély

A könyv világa döntõ részben még mindig

papíralapú, az elektronikus könyv nem gyûrte

maga alá a nyomtatottat – értékelte a világ legte-

kintélyesebb könyves seregszemléjének tartott

frankfurti nemzetközi könyvvásárt nyilatkozatában

a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztõk

Egyesülésének (MKKE) igazgatója. Zentai Péter

László hangsúlyozta, hogy az egész földkerekség

kultúrája tükrözõdött vissza a vasárnap véget érõ

vásáron, amelyet kínálata és méretei alapján

„beláthatatlannak és bejárhatatlannak” nevezett.

Emlékeztetett arra, hogy öt nap alatt a 15 ezer

négyzetméter alapterületû vásárt mintegy 300 ezer

látogató kereste fel, azon 106 országból – köztük

Magyarországról – csaknem 7500 kiállító volt

jelen.
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