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Háromszáz évvel ezelõtt született Bod
Péter református lelkész, irodalom- és
egyháztörténész. A köztudatban mint az
elsõ magyar nyelvû írói lexikon, a Ma-
gyar Athenas szerzõje él, ennek a könyv-
nek a sikere és hatása egymagában is 
halhatatlan nevet szerzett számára. Szü-
letésének évfordulója jó alkalom arra,
hogy felidézzük a tudós-lelkipásztor éle-
tét, gazdag munkásságát és elgondolkoz-
zunk mindazon, amit nekünk, az utódok-
nak adott. Hatalmas életmûvet hagyott
hátra, nyomtatásban megjelent, kézirat-
ban maradt, illetve elveszett mûvei, sze-
mélyes feljegyzései kisebb könyvtárnyira
rúgnak.

Az Önéletírása mint személyes vo-
natkozású munkája rendkívül értékes és
érdekes adatokat tartalmaz, belõle ismer-

jük meg az életét és a munkásságát. 
A cikkemben szereplõ idézetek is innen
származnak.

Erdélyben, Felsõcsernátonban (ma
Kovászna megye) született 1712. február
22-én, régi székely nemes családban. 
A nemességet az ükapja, Bod Pál kapta
1640-ben I. Rákóczi Györgytõl, Erdély
fejedelmétõl. Apja, Bod Márton, „tisztes
és iparkodó férfiú volt”, aki részt vett a
II. Rákóczi Ferenc vezette szabadság-
harcban, a kuruc háborúban, anyja Felsõ-
torjai Sólyom Euphrosina. Apja korán
meghalt pestisben, Bod Péter két testvé-
rével együtt. Így a család szûkös anyagi
helyzetbe került.

A gyermek Bod Péter mindig szíve-
sen tanult. Az édesanyja és mostohaapja,
Vég János gondoskodása folytán kezdett
el tanulni az alsócsernátoni iskolában.
Majd 1724-ben a nagyenyedi református
kollégiumba került (a mai hatosztályos
gimnáziumnak megfelelõ iskolába). A ta-
nuláshoz szükséges létminimumot, az in-
gyenes tanulást és a szállást megkapta.
Többi szükségletének fedezését a na-
gyobb diákok és alkalmi patrónusok szo-
kásos támogatására bízták.

Az alsóbb osztályi tanulmányainak,
azaz a klasszikus tanulmányoknak a be-
fejezése után Felsõbányára került rektor-
nak. Ezzel azt az általános szokást követ-
te, melyet a protestáns ifjak a fõiskolai
tagozatra való beiratkozás elõtt évszá-
zadokon át gyakoroltak. Három év múlva
kevés pénzzel, ruhával és héber nyelvi is-
meretekkel tért vissza Nagyenyedre, ahol
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elkezdte a teológiai tanulmányait, és ahol
pár év múlva mint könyvtáros és kitûnõ
nyelvész a héber nyelvet tanította a diá-
koknak.

A tehetséges ifjú anyagi helyzetében
is jelentõs javulás történt Nagyenyeden,
amikor Tûri Mihály, a kollégium gazda-
tisztje 1733-ban megbízta fiának, Sámu-
elnek a tanításával. Tûri teljes ellátásban
részesítette. Ugyancsak Tûri Mihály köz-
benjárására gróf Teleki Józsefné Bethlen
Kata grófnõ segéllyel támogatta a  teoló-
gus Bod Pétert, és nagylelkû jótevõje ma-
radt élete végéig.

A nagyenyedi kollégium diákjaként
példanélküli eseményeknek volt a szem-
tanúja 1738-ban: a hatóságok két pro-
fesszorát, Szigeti Gyula István püspököt
és Borosnyai Nagy Zsigmondot több re-
formátus fõúrral együtt letartóztatták.
Hazaárulással, Rákóczi Józseffel való
szövetkezéssel gyanúsították és kilenc
hónapra méltatlanul bebörtönözték õket.
Ennek hatására fordította le a fiatal Bod

Péter Kocsi Csergõ Bálintnak a protes-
tánsüldözésrõl írt latin nyelvû mûvét:
Narratio brevis de oppressione libertatis
ecclesiarum Hungaricarum, azaz Kõszik-
lán épült ház ostroma címen. Néhol kibõ-
vítette, lerövidítette, megvilágosította,
majd önálló fejezeteket iktatott be a pro-
testáns papok üldöztetésérõl.

Ez a vallási meghurcoltatás inspirálta
elsõ mûvét, és kötelezte el az igazságta-
lanság és méltánytalanság elleni további
következetes küzdelemre.

Élete folyamán többször hívták isko-
lák vezetésére, igazgatónak vagy tanár-
nak (Szászváros, Marosvásárhely). 
Õ azonban ezt a megtiszteltetést mindig
visszautasította, mert lelkészi pályára 
készült.

Elnyerte a leideni (Hollandia) akadé-
mia által a nagyenyedi kollégium diákjai
számára fenntartott két ösztöndíjból az
egyiket, és 1740-ben külföldre indult. 
A mindenkori pártfogó Bethlen Kata és
mások is (Tûri Mihály és felesége) anya-
gilag segítették a peregrinációra induló
fiatalembert. 1740 és 1743 között tanult
Leidenben, a kor egyik legkiválóbb refor-
mátus akadémiáján. Önéletírásában rész-
letesen ír az oda- és visszautazás viszon-
tagságairól és az egyetemi évekrõl. Útle-
írásai érdekesek és olvasmányosak. 
(Érdekességként említem, hogy az út
Nagyenyedtõl Leidenig két és fél hó-
napig, majd visszafelé négy hónapig 
tartott.)

A 28. évét betöltött Bod Péter készsé-
gesen illeszkedett be az intézet rendjébe.
A teológiai, jogi, filozófiai tanulmányok
mellett, ha arra ráért, történelmi (görög
és római régiségekkel foglalkozó), nyel-
vészeti, anatómiai, vegytani, fizikai, csil-
lagászattani elõadásokra is eljárt. Lelkét
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azonban mégis fõként [Honert, Jan van
den] Van den Honert Jánosnak az egy-
háztörténeti elõadásai ragadták meg.

Bod Péter azonban nemcsak tanult
Leidenben. Itt kezdte el gyûjteni a köny-
veket, elsõsorban egyháztörténeti köny-
veket. Feljegyzései szerint hét mázsa
könyvvel tért haza Hollandiából.

Külföldrõl való visszatérése után alig
egy hónappal Olthévízre (ma Brassó me-
gye) ment, az õt tanulmányaiban hûsége-
sen támogató Bethlen Kata udvari papsá-
gára. Hat évig végezte ezt a szolgálatot 
a patróna asszony mellett, 1743-tól 1749-
ig. Majd pappá szentelése után, 1746-ban
elvállalta Hévíz község papi szolgálatát
is. Állása megválasztásánál most is, mint
késõbb, Magyarigenbe menetelekor is,
fontos szerepet játszott a tudós tevékeny-
ségéhez szükséges csendesség. Irodalmi 

munkássága tulajdonképpen Bethlen Ka-
ta könyvtárának feldolgozásával kezdõ-
dött.

Bethlen Kata, vagy ahogy magát má-
sodszori megözvegyülése után nevezte:
Árva Bethlen Kata, a XVIII. század igazi
jótevõ nagyasszonya volt. Olthévízi ud-
vara olyan volt, mint „jól rendelt klast-
rom”. Sok idõt töltött könyvek olvasásá-
val. De nemcsak olvasta, hanem gyûjtöt-
te is a könyveket, és létrehozta a „Nagy
Bibliotékát”. Bod Péter írói lexikonában,
a Magyar Athenasban olvassuk: „[...]
Egy igen szép Magyar Bibliotékát állított
volt fel magának, minden-felöl egybe-
szedetvén oda Erdélybõl és Magyar or-
szágból a’ jó Magyar könyveket; mellyet
még életében által-adott a’ Nagyenyedi
Kollégyiom könyves-Házába”. Sikerült
egybegyûjtenie kétszáz év magyar iro-
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dalmának legjavát. Túlnyomó része val-
lásos, teológiai tárgyú mû, amely az el-
mélyült napi vallásgyakorlatot szolgálta.
Az értékes Magyar Bibliotéka sajnos
nem maradt meg, elpusztult 1849-ben, a
szabadságharc idején, amikor a harcok
során a románok felgyújtották Nagy-
enyedet.

Bod Péter szerint ilyen könyvtárral
magyar asszony még nem rendelkezett,
és háromszor is elkészítette Bethlen Kata
könyveinek lajstromát, sõt ki is egészítet-
te a saját könyvjegyzékébõl. Több olyan
régi nyomtatvány is volt benne, amelyrõl
ma már csak a Bod Péter által készített
katalógusok révén tudunk. 

Bod Péter Olthévízen írta az elsõ
mûvét 1746-ban, az elsõ magyar nyelvû
„leksikont”, melyet jótevõje, Bethlen
Kata költségén adatott ki: Szentírás
értelmére vezérlõ
magyar leksikon
(Kolozsvár, 1746).
Nem sokkal késõbb
m e g j e l e n t e t t e
A Szent Bibliának
historiáját (Szeben,
1748).  Bod fõ tudo-
mányterülete az egy-
háztörténet volt. Ilyen
irányú munkáinak érde-
kessége, hogy csaknem
valamennyi irodalomtör-
téneti vonatkozású is.

1749-ben a magyarigeni (Fejér me-
gye, Gyulafehérvár mellett) református
gyülekezet hívta meg papjának, ahol
húsz éven át, élete végéig szolgált, de to-
vábbra is szoros kapcsolatban maradt
Bethlen Katával.

A magyarigeni lelkészsége elsõ tíz
esztendejében kevés mûve jelent meg. Ez

azonban nem azt jelentette, hogy a helyi
lelkipásztori munkája mellett nem jutott
másra ideje. Nagy súlyt helyezett a külsõ
elhívásra, az egyházmegyei és egyházke-
rületi feladatokra. 

A gyulafehérvári egyházmegye 1758-
ban egyházmegyei jegyzõvé választotta,
majd 1767-ben a kézdivásárhelyi zsina-
ton egyházkerületi fõjegyzõvé választot-
ták. Jegyzõként elsõsorban egyházfenyí-
téki, házassági és válási ügyekkel foglal-
kozott. Elmélyedt az egyházi jogban, és
az addig magyar nyelven író Bod Péter
most két latin nyelvû egyházjogi mûvet
adott ki: Judiciaria fori ecclesiastici pra-
xis (Gyakorlati egyházi perrend-

tartás, Szeben 1757), 
és Synop-
sis juris
connubia-
lis (A há-
zassági jog
rövid fogla-
lata, Szeben,
1763).

Élete fo-
lyamán sokat
betegeskedett.
A testi fájdal-
mak mellett sok
lelki bánat is érte. 
Önélet í rásában
többször felbuk-

kan a betegségek, a járványok, a halál ár-
nya, amelyek nem egyszer családtagjai-
nak életét követelték.

Elsõ feleségét, Enyedi Máriát fiatalon
vesztette el. Késõbb újranõsült, Bányai
Istvánnak, a szentbenedeki lelkipásztor-
nak (a gyulafehérvári egyházmegye es-
peresének) a leányát, Zsuzsannát vette
feleségül. Bod gyermekei közül hat kis-

Könyvtári Levelezõ/ lap • 2012. március6



korában halt meg, csak négy érte meg 
a felnõttkort. Gyermekei elvesztésébe, a
nagy bánatba Bod bele is betegedett, és
betegsége hosszú hónapokig tartott.

Olthatatlan tudásvágya a magyarigeni
évek alatt is a még felderítetlen vagy csak
töredékesen ismert történelmi anyag ku-
tatására serkentette. 1760-tól a magyari-
geni tudós újabb könyvekkel gazdagítot-
ta a XVIII. századi magyar irodalmat.
Hosszas és fáradságos gyûjtõmunkája,
kutatásai ekkor kezdtek beérni. 1760-ban
megjelent a Szent Hilárius, melyet val-
láserkölcsi mûnek szánt, és nemsokára az
egyik legkedveltebb olvasókönyv lett,
mert mosolyogva szórakoztat és szóra-
kozva oktat. A könyvet többször adták ki.
Majd a keresztyének között elõforduló
ünnepek és a naptárba felvett szentek rö-
vid történetét felsoroló Szent Heorto-
krátes következett (Oppenheim, 1757,
valójában Szeben, 1761). A szintén
1760-ban megjelent Az Isten vitézkedõ
anyaszentegyháza állapotjának rövid his-
tóriája (Basel, 1760) pedig az elsõ 
magyar nyelven írt protestáns egyháztör-
ténet. Egyháztörténetében ismét megem-
lítette az akadémia létesítési tervét, a Ma-
gyar Tudós Társaság megalapításának a
szükségességét, mert attól tartott, hogy
„közel van a magyar nyelv a megzavaro-
dáshoz, és az abból következõ végsõ
romláshoz”.

Kutatómunkájában fontos forrásnak te-
kintette a sírfeliratokat. Értékes sírvers-
gyûjteményeit két kötetben adta ki:
Hungarus tymbaules (Nagyenyed, 1764),
Hungarus tymbaules continuatus (Nagy-
enyed, 1766). Adatainál fogva sírversgyûj-
teményeit félig-meddig irodalomtörténeti
mûvei közé számítjuk. Sok életrajzi, de
csak részben írói adatot tartalmaznak.

A tudós lelkipásztor értékes kézirata-
inak egy részét 1765-ben kiadás céljából
Hollandiába és Svájcba juttatta el Tûri
Sámuellel, a bécsi ágenssel. Gondja volt
arra, hogy a magyar egyháztörténetet a
külföldiek is megismerjék: a Historia
Hungarorum ecclesiasticát Leidenbe
küldte, a Redivivus Albertus Molnár
Szentziensist és a Rediviva Eliae Veres-
marti memoriát pedig Svájcba juttatta ki.
Ezekbõl egyháztörténeti fõmûve, a
Historia Hungarorum ecclesiastica, ez 
a „kiváló történelmi emlék”, több mint
százhúsz évvel késõbb került nyomtatás-
ba a leideni egyetemi könyvtár kéziratai
közül. Három kötetben jelent meg 1888
és 1890 között. A másik kettõ másolat-
ban maradt Erdélyben, így Bod kéziratos
munkái között ma is megtalálható. Ösz-
szeállította az erdélyi unitáriusok törté-
netét: Historia unitariorum in Transsyl-
vania (Leiden, 1776). Megírta az erdélyi
románok történetét is ugyancsak latinul:
Brevis Valachorum Transsylvaniam
incolentium historia (Az Erdélyben lakó
románok rövid története) címen (1764).
A sokáig kéziratban lévõ mû 2000-ben
Gyulafehérváron nyomtatásban is megje-
lent.

Utolsó nagy mûve, a Magyar Athenas
elõzményének tekinthetõ az 1766-ban
Nagyenyeden kiadott Smirnai Szent
Polikárpus, amely 26 erdélyi református
püspök életrajzát foglalja össze. 

„Senki sérelmére, gyalázatjára nem
szándékoztam csak egy szót is ejteni; 
hanem az Isten dicsõségét ebben is 
terjeszteni és a jó embereknek jó emléke-
zeteket fenntartani” – hangsúlyozta 
ennek elõszavában. A következõ év-
ben, 1767-ben megújította és kibõví-
tette Pápai Páriz Ferenc latin–magyar
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és magyar–latin szótárát, és kiadta
ugyancsak Pápai Páriz Ferencnek a Tót-
falusi Kis Miklós halálára írt versét elõ-
szóval és jegyzetekkel ellátva, Erdélyi
Feniks címen.

Bod Péter legismertebb mûve a Ma-
gyar Athenas (Szeben, 1767), az elsõ ma-
gyar nyelvû irodalmi lexikon, amely 
a szerzõ fáradságos gyûjtõmunkájának a
koronája, sokoldalú tudományos mun-
kásságának mintegy összegzése, és
ugyanakkor a XVIII. századi erdélyi ma-
gyar mûvelõdési élet kiemelkedõ alkotása.

Mûve anyagának összegyûjtésérõl az
író így vall az elõszóban: „Több húsz esz-
tendejénél, hogy ezen végre a’ mint a’ do-
logra keresve vagy történetbõl akadtam
Jegyezgetéseket kezdettem tenni: de ter-
hes és lélekben járó Hivatalom miatt, a’

hol gondolhattam volna is, hogy valamit
találok, nem utazhattam. Azon kívül is
igen puszta és parlagföldre esett az én
aratásom; mellyet a’ sokszor itt kóborló
Pogánynak, Pokol szomszédoknak és a
szelid Musákkal rosszul egyezõ haragos
Mársnak tüze annyira elperzselt, hogy
még tsak tallózni is alig lehet rajta.” 
A Magyar Athenas megírására Bod Pé-
tert kettõs cél ösztönözte: Egyfelõl a múlt
emlékeit, fõként a XVI. és XVII. század-
ban élt írók életét és mûveit kívánta a 
jelenkor elé idézni. 

Másfelõl nemzete becsületéért, tudo-
mányos hírnevének növeléséért és erõsí-
téséért szállt síkra, és ennek a szívbõl fa-
kadó belsõ parancsnak az eredménye a
Magyar Athenas. A nemzetet szolgá-
lás nemes szándéka „[…] az az indulat, 
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mellynek minden emberben meg-kell-
lenni, engemet is arra ösztönöz, hogy a’
mit felebarátimnak hasznokra, és a’ Ma-
gyar Nemzetnek tisztességére ’s ékesíté-
sére ítélek lenni, abban ne légyek tsak
hallgatással, hanem a’ mi töllem ki telhe-
tõ, azt véghez vigyem”. A szerzõ 528 író
(szépíró és tudós) életérõl és munkássá-
gáról számol be. Ezenkívül feljegyez 62
névtelenül megjelent munkát, és az általa
ismert könyveket húsz szakcsoportban
külön is felsorolja. 

Lexikonába bekerültek mindazok,
akik valamilyen írásos emléket hagytak
maguk után, akikrõl Bod tudott vagy mû-
ködésükrõl hallott. Jóllehet tárgyilagos-
ságra törekedett, látásmódját protestáns
hite és erdélyi székely öntudata erõsen
befolyásolta. A költõknél és íróknál több-
re becsülte a vallásos munkát, a tudomá-
nyos könyvek szerzõit. Általában pontos
adatokat és évszámokat közöl, de téves
megállapításai is vannak, értékelést rit-
kán mond. 

A Magyar Athenas mindmáig forrás-
értékû mû, és számos könyvrõl egyedül
az õ leírásából tudunk, mert azóta sok
minden elveszett, amit Bod még a kezé-
ben forgathatott. Ezekben a mûvekben a
múlt emlékeit, szellemi alkotásait tárta
fel egyszerûen, világosan, minden fárasz-
tó okoskodás nélkül. Olyanokról emléke-
zett meg, akik kortársaiknak világítottak,
és akik tovább éltek és élnek eszméikben
és tetteikben. Önéletírásában Bod 1768
áprilisáig jutott el (56 éves koráig). Kor-
társaitól tudjuk, hogy a hatóságok vizs-
gálatot indítottak ellene – nyilván felje-
lentések következtében. Könyveiért, papi
és tudósi munkásságáért megkapta a bé-
csi kormánytól méltatlan és megdöbben-
tõ büntetését. Könyvei közül kettõt – a

Smirnai Szent Polikárpust és a Magyar
Athenast – a katolikus egyház és a pap-
ság bírálatáért elkoboztak. Majd a
Heidelbergi Kátét is ugyanaz a sors érte.
Bodot a lesújtó hír már betegen találta.
Mire a fõkonzisztórium tárgyalni kezdte
volna az ügyet, akkorra a magyarigeni
egyház fáradhatatlan lelkésze (1769.
március 2-án) meghalt.

A sors megkímélte a fõkormányszéki
tárgyalástól, a meghurcoltatástól. Ám
Bod Péter hatalmas életmûve, az iroda-
lom, a hit, a történelem, az egyházjog, a
szótárkiadás kimeríthetetlen tárháza to-
vább él.

Bár nagy szorgalommal és alaposság-
gal kutatta a régi idõk emlékeit, mégsem
volt szobatudós. Akkor is dolgozott, ami-
kor tudta, hogy munkája kiadása belátha-
tó idõn belül nem valósul meg. A siker
felbátorította, a nehézségek viszont nem
csüggesztették el. Tudta azt is, hogy min-
denkor, de különösen nehéz idõkben,
szükség van példaképekre, olyanokra,
akiknek a nyomában el lehet indulni. So-
kat tanulunk tõle ma is az emberrõl, a hit-
rõl, a tisztességrõl, a hûségrõl, a hazasze-
retetrõl.

Befejezésül idézem a háromszáz év-
vel ezelõtt született református lelkész és
történetíró igen szép mondatát a Magyar
Athenas elõszavából: „Mert valamikép-
pen a hazának ártani nem szabad, azon-
képpen annak nem használni, mikor le-
hetne, nagy vétek.” Ez lett a Budapesten
már huszonnégy éve mûködõ Bod Péter
Társaság jelmondata. Ez a gondolat irá-
nyította és irányítja a társaság munkáját
mind a mai napig. 

Jó szívvel ajánlom ezt mindenkinek,
különösen mindazoknak, akik Bod élete
és munkássága iránt érdeklõdnek. ■
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A Budapesti Corvinus Egyetem (BCE)
Központi Könyvtárában az elmúlt év õszi
rendezvénynaptárából, a szakmai (adat-
bázis-bemutatók) és egyéb (képzõmûvé-
szeti és fotókiállítások megnyitói) ren-
dezvények sokaságából, e helyütt két
múltidézõ és egy jövõbe tekintõ konfe-
renciát emelünk ki. 

Szeptemberben a KÖN (kulturális
örökség napjai) keretében invitáltuk a lá-
togatókat A Közgazdaságtudományi
Egyetem Központi Könyvtárának ottho-
nai címû elõadásra, amelynek az adott
aktualitást, hogy éppen  hatvan éve nyi-
totta meg kapuit a központi könyvtár a
Fõvám palota épületében. Novemberben
a magyar tudomány napjának rendezvé-
nyeihez kapcsolódva emlékeztünk – a
BCE Közgazdasági Elméletek Története
Tanszéknek és a BCE Központi Könyvtár
Történeti Kutatókönyvtárának évtizedes
együttmûködését megünnepelve – a köz-
gazdaságtan elsõ egyetemi tanárnõjére és
a Magyar Közgazdasági Klasszikusok so-
rozat tízéves évfordulójára. A két jubile-
um között kétnapos konferenciára gyûl-
tek összes könyvtárunkba az EBSLG
(European Business Schools Librarians’

Group) Észak-európai Csoportjának tag-
jai, október 13-án és 14-én.

Hat évtized könyvtári fejlõdésének 
helyszínei

A kulturális örökség napjára meghirde-
tett elõadás bevezetéseként a könyvtár el-
sõ igazgatója, Haraszthy Gyula
(1910–1990) visszaemlékezõ szavait
idéztük: „A Közgazdaságtudományi
Egyetem Könyvtára 1951. szeptember 
8-án, az Egyetem ünnepélyes megnyitása
alkalmával a nyilvánosság számára is
hozzáférhetõvé tette helyiségeit, s ilyen-
formán Budapesten új, szakjellegû
könyvtár kezdte meg mûködését, mely
egyúttal s elsõsorban a Közgazdaságtu-
dományi Egyetem munkájának támoga-
tására hivatott. Ez a körülmény, továbbá a
tény, hogy könyvtárunk az ötéves terv ed-
digi legnagyobb könyvtári létesítménye,
indokolttá teszi, hogy a magyar könyvtá-
rosok számára folyóiratunk¹ hasábjain
röviden ismertessük a Közgazdaságtudo-
mányi Egyetem Könyvtárát.” Az
1951/52-es tanév nagyszabású nyitóün-
nepségét hat évtized könyvtári fejlõdése

Õszi rendezvények a Budapesti Corvinus Egyetem 
Központi Könyvtárában

✒✒    Szõnyi Éva

N a p l ó

1 A Könyvtárügyi Szemle 1951-ben, második évfolyamának utolsó számában elbúcsúzott olvasóitól, utalva arra az át-
meneti, hiánypótló szerepre, amit a két évfolyam erejéig kiadott lap betöltött. „Az elsõ szám teljes egészében szovjet
anyagot tartalmazott […] a második számtól egyre fokozódó mértékben jelentkeztek cikkeikkel a magyar könyvtárak
dolgozói. Ez mindennél jobban bizonyította azt, hogy milyen nagy szükség volt és van egy olyan szaklapra, mely
könyvtári szakkérdésekkel, a könyvtári dolgozókat érdeklõ politikai kérdésekkel foglalkozik… Kevés szó esett a bur-
zsoá könyvtárügy hanyatló, reakciós voltáról, ennek hazai megnyilatkozásairól, az ellenség leleplezésérõl a magyar
könyvtárügyben” – gyakorol önkritikát a szerkesztõség 1951-ben. 
In: Könyvtárügyi Szemle – 2. évf. 3–4. sz. (1951), p. 2–6.



követte. A félórás elõadás az egyetem há-
rom épületének azokat a helyszíneit mu-
tatta be, amelyekben a központi könyvtár
az elmúlt idõkben mûködött: 1951-tõl
1982-ig fogadta olvasóit a Fõvámház új-
jáépített épületében, 1983 januárjától
2007 nyaráig a régi Lónyay utcai Refor-
mátus Gimnázium udvarának beépítésé-
vel az akkori idõknek megfelelõen
ugyancsak korszerû és modern könyvtári
tereiben, majd 2007 õszétõl a Corvinus
Egyetem új, a harmadik évezredbeli
szakmai kihívásokat megcélzó építmé-
nyének négy szintjét elfoglalva teszi hoz-
záférhetõvé szolgáltatásait. A hatvanéves
idõutazás illusztrálására a korabeli fotók-
hoz mellékeltük a Fõvám palota adott he-
lyen lévõ mai helyszíneinek képeit, ame-
lyek különösen az akkori hallgatók (ma
idõs közgazdászok, könyvtárosok) emlé-
keit frissítették fel. Napjaink egyetemi
hallgatói és a szeptemberi elõadásra ér-
kezett látogatók is alig akarták elhinni,
hogy a Fõvám palota teljes déli frontjá-
nak mintegy két szintjét foglalta el a
könyvtár, s a második emeleti rész teljes
egészében az olvasók rendelkezésére ál-
lott. Nagy nosztalgiával emlékeztek úgy
az egykori könyvtáros kollégák, mint az
alumni (öregdiákok) képviselõi! A sza-
badpolcos kézi könyvtár korabeli fotóján
látható egykori hallgatók az ötvenes évek
viseletében támaszkodnak azokhoz a
polcokhoz, amelyek ma a Történeti Kuta-
tókönyvtár berendezését adják. A hajdani
olvasótermi ellenõr emelvényének he-
lyén pedig ma Netpun-elérési pontokat
helyeztek el.

Az 1950-es, ’60-as és ’70-es évek
hallgatóinak sorát mutató képek után a
Zsil utcai épület egy újabb állomását je-
lentette a közgazdasági egyetem közpon-

ti könyvtárának történetében. Az 1980-as
évek elején igen korszerû, szakolvasókat
mûködtetõ olvasószolgálat három szinten
fogadta az oktatókat és a hallgatókat.
Úgy gyûjteményét, mint szolgáltatásait
tekintve a múlt század utolsó évtizedeire
a közgazdasági egyetem központi könyv-
tára igazi nagykönyvtárrá fejlõdhetett.

Bõ negyedszázad elteltével bizonyo-
sodott csak be, hogy jóval nagyobb láto-
gatottságnak örvendhet egy egyetemi
könyvtár akkor, ha az oktatás és a könyv-
tári szolgáltatás egyazon épületben érhe-
tõ el. 2007-ben költözött a központi
könyvtár a harmadik évezred technikai
adottságait megcélzó új egyetemi épület-
be, ahol a történeti értékek bemutatása is
korszerû eszközökkel történik. A kulturá-
lis örökség napjára érkezõ csoportok im-
máron harmadik alkalommal járták végig
az új épület változatos tereit. A hírlapol-
vasót, amely napközben mintegy kávéhá-
zi hangulatban a hazai és külhoni gazda-
sági napilapok, újságok lapozgatásának,
délutánonként kiállítások megnyitóinak
színtere. (Sajnos az eredeti elképzelés
szerinti, igazi kávézó helyett végül csak
üdítõ- és kávéautomata telepítése való-
sult meg.) Ugyancsak az elsõ könyvtári
szinten található az üvegfalú oktatóte-
rem, amely tudományos konferenciák,
adatbázis-bemutatók és az oktatás hely-
színéül szolgál. A szakmai rendezvények
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mellett számos kulturális esemény képei
közül válogatott a múlt szeptemberi be-
mutató, amely egyben felvillantotta a
könyvtári bejárat két oldalán elhelyezett
kiállítási tárlók változatos anyagait. El-
idõzött az elõadás egy kép erejéig a rak-
társzinten is, amelyet kizárólag a szak-
mai közönség látogathat, így a kulturális
örökség napjának látogatói számára ezzel
adtunk ízelítõt a negyedik könyvtári
szintrõl. Elõadásunkat a régi muzeális
dokumentumok digitalizált képeivel zár-
tuk, amelyek a beiratkozott olvasók szá-
mára kutathatók, de a széles közönség
számára is elérhetõk az online katalógus-
ból.

Könyvtártörténet – oktatástörténet 
a magyar tudomány napján 

November elsõ hetében tudománynapi
rendezvényt kapcsoltunk össze a Magyar
Könyvtárosok Egyesülete (MKE) Bibli-
ográfiai Szekciójának nagymúltú soroza-
tával – Emlékezzünk jeles elõdeinkre –,
amelyet mintegy jelmondatul tûztünk a
Magyar közgazdasági gondolkodás és
felsõoktatás, Takaróné Gáll Beatrix kon-
ferencia és emlékkiállítás közel egész na-
pos emlékülés meghívójára.

A délelõtti programban három elõ-
adás foglalkozott az egyetemi közgaz-

dászképzés elsõ nõi oktatójával, életmû-
vével és hatásaival. Gáll Beatrix
(1894–1980) 1914-ben iratkozott be az
Erzsébet Nõiskolába, 1919-ben szerzett
mennyiségtan és természettudományi ta-
nári oklevelet. Bölcsészdoktori disszer-
tációját 1924-ben védte meg. 1925-ben
négy félév után szerezte meg tanári képe-
sítését, majd 1929-ben kérte felvételét és
1930-ban kitüntetéssel végzett a József
Nádor Mûegyetemen. 1925-tõl tizenkét
éven át volt közgazdásztanár a Dobó Ka-
talin Felsõkereskedelmi Nõiskolában.
1933-ban védte meg közgazdasági dok-
tori értekezését a József Nádor Egyete-
men.

Farkas Beáta, a Szegedi Tudomány-
egyetem Pénzügyek és Nemzetközi Gaz-
dasági Kapcsolatok Intézetének oktatója
A nagy elmélettörténetek árnyékában
címmel helyezte el a közgazdaságtudo-
mány rendszerében Gáll Beatrix életmû-
vének legmaradandóbb kötetét (Takaróné
Gáll Beatrix és Tamás Károly: A közgaz-
dasági elméletek története. Bp., 1938).
Méltatta a közel ötszáz oldalas szakköny-
vet, alapos és részletes, lexikonszerû mû-
ként aposztrofálva, ugyanakkor azt is
megfogalmazva, hogy nehezen érthetõ,
hogy „mennyire nem érzékelték a dikta-
túrák hátteréül szolgáló elméletekben
rejlõ veszélyt”.

Hild Márta, a BCE Közgazdasági El-
méletek Története Tanszék vezetõje
Takaróné Gáll Beatrix a tiszta ökonómia
és az univerzalizmus viszonyáról címet
adta elmélettörténeti elõadásának.  Hang-
súlyozta Gáll Beatrix dualista szemléle-
tében a kompromisszumkészséget, amely
szerint a közgazdaságtanban a materia-
lizmus és az idealizmus örök ellentéte ki-
békíthetõ. A tiszta ökonómia a gazdasági
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jelenségek testi, az univerzalizmus a lel-
ki vonatkozásait kutatja, így mindkettõre
szükség van, a kettõ kiegészíti egymást,
és nem megdönti a másik eredményeit –
mondotta. A rendkívül érdekes elõadás
második részében az univerzalizmus ma-
gyarországi elfogadásáról (recepciójáról)
szólva, elsõként e közgazdasági tudo-
mányterület megalapítóját, Othmar
Spann (1878–1950) osztrák társadalom-
tudóst és közgazdászt mutatta be, aki
1919-tõl mintegy két évtizeden keresztül
volt a Bécsi Egyetem tanára, mûveinek
olvasottságát tekintve nemcsak Ausztriá-
ban, hanem Németországban is a közgaz-
daságtan egyik legnépszerûbb professzo-
raként tartják számon. Hazai követõi kö-
zül kiemelkedik Heller Farkas (1877
–1955) és Navratil Ákos (1875–1952)
szerepe. Heller szerint „az univerzaliz-
mus az a gazdaságbölcseleti irányzat,
mely szemben a materialista felfogással,
az idealista bölcseletre támaszkodik és a
szellemi értékeket hangsúlyozva, a társa-
dalom és a gazdasági élet organikus
szemléletét keresi”.  

Délben Nagy Zsuzsanna, a BCE Köz-
ponti Könyvtár fõigazgatója nyitotta meg
a Takaróné Gáll Beatrix-emlékkiállítást,
amelyet a Mester utcai Szent István Köz-
gazdasági Szakközépiskola és a BCE
Központi Könyvtár gyûjteményébõl ren-
dezett könyvtárunk munkatársa, Demecs
Éva. 

Rövid kávészünet után folytatódott a
konferencia Pfister Évának, a BCE Ma-
gatartástudományi és Kommunikációel-
méleti Intézet oktatójának mintegy év-
százados múltat áttekintõ, A közgazdász
tanárképzés megõrzendõ értékei címû
elõadásával. Majd Hrubos Ildikó, a BCE
Szociológia és Társadalompolitika Inté-

zet egyetemi tanára Az általános és szak-
képzés helye a felsõoktatásban: viták és
megoldások az európai felsõoktatási tér-
ségben címû elõadásával már a jövõ okta-
tási stratégiáit vázolta fel.

A konferencia záró blokkjában ismét
a könyv- és könyvtártörténet került elõ-
térbe, elsõként felelevenítve a történeti
kutatókönyvtár és az elmélettörténet tan-
szék évtizedes együttmûködésének emlé-
kezetes pillanatait. Szõnyi Éva elõadásá-
hoz Demecs Éva prezentációt készített,
jórészt azokból a fotókból, amelyek a
2001-tõl évenként rendezett kiállításo-
kon, konferenciákon és könyvbemutató-
kon készültek. A történeti visszatekintés-
ben egy-egy kép illusztrálta a hat évtized-
del korábban örökölt régi könyvgyûjte-
mények gyarapításának statisztikai ada-
tait, majd a régi muzeális kötetek leválo-
gatását és feldolgozását az 1980-as évek-
tõl, amikor a muzeális értékû dokumen-
tumok õrzését a Zsil utcai könyvtári épü-
let raktárában – tréfásan – a középkori
láncos könyvekhez hasonlították. A „lán-
cos könyvek” között az 1990-es évek má-
sodik felétõl kezdtek intenzíven kutatni
az egyetem elmélettörténeti tanszékének
oktatói, Bekker Zsuzsa tanszékvezetõ
egyetemi tanár irányításával. Az 1850
elõtti, muzeális kötetek gyûjteményében
napvilágra kerültek a közgazdasági elmé-
letek történetének és a nemzetgazdaság
nagyjainak elsõ kiadású mûvei. A kutatás
gyümölcseként született kritikai kiadá-
sok, monográfiák, fakszimile és tanul-
mánykötetek soráról már az emlékülés
záró elõadásában szólt Bekker Zsuzsa,
Tízéves a Magyar Közgazdasági Klasszi-
kusok sorozat címmel. Az éppen tíz éve
indított reprezentatív, szakkönyvként és
tankönyvként is hiánypótló mûveket fel-

Könyvtári Levelezõ/ lap • 2012. március 13

´



vonultató sorozat elsõ kötete Heller Far-
kas A közgazdasági elmélet története cí-
mû alapmûvének új kiadásaként jelent
meg. Az eseményt könyvbemutatóval és
kiállítással ünnepeltük a könyvtár Zsil ut-
cai épületének tágas kiállítási tereiben. Itt
került sor 2002-ben Kossuth Lajos
(1802–1894) bicentenáriumi kiállítására
is, a megnyitó fénypontjaként a Kossuth
gazdasági írásait közreadó kötet bemuta-
tására emlékszünk. Ugyancsak nagysza-
bású kiállítással és tudományos konfe-
renciával ünnepeltük a következõ évben
Deák Ferenc (1803–1876) születésének
bicentenáriumát. Abban az évben lehetõ-
ség adódott Bethlen Domokos A’ nemzeti
jól-létrõl címû, 1831-ben megjelent, gyö-
nyörû kis kötetének fakszimile kiadására.
Majd 2004-ben került sor Kautz Gyula
(1829–1909) születésének 175. évfordu-
lójára, amelyet tudománytörténeti jelen-
tõséggel bíró két kötetének megjelenteté-
sével ünnepelt meg a Közgazdasági
Klasszikusok sorozat szerkesztõsége.
Kautz Gyula Államgazdaság vagy pénz-
ügytan címû kötetének utószavában
Bekker Zsuzsa hangsúlyozta annak fon-
tosságát, hogy a mû elõször jelent meg
magyar nyelven. 2005-ben több jeles év-
forduló is adódott, amelyek közül Heller
Farkas halálának ötvenedik évfordulóját
2006-ban megjelent gazdaságetikai köte-
tével és Berzeviczy Gergely (1763
–1822) latinul írott mûveinek magyar ki-
adásának megjelentetésével együtt, kö-
zös kiállítás és emlékülés ünnepelte.
Szintén a rákövetkezõ év januárjában ke-
rült sor – 155 éves a közgazdasági szak-
könyvtári ellátás címmel – kiállítás és
konferencia megtartására, utolsóként a
Zsil utcai könyvtárban. 2007 nyarán köl-
tözött a központi könyvtár a Corvinus

Egyetem új épületébe, ahol immáron tör-
téneti kutatókönyvtárba került a muzeális
kötetek gyûjteménye, s decemberben az
antik könyvtári bútorok között kamara-
kiállítás készült Navratil Ákos (1875–
1952) könyvtárának muzeális köteteibõl,
miközben a konferenciateremben bemu-
tatásra került Hild Márta Navratil-kötete
(Régi igazságok és új elméletek a közgaz-
daságban), a klasszikus könyvsorozat
újabb tagjaként. 2008-ban az egyetem
alapításának hatvanéves évfordulóját ün-
nepelte, a jubileumi konferencia plenáris
ülésének programjában két bibliofil kötet
bemutatása szerepelt. Az egyik a könyv-
tár legszebb régi könyveibõl készült mû-
vészi album (Szõnyi Éva: Liber oeco-
nomicus…) a másik pedig Bekker Zsuzsa
„Illik-e magyarhoz csalfa kereskedés?” :
17. és 18. századi magyar nyelvû gazda-
sági irodalom címû kötete, a sorozat leg-
újabb tagja volt. 

Szívet melengetõ volt visszaemlékez-
ni 2011 novemberében az elmúlt évtized
szakmai, tudományos és bibliofil könyv-
kiadási sikereire, a kutatókönyvtári mun-
kára épülõ oktatás eredményeire. Mivel
azonban még az õszi emlékülés egyik
elõadásában is felmerültek az európai
térség felsõoktatásának aktuális kérdései,
illõ felidézni e téren a BCE Központi
Könyvtárában tartott októberi EBSLG
konferenciát. 

Európai könyvtárigazgatók találkozója

A BCE Központi Könyvtár 1998 óta tag-
ja a European Business Schools’ Libra-
rians Group nevû szervezetnek, amely-
nek tagjai európai üzleti iskolák és 
gazdasági képzést nyújtó egyetemek
könyvtárigazgatói. A Northern Regional
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Group 2011. évi találkozóját könyvtá-
runk rendezte meg nagy sikerrel október
13-án és 14-én. A találkozót Kerekes
Sándor, a BCE tudományos rektorhe-
lyettese és Nagy Zsuzsanna fõigazgató,
az EBSLG Észak-európai Csoport koor-
dinátora nyitotta meg, az elõadásokat
meghívott magyar szakemberek és a
szervezet külföldi tagjai tartották.

A találkozó fõ témái – a könyvtárakat
foglalkoztató legfontosabb problémákat
tükrözve – a következõk voltak: a tudo-
mányos publikálás új csatornái (nyílt
hozzáférés), a web 2.0 alkalmazása a fel-
sõoktatásban és a könyvtári szolgáltatá-
sokban, az elektronikus tankönyvellátás
modelljei és problémái, a közösségi háló-
zatépítés hatása a szolgáltató szerveze-
tekre, különös tekintettel az adatvédelem
problémáira. Mindezek jegyében a kon-
ferencia elsõ napján Kárpáti Andrea, az
ELTE TTK Multimédiapedagógiai Köz-
pont központvezetõ egyetemi tanára Web
2.0 technológiák a felsõoktatásban – fe-
nyegetés vagy ígéret? (Web 2.0 technolo-
gies in higher education - a threat or
promise?) címû elõadásával nyitotta meg
a szakmai részt.

Hasonlóan aktuális kérdéssel folytatta
Karácsony Gyöngyi, a Debreceni Egye-
tem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
(DEENK)  fõigazgató-helyettese  A nyílt
hozzáférés ügye: elmélet és gyakorlat
könyvtárosoknak (The Open Access „Bu-
siness”: Theory and Practice for
Librarians) és Bodó Balázs, a Budapesti
Mûszaki és Gazdaságtudományi Egye-
tem Szociológia és Kommunikáció Tan-
szék oktatója  Versenyképes felsõoktatás
– versenyképes könyvtárak (Competitive
higher education – competitive libraries)
témájú elõadásával. A délutáni konferen-

cia záró részében a vendégektõl hangzott
el két kapcsolódó elõadás. Thorsten
Meyer, a német nemzeti közgazdasági
könyvtár igazgatója Facebook – vita a
bevitt személyes adatok biztonságáról és
védelmérõl – ki mit tesz ezzel kapcsolat-
ban (Facebook – ongoing discussion on
protection and privacy – how do we deal
with that?) és Dagmar Langeggen, a nor-
vég üzleti egyetem könyvtárigazgatója
Az e-könyvek – tapasztalatok és gyakor-
lati kérdések (Experience with e-books.
Practical issues) címmel beszélt. Másnap
reggel a konferencia második napját is-
mét Dagmar Langeggen elõadása nyitot-
ta meg a norvég gyakorlat ismertetésével,
BI mobil – egy Iphone alkalmazás a BI
Norwegian School of Business hálózatá-
ban (BI mobile. An Iphone app at BI
Norwegian Business School) címmel.
Délben az Ebsco mutatott be egy rövid
prezentációt, majd a délutáni program az
EBSLG szervezeti ügyeinek intézésével
telt el. Ez évben két új tag kérte felvéte-
lét az EBSLG Észak-európai Csoportjá-
ba (Jönköping International Business
School és a Graduate School of Ma-
nagement St. Petersburg State Uni-
versity).

Mindhárom rendezvényt nagy érdek-
lõdéssel kísérték úgy az oktatók és a hall-
gatók, mint a szakmai közönség képvise-
lõi. ■
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2012. február 20-án a tatai Móricz Zsig-
mond Könyvtárban TextLib konferenciát
tartottak, abból az alkalomból, hogy a
könyvtári integrált rendszer már több
mint húsz éve segíti a könyvtárosok mun-
káját. 

Miután Márkusné Sinkó Ildikó kö-
szöntötte a jelenlévõket, a nagy érdeklõ-
dést övezõ eseményen fontos és aktuális
témákban tájékozódtak a szakemberek. 
A résztvevõk elõször Sebestyénné Hor-
váth Margit elõadását hallgatták meg a
kistérségi modulról, valamint a kistele-
pülési szolgáltatás ellátásáról a Deák Fe-
renc Megyei Könyvtárban. Utána Márky
Balázs tartott beszámolót a Vörösmarty
Mihály Megyei Könyvtárban a régi fo-
lyóiratok archiválására alkalmazott
TextLib-es módszerekrõl. 

Délben az ebédszünet alatt a jelenlé-
võk csoportokban vitatták meg egyéni ta-
pasztalataikat, ötleteiket egymással. 

Délután Czupi Gyula és Kardos 
Ferenc elõadásával folytatódott a prog-
ramsorozat, amelyben bemutatták a Halis
István Városi Könyvtárban alkalmazott,
könyvtárlátogatókhoz kapcsolódó ötlete-
iket és az azokból nyert tapasztalatokat.
Ezt követte Dollmayer Bea tájékoztatója
a TextLib oktatásáról (olvasóknak és
könyvtárosoknak egyaránt), valamint an-
nak gyakorlati problémáiról, megoldása-
iról. Végül Thék György nyújtott részletes
bepillantást az InfoKer jövõbeni fejlesz-
téseirõl, a kitûzött célokról. 

Az elõadásokat kerekasztal-beszélge-
téssel zárták le, ahol többek között fel-
merült, hogy újra szerveznének TextLib-
es képzéseket (rendszergazdait, felhasz-
nálóit – az igényektõl függõen). A tatai
könyvtár vállalta, hogy – ha szükséges –
szívesen ad helyet az ilyen alkalmaknak,
mivel jól megközelíthetõ, és megfelelõ
környezettel tud szolgálni a „tanulók-
nak”.

Összességében kijelenthetõ, hogy a
TÁMOP–3.2.4 keretében megvalósult
konferencián értékes szakmai ismeretek
cseréltek gazdát, új barátságok kötõdtek,
illetve régiek elevenedtek fel. Mindezek
mellett egy új hullám indult el, amely re-
mélhetõleg újabb lendületet ad az ehhez
hasonló szakmai programoknak. ■

✒✒    Dollmayer Bea

Több mint húszéves a TextLib

K ö z h í r r é  t é t e t i k



Tata városának s a tatai természet egyik
jellegzetességének köszöntésével tisztel-
gett a meghívó helyszín elõtt Czirják 
Jolán, a Könyves szerda március 7-ei ven-
dége a Móricz Zsigmond Városi Könyv-
tárban. A tavon pihenõ madarak versbe
foglalt képe indította az estét, majd rövid
életrajzi vázlat után a mitológiához s an-
nak szereplõihez kapcsolódó vonzalmá-
ról beszélt a költõnõ. Az elhangzott ver-
sek azonban nélkülözték a koturnusos
emelkedettséget, a mai ember lelkéhez,
mai nyelven szóltak, s a végén szinte fri-
vol csengést kapott az Adoniszhoz cím-
zett költemény.

Gyermekeknek szóló verssel is barát-
kozhattunk, s elhangzott egy Heine-mû, a
Lorelei, amelyet versszakonként válta-
kozva mondott a vendég németül és az
este közremûködõje, Petrozsényi Eszter,

magyarul. Különleges élmény volt érzé-
kelni az összhangot és a különbségeket
az eredeti és a fordítás között. Azután egy
megkerülhetetlen téma kapott teret: a be-
tegség. Nyers õszinteséggel ábrázolta
gyógyíthatatlan baját, s megrázó erõvel a
küzdelmet, melyet naponta folytat a lefe-
lé húzó erõkkel szemben. E témáról alko-
tott, drámai hangú szonettkoszorújából
most csak részletek hangzottak el, de így
is megrendítõ hatást gyakorolt a nézõkre
a küszködõ ember ereje, érzelmi hányat-
tatása. Az est befejezõ részében szelí-
debb hangulatokat tárt elénk a természet
körforgásáról s a szerelem örök témájá-
ról írott mûvei segítségével. Tisztelet-
adásként mentorához írott kis költemény
zárta az este megszerkesztett részét, majd
a közönség kapott szót és a nézõtéren he-
lyet foglaló költõtárs, H. Túri Klára,
megrendülten beszélt az élményrõl, amit
az este nyújtott számára. A nézõk felõl
sugárzott a biztatás az írás folytatására, 
s arra, hogy aki ilyen erõt tud adni, az 
sosem adhatja fel: küldetése van az élet-
ben. ■
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✒✒    Petrozsényi Eszter

„Jussak át minél elõbb a fényen”



Az akadémiai könyvtár 2007 óta számos
kulturális rendezvényt tart: évfordulókhoz,
eseményekhez kapcsolódóan kiállításokat
rendez, kulturális kincseit elõadások, bemu-
tatók formájában igyekszik közkinccsé ten-
ni.  A Gondolatok a könyvtárban címû ren-
dezvénysorozat teret ad igényes beszélgeté-
sek, fórumok megtartásához, erõsítve a
könyvtár nyitott szellemi mûhely jellegét.
Életre keltjük a gyûjteményt címmel 
a könyvtár digitális gyûjteményeit mutatjuk
be, de a kiállítások is kiváló alkalmat nyújta-
nak ahhoz, hogy a könyvtár féltve õrzött kin-
csei reflektorfénybe kerüljenek egy-egy év-
forduló vagy esemény kapcsán.

Mindezen programokat összefoglaló né-
ven Agora programként hirdeti az MTA
Könyvtára, amelyet stratégiai tervében egy
lehetséges kitörési pontként határozott meg,
kiemelve, hogy mennyire fontos, hogy a jól
ismert könyvtári feladatokon túl kulturális
közösségi térként, nyitott szellemi mûhely-
ként is ismerjék a könyvtárat, ahol értékes és
érdekes beszélgetések, tudományos és kultu-
rális fórumok, kiállítások és szakmai rendez-
vények zajlanak.

Az akadémiai könyvtár 2010. évi felújí-
tása, valamint az Atheneaum az interneten
címû TÁMOP-projekt megteremtette az
alapját annak, hogy az Agora programok
méltó körülmények között, tervezett formá-
ban, rendszeres programként beépüljenek a
könyvtár tevékenységi rendszerébe. Így
2011-ben már havi két alkalommal várta az
érdeklõdõket a könyvtár. A TÁMOP-projekt
lezárását követõen továbbra is legalább ha-
vonta két alkalommal kínálunk változatos
programot nemcsak beiratkozott olvasóink-
nak, hanem bárki érdeklõdõ számára. 

2012 elsõ félévére kísérletképpen megál-
lapodást kötött az MTA Könyvtára az Aka-
démiai Kiadóval havi egy közös rendezvény
szervezésére. Ennek keretében került sor
március 7-én délután az Akadémiai Kiadó 
e-könyvcsomag bemutatójára. Az Akadé-
miai Kiadó és a CompLex Kiadó közös fej-
lesztése arra irányult, hogy az elektronikus
könyvpiacot igényes tudományos és szak-
mai mûvek ekönyv-választékával bõvítse.
Varga Csaba, a CompLex Kiadó senior szer-
kesztõje, elõadásában – többek között – rö-
vid történeti áttekintést nyújtott az e-könyv
megszületésérõl. 

Hallhattunk az e-könyv tartalmi és fizikai
megjelenítésérõl, a hagyományos és az
elektronikus könyvek összehasonlításáról, 
az e-könyveket megjelenítõ készülékekrõl, a
másolásvédelemrõl.

Az Akadémiai Kiadó és az MTA Könyv-
tára együttmûködése révén az e-ink megjele-
nítõvel rendelkezõ elektronikus olvasó – és
természetesen az azon található több mint
száz mû – több hónapig a digitális dolgozó-
szobában az olvasók rendelkezésére áll. 
A Pocketbook 612 és a Pocketbook 611
basis elektronikus olvasó tükrözõdésmentes
készülék, villanyfényben és napfényben
használva egyaránt kényelmes olvasási él-
ményt nyújt. Fejlesztõk és szolgáltatók kö-
zös érdeke, hogy minél többen megismer-
kedjenek ezzel az új lehetõséggel és tapaszta-
latot szerezzenek a használatáról, a könyvtári
alkalmazásról, illetve alkalmazhatóságról. 

A rendezvények, amelyekre minden ér-
deklõdõt szeretettel várunk, általában szerda
délutánonként négy órakor kezdõdnek, az
MTA Könyvtára második emeleti elõadóter-
mében. ■
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✒✒    Téglási Ágnes

Agora programok az MTA Könyvtárában



HATVAN ÉVIG NEM IS GONDOLTÁK, MIT

REJT A PADLÁS, MOST KIDERÜLT

Egy elveszettnek hitt kolostori könyv-
tárnak adott otthont a közelmúltban a
szolnoki Damjanich János Múzeum. Az
évtizedekig padlásokon, ládákban õr-
zött ódon köteteket elsõ magyarországi
rendházuk megmaradt emlékeiként bíz-
ták a múzeumra a Sarutlan Kármelita
nõvérek.

Egy korábbi kapcsolatunk révén ju-
tottunk ennek a szép régi könyvtárnak a
birtokába – mondja Jámbor Csaba, a
múzeum könyvtárosa. Tájékoztatása
szerint a Sarutlan Kármelita Nõvérek
szerzetesközössége a rend megszünte-
tése után 1991-ig, a közösség újraindu-
lásáig rendházon kívül, világi keretek
között vészelte át az évtizedeket. Köz-
ben elsõ itthoni rendházuk, az 1892-
ben alapított sopronbánfalvai kolostor
szinte teljes könyvállományát a legkü-
lönbözõbb helyeken, többnyire padlá-
sokon rejtegették, ami az eltelt bõ fél
évszázad alatt erõsen megviselte a ne-
megyszer több százéves köteteket. Az
öreg fóliánsok tisztítását, állományvé-
delmét végül a nemzeti kulturális va-
gyon részeként pályázati pénzbõl sike-
rült megoldani, amivel alkalmassá vál-
tak közgyûjteményi elhelyezésre is –
meséli tovább történetüket a könyvtá-
ros.

Jeges Valéria Mirjam perjelnõ
2011-ben kapcsolatba lépett Jámbor
Csabával, s a múzeumnak adományoz-
ták a mintegy 700 kötetbõl álló gyûjte-
ményt, melynek az utolsó köteteit
2012-ben szállították Szolnokra. A mû-
vek túlnyomó része az 1800-as évek

második felében és az 1900-as évek
elején, vagyis a kolostor fennállásának
idején jelent meg, de a legidõsebb pél-
dányok még a XVII. századból valók.

A rendházak könyvtárait egyébként
sehol sem kímélte a történelem, de ná-
lunk különösen viharos volt a sorsuk.
Ami túlélte a törököt, annak jó részét 
II. József, a „kalapos király” árvereztet-
te el, majd a kommunizmus pusztítása
következett. Ezért is érték a karmeliták
egységes anyagának fennmaradása. ■

Forrás: szoljon.hu

KITÜNTETÉS

A magyar kultúra ausztriai terjesztésé-
ért és ápolásáért a Magyar Köztársaság
Arany Érdemkeresztjét adták át a bécsi
magyar nagykövetségen Ferenczy Klá-
ra Évának, a bécsi Szent István Egylet
vezetõségi tagjának, Szabados Péter-
nek, az Innsbrucki magyar Egyetemis-
ták és Akadémikusok Szövetsége elnö-
kének és Radics Jenõnének, aki számta-
lan elõadásával igyekszik erõsíteni a
magyarságtudatot ausztriai nemzettár-
sainkban.

Március 15. alkalmából a kultúra és
a közmûvelõdés érdekében hosszabb
idõn át végzett kiemelkedõ munkájáért
Bánffy Miklós-díjban részesült Far-
kasné Gellért Erzsébet, a Debreceni Vá-
rosi Könyvtár igazgatója.

2012. március 24-én, az MTA dísz-
termében adják át a Magyar Örökség
Díjat a marosvásárhelyi Teleki Téká-
nak. ■

Gratulálunk a kitüntetetteknek!
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FÉLEZER ÉVES KÖNYVRITKASÁGOKAT

IS LENYÚLTAK A TÉKÁBÓL

A 45 évvel ezelõtti legutóbbi teljes lel-
tár óta 538 kötet tûnt el a marosvásárhe-
lyi Teleki Téka gyûjteményébõl.

Az erdélyi magyar sajtóban megje-
lent írások szerint az Erdély egyik leg-
híresebb könyvtárából eltûnt könyvek
mintegy fele XX. századi nyomtatvány,
de 17 darab XVI. századi, 111 darab
XVII. századi és 65 darab XVIII. szá-
zadi kötetnek is nyoma veszett.

A Maros megyei könyvtár alegysé-
geként mûködõ Teleki Tékában –
amelynek hivatalos neve Teleki-Bolyai
Könyvtár – egy éve kezdték el az állo-
mány leltározását, miután felröppent a
hír, hogy ismeretlen tettesek megtize-
delték a gyûjteményt.

„Több mint száztízezer leltári szá-
mot néztünk át, ami darabszámra ennél
lényegesen több kiadványt jelent. Sze-
rencsére az eltûnt kötetek között nin-
csenek õsnyomtatványok vagy olyan
példányok, amelyek pótolhatatlanok
lennének” – idézte a Krónika címû na-
pilap Lázok Klárát, a Teleki Téka tavaly
kinevezett igazgatóját.

Monica Avram, a Maros megyei
könyvtár igazgatója bejelentette: más,
hasonló helyzetbe került nyugat-euró-
pai könyvtárak mintájára a közeljövõ-
ben a Teleki Téka is közzéteszi az eltûnt
köteteinek a listáját. 

A vezetõk nem tudták felbecsülni,
mekkora kár érte a könyvtárat. Megje-
gyezték: az intézménynek jelenleg nin-
csen pénze arra, hogy az esetleg felbuk-
kanó eltûnt könyveket visszavásárolja.
„Ez nemcsak Marosvásárhely vagy Er-

dély ügye, hanem egész Közép-Kelet-
Európáé. Hiszek abban, hogy az elkö-
vetkezendõ években, amikor kampá-
nyokat szervezünk az állomány pótlásá-
ra, sokan mellénk állnak” – idézte a
Krónika Lázok Klárát. ■

Forrás: dehir.hu

MEGKÉSETT KÖNYV: 84 ÉV UTÁN

KERÜLT VISSZA A KÖNYVTÁRBA

84 év telt el a kikölcsönzés óta, ami-
kor visszakerült egy elveszettnek hitt és
a leltár szerint már leírt könyv az egyik
berlini könyvtár állományába. 

A kölcsönzési jegy szerint 1928.
május 11-én kellett volna a berlini
Staatsbibliothekba (Városi Könyvtárba)
visszavinni Johann Gottlob Benjamin
Pfeil címû könyvét, amelyet egy tavaly
elhunyt házaspár egyik tagja kölcsön-
zött ki évtizedekkel ezelõtt. Az 1788-
ból származó mû mégis kissé megkésve
jutott vissza az eredeti tulajdonosához:
csak most akadt rá a házaspár nyugdíjas
korú menye.

Az asszony épp a hagyatékban talál-
ható holmikat rendezgette, amikor a
könyvet kinyitva rájött: ez nem a sze-
mélyes gyûjtemény része. Mivel koráb-
ban maga is könyvtárban dolgozott, jól
tudta, hol kell kezdenie a keresgélést,
ami ugyan több hónapjába telt így is, de
végül sikerült kiderítenie, hogy a könyv
a mai napig szerepel a könyvtár kataló-
gusában, igaz, mellette az „elveszett”
megjegyzés olvasható. ■

Forrás: webbulvar.hu
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Az orosházi városi könyvtár 1999-ben
vette fel Justh Zsigmond író, költõ, szín-
házalapító nevét. Már ekkor elhatároz-
tuk, hogy névadónk tiszteletére, szüle-
tésének évfordulójához kötve, vers- és
prózamondó versenyt rendezünk a kö-
zépiskolás diákoknak.

Városunkban három középiskola mû-
ködik, így a helyi diákokra számítva
kezdtünk neki 2000 februárjában az elsõ
megmérettetés szervezésének. Nem csak
a helyi iskoláknak, hanem Békés megye
összes középiskolájának elküldtük felhí-
vásunkat. Szép számmal jelentkeztek a
verseket kedvelõ diákok. Az iskolákban
tanító magyartanárok is szívesen segítet-
tek a felkészülésben a tanulóknak. Min-
den évben egyre többen jöttek el, ezért
korlátoztuk az egy-egy iskolából jelent-
kezõk számát. Azonban a szomszédos
Csongrád megyébõl is sokan érdeklõd-
tek, ezért lehetõséget adtunk azoknak a
diákoknak is a nevezésre. Két korcso-
portra osztva (9–10. és 11–12. évfolyam)
zajlott a verseny. A zsûri tagjai között
voltak már helyi költõk, irodalomkedve-
lõk, Békéscsabáról színészek, elõadómû-
vészek.

Idén volt a tizenkettedik alkalom. Saj-
nos, most a zord idõjárás közbeszólt, így
nem tudtuk február 16-án megtartani,
csak két héttel késõbb, 27-én. Szerencsé-
re a szavalni vágyó fiatalokat nem tánto-
rította el semmi. Huszonhat 9–10. évfo-
lyamos és tíz 11–12. évfolyamos diák
jött el Békéscsabáról, Gyuláról, Mezõ-
berénybõl, Szentesrõl, Hódmezõvásár-
helyrõl és helybõl. Mivel tanítási nap
volt, a diákokat elkísérték felkészítõ ta-
náraik is. Ebben az évben többen mond-
tak Reményik Sándor- és Edgar Allan
Poe-költeményt, de Márai Sándor, Kosz-
tolányi Dezsõ és François Villon verseit
is hallhattuk. A zsûri most is három fõbõl
állt, két helyi irodalmár és egy békéscsa-
bai elõadómûvész alkotta. Az ítészek
összesen három elsõ, négy második,
négy harmadik és négy különdíjat osztot-
tak ki. A helyi szponzoroknak köszönhe-
tõen értékes könyvcsomagot kaptak a
legjobbak. A kora délutánba nyúló ren-
dezvényen még szerény megvendégelés-
ben is részesültek a jelenlévõk.

Nagy örömmel tölt el bennünket,
hogy a fiatalok körében nem halt ki a köl-
tészet szeretete. Reméljük, hogy még
sokszor meg tudjuk tartani a szavalóver-
senyünket. ■

✒✒    Bogdánné Kiss Tünde

Szavalóverseny Orosházán
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Mint arról már bizonyára többen értesül-
tek, a Pécsi Tudományegyetem Pollack
Mihály Mûszaki Fõiskolai Kar Könyvtá-
ra elsõ ízben vett részt az immár hatodik
alkalommal megrendezett Pollack Ex-
pón.

Amikor elhatároztuk, hogy mi is „ki-
települünk” három cél vezérelt bennün-
ket: Jelen lenni a kar életében, hiszen ez
egy találkozási pont a dél-dunántúli és
országos mûszaki cégek és a képzést biz-
tosító közép- és felsõfokú iskolák között.
A kiállításokat szinte az összes hallgató
és oktató megnézi. Felhívni a figyelmet a
szolgáltatásainkra. Frissíteni a gyûjtemé-
nyünkben lévõ tervezési segédleteket.

Az elsõ lépés az alkudozás volt, hi-
szen egy stand ára százötvenezer forint
plusz áfa volt. Mivel a marketingre hatal-
mas összegek nem állnak rendelkezé-
sünkre, azzal dolgoztunk, amink volt:
plakátot nyomtattunk, szórólapokat ké-
szítettünk, könyvtári totót állítottunk ösz-
sze, és megjelentünk a Facebookon.

Be kell vallanom, a megjelenésünk
egy kissé felemásra sikeredett. A szóró-
anyagaink a többi kiállítóhoz képest egy-
szerûbbnek tûntek (azok is voltak), és a
plakátunk is jóval kisebb volt a többi ki-
állítóénál.

Az elsõ lépéseket azonban megtettük.
Megjelentünk. Volt, aki ismerõsként üd-
vözölt, és volt, aki csodálkozott. Megle-
petés voltunk, nem kis homlokráncolást
okozva a kiállítás némely látogatójának,
aki végigolvasta a nevünket.

A könyvtári totónk népszerû volt, sok
megfejtést kaptunk, s a megfejtések fele
jó is volt! Egyesek szerint nagyon nehéz
volt, szinte az összes szolgáltatásunkat
számba vettük a kérdésekben.

Rengeteg ajándékot kaptunk a kiállí-
tóktól, könyveket és tervezési segédlete-
ket, amiket a hallgatóink tudnak majd
használni.

Sikerült a diplomadíjasok kiállítását 
a könyvtárba csábítanunk.

Mindezekrõl a honlapunkon és a
Facebookon is hírt adtunk.

Tanulságok: Mindenképp jó volt,
hogy kimentünk, sokan észrevették, hogy
egyáltalán létezünk. Jövõre sokkal pro-
fibb marketinggel kell készülnünk. Mivel
pénzünk nem sok van, a kreativitásunkra
kell hagyatkoznunk, olcsó de nagyon lát-
ványos megjelenés kell. Addig is
ötletelünk, tervezgetünk, és készülünk a
jövõ évi kiállításra, hiszen ez egy hosszú
út elsõ lépése volt. ■

✒✒    Csehné Kardos Zita

Rövid levél az Expóról
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Tartalmas programsorozat zárult február
24-én, amikor hivatalosan is véget ért a
József Attila Megyei Könyvtár (JAMK)
és konzorciumi partnerei TÁMOP-
pályázata.

A projektzáró ünnepség díszvendégei
között üdvözölhettük Popovics Györgyöt,
a Komárom-Esztergom Megyei Közgyû-
lés elnökét, Hanesz Józsefet, a Komá-
rom-Esztergom Megyei Kormányhivatal
Intézményfenntartói Központ vezetõjét,
Schmidt Csabát, Tatabánya polgármes-
terét és Bereznai Csabát, Tatabánya al-
polgármesterét. 

A könyvtár igazgatója, Voit Pál meg-
nyitó beszéde után Popovics György kö-
szöntötte a résztvevõket. A rendezvény
elõadói közül elsõként Sörény Edina, a
Nemzeti Erõforrás Minisztérium vezetõ
tanácsosa, könyvtári és EU-referens szólt
a megvalósult könyvtári pályázatok or-
szágos sikerérõl és a várható pályázási
lehetõségekrõl.

A József Attila Megyei Könyvtár
mint konzorciumvezetõ intézmény részé-
rõl Pappné Németh Erika projektmene-
dzser ismertette a
pályázat révén elért
sikereinket, s ismer-
te el a programok
megvalósításában
részt vevõ munka-
társak erõfeszíté-
seit. 

A rendezvény a
konzorciumi tagok
elõadásaival folyta-
tódott. Fülöp Éva
Mária a Komárom-

Esztergom Megyei Múzeumok Igazgató-
sága képviseletében, Szalai Katalin az
Esztergomi Hittudományi Fõiskola
Könyvtárának vezetõjeként, Czékli Béla
pedig a Fõszékesegyházi Könyvtár igaz-
gatójaként szólt a megvalósított pályáza-
ti projekt eredményeirõl. Minden kon-
zorciumi tagintézmény vezetõje elõadá-
sában megköszönte Monostori Imrének,
a megyei könyvtár volt igazgatójának,
hogy lehetõségük nyílt a pályázatban va-
ló részvételre.

A projektzárón elhangzott elõadások
újra felidézték az elmúlt másfél év ese-
ményeit. Most láttuk át igazán, mekkora
munkát végeztünk. 

Most szembesülhettünk azzal, hogy
mennyi rendezvényt bonyolítottunk le,
hány emberhez szólhattunk, ki mindenki-
nek okozhattunk örömteli perceket vagy
tartalmas órákat, alkottunk felhasználó-
barát és hasznos kutatóbázisokat, webes
felületeket. A programjainkon készült fo-
tók nézegetése és a munkatársunk, Világi
Orsolya által szerkesztett TÁMOP-
összefoglaló könyvecske lapozgatása se-

✒✒    Feketsné Kisvarga Anita–Voit Pál

Sikeres projektet zárt a Komárom-Esztergom Megyei József Attila Könyvtár



gít felidézni a programok hangulatát, és
feledtetni a nehézségeket. 

Mire vagyunk büszkék? Íme…
A megyei könyvtár egyik legfonto-

sabb feladatának tekinti, s ezért évek óta
maximális elhivatottsággal munkálkodik
annak érdekében, hogy fejlessze az olva-
sáskultúrát, s ezzel egyidejûleg olvasóvá
és könyvtárhasználóvá nevelje a települé-
sen és annak vonzáskörzetében élõket.
Szép hagyományokkal rendelkezik érték-
közvetítõ közönségtalálkozók szervezé-
sében is, és sok programmal támogatja az
esélyegyenlõség megteremtését a bár-
mely okból hátránnyal élõ csoportok 
számára.

E sok évtizedes törekvés folyamatába
szervesen illeszkedett a Társadalmi Meg-
újulás Operatív Program „Tudásdepó-
Expressz” – A könyvtári hálózat nem for-
mális és informális képzési szerepének
erõsítése az élethosszig tartó tanulás ér-
dekében címû pályázat sikeres megvaló-
sítása. 

Ez a projekt az egész életen át tartó
tanulás feltételeinek megteremtéseként új
tanulási lehetõségek és formák elterjesz-
tését, az oktatási és kulturális intézmé-
nyek közötti együttmûködés új útjainak
kiépítését célozta meg, illetve támogatta.
A pályázatot három konzorciumi taggal,
a Komárom-Esztergom Megyei Önkor-
mányzat Múzeumainak Igazgatóságával,
az Esztergomi Hittudományi Fõiskola
Könyvtárával és a Fõszékesegyházi
Könyvtárral együttmûködve nyújtot-
tuk be. 

Az elnyert támogatás 58 millió forint,
amelynek intézményünkre esõ része 
40 millió forint volt. Ennek felhasználá-
sát 2010. július 1. és 2012. február 28.
között teljesítettük.

Pályázatunk két területen valósított
meg nagyszabású fejlesztéseket: egyrészt
a könyvtárszakmai haladással és szolgál-
tatásaink kiterjesztésével összefüggõ fel-
adatokat valósítottunk meg, másrészt 
tanulást segítõ programjainkkal támogat-
tuk az olvasókat a rendszeres könyvtár-
használóvá válás útján.

A szakmai nívó magas szinten tartása
és további emelése érdekében a könyvtá-
rosok szakmai, szaknyelvi és angol nyel-
vi képzését szerveztük meg. Közgyûjte-
ményi feladatainkkal összefüggésben 
pedig hiánypótló, új adatbázisok kiépíté-
sét és gondozását valósítottuk meg: elké-
szítettük és honlapunkon hozzáférhetõvé
tettük folyóirat-lelõhely jegyzékünket,
Tatabánya kronológiáját az 1947 és 2007
közötti idõszakról, illetve kiépítettük a
megyei emlékhelyek adatbázisát a kuta-
tók és a helyismerettel foglalkozó olva-
sók igényeinek megfelelõen. 

Dokumentum- és információszolgál-
tatási rendszerünket kiterjesztettük, és
összehangoltuk a Tatabányai Többcélú
Kistérségi Társulás községi könyvtárai-
val. Ezzel nem kevesebbet vállaltunk,
mint 53 000 rekord beemelését egy
olyan közös adatbázisba, mely a kistér-
ség valamennyi könyvtárának állomá-
nyáról tájékoztatást ad, s melyet inter-
neten is elérhetnek az olvasók. 

Másik kiemelt célunk az információ-
hoz való hozzáférés területi és társadalmi
különbségeinek csökkentésével az olva-
sóvá, könyvtárhasználóvá nevelés volt,
különös tekintettel a gyermek és ifjúsági
korosztályra. 

A korai könyvtári szocializáció és az
iskoláskor alatti nevelés és képzés lehetõ-
ségét könyvtárunknak és a megyeszék-
hely oktatási intézményeinek a már évek
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óta jól mûködõ együttmûködése terem-
tette meg. Korábbi kapcsolatainkat erõsí-
tettük, illetve újakat alakítottunk ki óvo-
dákkal, általános és középiskolákkal,
összesen 13 oktatási intézménnyel. 

A pályázatban vállalt feladatok az 
oktatási intézményekkel való együttmû-
ködésen kívül a megyeszékhelyi és a kis-
térségünkhöz tartozó kulturális intézmé-
nyekkel való kooperáció révén valósultak
meg: Gyermely, Tarján, Héreg, Szomor,
Várgesztes, Vértessomló és Vértesszõlõs
községekben, illetve két megyei város-
ban, Esztergomban és Dorogon. A ren-
dezvények sokszínûségére jellemzõ,
hogy a programok között éppúgy talá-
lunk hagyományõrzõ, mesekuckó és játé-
kos angol foglalkozást, mint tanulásmód-
szertani programot, nyári tábort, illetve a
zene nyelvén szóló programsorozatot.

A tervezett programok mindegyike
nagy sikert aratott a közönség körében.
228 rendezvényünkön 7880 fõ vett részt
– ebbõl 209 gyermekrendezvényen ösz-
szesen 5087 fõ.

A pályázat lehetõséget teremtett arra,
hogy hagyományainkat is erõsítsük, to-
vábbá régóta dédelgetett, nagyszabású
terveket valósítsunk meg. Ilyen például
az Olvasásra születni. Nem lehet elég ko-
rán kezdeni! címmel útjára indított pro-
jekt, melynek célja, hogy felhívja a kis-
gyermekes szülõk, nagyszülõk figyelmét
a mesélés, a felolvasás fontosságára. 
A gyermekekkel foglalkozó kollégák ál-
tal tervezett „babacsomag” a céljaink
megvalósításához szükséges eszközöket
tartalmazta. A csomagot Tatabánya és a
kistérségéhez tartozó települések 2009-
ben vagy azután született babáihoz és
szüleikhez juttattuk el a védõnõi hálóza-
ton keresztül.

A pályázat eredményessége

A pályázat megvalósulásának idõszaka
egybeesett a könyvtárunkban bekövetke-
zett szemléletváltással, amelynek jel-
mondata: „Nyitottak vagyunk”. Ezt a fel-
fogást erõsítette a megyeszékhelyen és a
megyében szervezett programok változa-
tossága és a célközönség sokrétûsége.

A pályázat eredménye a hagyomá-
nyos könyvtárkép átpozicionálása, a
könyvtári intézmény sokszínûségének
bemutatása, az úgynevezett humánerõ-
forrás adottságainak és értékeinek bizo-
nyítása; annak tudatosítása a társadalom
különbözõ rétegeiben, hogy megfelelõ fi-
nanszírozással hosszú távra kiható, társa-
dalmi léptékû értékeket tud létrehozni
egy-egy könyvtár a nevelési-oktatási in-
tézményekkel történõ együttmûködéssel.

Az ilyen és ehhez hasonló szakmai
összefogás ad lehetõséget arra, hogy a
nemzet kulturális felemelkedése érdeké-
ben bemutassuk és biztosítsuk azt a szel-
lemi hátteret, amely a pillanatnyi élmé-
nyeken túl kulturális alternatívát is mutat
a jövõ nemzedéke számára.

Tudjuk, hogy jó úton járunk. ■
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Pálné Péter Judit-
ra emlékezünk, a
Kossuth Lajos
Tudományegye-

tem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár,
2001-tõl a Debreceni Egyetem Egyetemi
és Nemzeti Könyvtár Olvasószolgálati
Osztályának vezetõjére, fõigazgató-he-
lyettesére, akit a türelemmel és derûvel vi-
selt gyilkos kór életének 67. esztendejé-
ben, február 25-én elragadott tõlünk. 

Szívbe markoló és igazságtalan, hogy
amikor annyi családi megpróbáltatás után
végre igazán élvezhette volna a „felhõt-
len” nyugdíjas éveket, szeretett unokájá-
val, Tomikával tölthette volna idejét, a be-
tegséggel kellett küzdenie.

A Kossuth Lajos Tudományegyetemen
szerzett irodalom-történelem szakos kö-
zépiskolai tanári diplomát, és elvégezte a
finnugor szakot is. 1968-tól dolgozott a
könyvtárban, egy rövid idõszaktól elte-
kintve egyetlen munkahelyén. Egész élet-
útján kiemelkedõ szorgalom és nagy mun-
kabírás jellemezte.

Munkájának eredményeként – a ma-
gyar felsõoktatási könyvtárak közül az el-
sõk között – kezdhettük el integrált rend-
szerben a dokumentumok feltárását és in-
dítottuk el a számítógépes kölcsönzést.
Fáradhatatlan motorja volt a szolgáltatá-
sok fejlesztésének, a felhasználóbarát át-
alakításoknak, aki folyamatos önképzés-
sel, a meglévõ lehetõségeket felmérve és
az igényekre alapozva segítette az ötletek
kiteljesítését. Távlatokban és egészben
gondolkodott, de alapos és körültekintõ
volt, mindig figyelt a legapróbb részletek-
re is, s igyekezett a munkatársakat bevon-
ni, velük együtt alkotni. 

Kevés olyan vezetõt ismerünk, aki em-
berileg, szakmailag ennyire elkötelezett
lett volna hivatása és a rábízott emberek
iránt. A pozíció és a hírnév sohasem von-
zotta, nem is igazán szeretett a középpont-
ban lenni, személyiségét sohasem helyez-
te elõtérbe. Számára mindenkor a közös-
ség, a család, a másik ember volt a fontos,
mert sokkal jobban szeretett adni, mint
kapni. Mûveltségével, nagy szakmai tudá-
sával, emberségével, segítõkészségével, a
könyvtárosság iránti alázattal szolgálta a
körülötte élõket, olvasókat és kollégákat
egyaránt. 

Nyugdíjba vonulása után is aktív, de
szerény résztvevõje volt a könyvtár életé-
nek. Sokszor szinte észrevétlenül, nagy ta-
pasztalatával és rendkívüli lojalitással, a
háttérbõl segített minket.

Szakmai kitüntetései közül kiemelke-
dik a nagy elõd tiszteletére alapított Csûry
István-emlékérem, amit a gyakorlati
könyvtári munkában több éven át nyújtott
kimagasló teljesítményéért, szeretett kö-
zösségének elismeréseként, 2005-ben ve-
hetett át. 

Sokan és sokat tanultunk tõle, a pontos
és precíz munkavégzést, a hivatás szerete-
tét, az erkölcsi értékek tiszteletét. Az útra-
valót megõrizzük és igyekszünk tovább-
adni az utánunk következõknek.

Nyugodjék békében! ■

Pálné Péter Judit (1945–2012)

„Nem múlnak õk el, kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.
Õk itt maradnak bennünk csöndesen még” 

(Juhász Gyula)
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A könyvtárostanárok 2012-ben 15 éves1

egyesülete szinte napra pontosan a tizen-
ötödik születésnapján, 2012. március 13-án
rendezte meg tavaszi regionális szakmai
napját Kaposvárott. Az egyesület rend-
szeres rendezvényei között szerepel
évente két szakmai nap. 2012 tavaszán
azonban pályázat keretében tavasszal
nem egy nagy központi, budapesti ren-
dezvény, hanem országosan ötállomásos
roadshow valósulhatott meg a Magyar
Könyvtárosok Egyesülete (MKE) Gyer-
mekkönyvtáros Szekcióval karöltve. 

A regionális rendezvények nem csak a
könnyebb eljutást biztosítják a fõvárostól
távolabb élõ kollégák számára, hanem az
egy környéken élõk kapcsolatait is erõsí-
tik, valamint lehetõséget adnak a helyi
jellegzetességek hangsúlyozására, ki-
emelésére is.

A rendezvénysorozat második állo-
másaként megvalósuló kaposvári szak-
mai napnak két könyvtár is vendéglátója
volt: délelõtt a Kaposvári Egyetem Gya-
korló Általános Iskola és Gimnázium
Könyvtára, délután a kaposvári Megyei
és Városi Könyvtár.

A köszöntõk után Gombos Péter, a
Magyar Olvasástársaság alelnöke, a ka-
posvári egyetem docense elõadásában a
korai és a családi olvasásfejlesztés jelen-
tõségérõl, valamint a digitális nemzedék-
hez tartozó diákokról, azaz a megválto-
zott tanítványokról beszélt. Kiemelten
felhívta a figyelmet arra, hogy a megvál-
tozott diákok mellett vegyük észre a saját
változásainkat, a digitális technika meg-
jelenésével megváltozott szokásainkat is.
A változások között említette a mindent
összegyûjtés és tárolás jellemzõjét, a ké-
szen kapott információk miatt a rendsze-
rezés, a szelektálás képességének hiá-
nyát, továbbá az élményszerzõ olvasás
megszûnését. A digitális eszközök tér-
nyerésébõl pozitívumok is következnek, 

1 A KTE (Könyvtársotanárok Egyesülete) 1986-tól az MKE

szekciójaként, majd 1997. március 25-étõl önálló egyesületként

mûködik.

Új tartalom – új megoldások. A könyvtárostanárok egyesületének 
tavaszi regionális szakmai napja Kaposvárott

✒✒    Kristóf Ibolya
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például kiegyenlítõdik az agyi dominan-
cia. Az írásbeliség a bal agyféltekét erõ-
sítette, a digitális bennszülöttek tevé-
kenységei azonban a jobb agyféltekét
erõsítik, ami már mérhetõ is. Továbbá a
digitális nemzedékhez tartozó diákok a
vázlatolvasásban, a gyorsolvasásban, az
átfutásban erõsebbek. A kötelezõ olvas-
mányokkal kapcsolatban Gombos Péter
az újtól haladni a régi felé elvét emelte
ki, példaként Laczkfi János–Vörös Ist-
ván: Apám kakasa címû kötetét említette,
melynek hatására a diákok a klasszikus,
régi versekhez fordultak. Szintén a köte-
lezõ olvasmányokkal kapcsolatban emel-
te ki az átmenetet, mivel a gyerekeknek
hatalmas ugrás a mese után a regény, az
oktatásból hiányzik az átmenet, a mese-
regény.

Bondor Erika a törvényi szabályozá-
sokból következõ változásokról beszélt a
könyvtárostanári munkában: az iskolá-
ban az egyes munkafolyamatokra fordít-
ható idõrõl, a tankönyvpiac átalakulásá-
ból várható változásokról, az intézmény-
átalakításból következõ adminisztratív
feladatokról, a fenntartóváltásból követ-
kezõ változásokról.

Dömsödy Andrea az új, tervezett
NAT-ról (Nemzeti Alaptantervrõl) be-
szélt, könyvtár-pedagógiai szempontból.

A tantervi szabályozás szintjei maradnak
az eddigiek, azaz a Nemzeti Alaptanterv,
a kerettanterv, a helyi pedagógia program
és a könyvtár pedagógiai programja. Az
informatika mûveltségterületen belül el-
helyezkedõ könyvtárhasználat befogadó
tárgya a magyar nyelv és irodalom, vala-
mint az informatika maradt. 

Kiemelte azonban, hogy a mûveltség-
területek felsorolásánál az informatika
nem a tantárgyat, hanem a mûveltségte-
rületet jelenti, tehát nem csak itt és ebben
a tantárgyban van lehetõség a könyvtár-
használati ismeretek oktatására. A könyv-
tárostanár pedagógiai tevékenységei közé
tartozik az óratartás mellett a vetélkedõk-
re való felkészítés, azok szervezése, a fa-
liújság, a tájékoztató feliratok elhelyezé-
se is.

Sándorné Milbacher Kinga, a kapos-
vári Megyei és Városi Könyvtár szakrefe-
rense a gyermekkönyvtárak és az iskolai
könyvtárak együttmûködésének lehetõ-
ségeit vázolta elõadásában. Felsorolt né-
hány, az oktatáshoz is kapcsolódó, de
közmûvelõdési könyvtárakhoz kötõdõ
kezdeményezést, melyek közül a munka
és tanulás a neten tematikájú 2012-es
Internet fiesta alkalmat biztosít az
együttmûködésre. Továbbá pályázati le-
hetõségeket ismertetett, melyekben isko-
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lai és közmûvelõdési könyvtárak közö-
sen vehetnek részt. Imre Adél, a kaposvá-
ri Építõipari, Faipari Szakképzõ Iskola és
Kollégium könyvtárostanára pályázat ke-
retében megvalósult könyvtári vetélkedõ-
sorozatról számolt be.

Györei Istvánné, a marcali Mikszáth
Kálmán Általános Iskola könyvtáros-
tanára módszertani morzsákat nyújtott 
át, azaz könyvtárhasználati órákon hasz-
nálható feladatokat mutatott be a diákok-
kal. A drámapedagógiai elemeket is 
felhasználó órarészletek alkalmazhatók
ráhangolásként, összefoglalásként is. 
A könyvtárral kapcsolatos tematikus
gondolattérkép az óra eleji ráhangoló-
dást, a diákok elõzetes ismereteinek fel-
mérését, a csoport könyvtárral kapcsola-
tos attitûdjét is megismerhetõvé teszi. 

A könyv formai részeinek tanítására
alkalmazott szemléltetés, drámapedagó-
giai elemekkel kiegészítve, a diákok fan-
táziájára is épít, míg a mozgással össze-
kapcsolt feladatok több érzékszervre is
hatnak.

Az óra módszertani megbeszélése
után átsétáltunk a délutáni helyszínre,
ahol a Megyei és Városi Könyvtár gyer-
mekkönyvtárosa a Lorántffy Zsuzsanna
Református Általános Iskola és Gimnázi-
um könyvtárostanárával közösen muta-
tott be egy mondákkal kapcsolatos
könyvtári foglalkozást. A színes és igé-
nyes elemekkel, szemléltetõeszközökkel
kiegészített alkalom a KTE pályázatára
készült. Az újabb módszertani megbeszé-
lés után a nap zárásaként papírszínházi
bemutató következett.

A szakmai nap hatásaként a jogi vál-
tozások mellett könyvtárak, könyvtáro-
sok munkájának megismerésére is lehe-
tõségünk nyílt, valamint az óravázlatok
által saját pedagógiai gyakorlatunk is bõ-
vülhet újabb elemekkel. ■
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ÖRMÉNY KÓDEXEK, ÖRMÉNY

MOTÍVUMOK – GYERMEK ALKOTÁSOKBAN

Örmény kódexek, örmény motívumok -
gyermek alkotásokban címmel nyíik
kiállítás április 2-án az Országos
Idegennyelvû Könyvtárban.
Idõpont: 2012. április 2. hétfõ, 17 óra
Helyszín: Országos Idegennyelvû
Könyvtár, 1051 Budapest, Molnár u. 11.
Szervezõ: Szentpéteri József Ötvös
Ipermûvészeti Stúdió
Fõvédnök: dr. Gloviczki Zoltán közok-
tatásért felelõs helyettes államtitkár
Megtekinthetõ: 
Átrium: gyermekalkotások (április
2–11.) 
Rendezvényterem: A Szentpéteri Stúdió
mûvészei és a felkészítõ tanárok alkotá-
sai (április 2–20.) ■

FESTÉKBE MÁRTOTT BALATON

EGY VERS – EGY FESTMÉNY

Bartos Zsuzsanna festményei és Kasza
Béla versei
A Balatoni Regionális Történeti Kutató-
intézet Könyvtár és a Kálmán Imre Em-
lékház kiállítása
Helyszín: Kálmán Imre Emlékház
(Siófok, Kálmán Imre sétány 5.)
Megtekinthetõ: 2012. április 17-éig ■

AZ ORSZÁGOS IDEGENNYELVÛ

KÖNYVTÁR ÁPRILISI PROGRAMJAIBÓL

2012. április 18. (szerda), 17.30
Sofi Oksanen: Tisztogatás – könyvbemu-
tató.
A Márai-program keretében beszerzett
könyveket népszerûsítõ, Nincs módunk
középszerûnek lenni elnevezésû rendez-
vénysorozat második programja.
A program keretében beszélgetés zajlik a
Scolar Kiadó képviselõjével, valamint
Pap Évával, a Tisztogatás címû mû fordí-
tójával. A mûbõl Takács Katalin, az Új
Színház színmûvésze olvas fel részlete-
ket. 
2012. április 20. (péntek), 18.00 
„... ennyit az ábrándjaimról” – svájci írók
a Bookartnál 
A svájci Pro Helvetia Alapítvány és a
Bookart Kiadó közös kiadású, Svájci írók
címû sorozatának német nyelvû könyv-
bemutatója, szinkrontolmácsolással.
Résztvevõk: Hajdú Farkas-Zoltán, a ki-
adó fõszerkesztõje; Werner Morlang, a
sorozat mentora; Angelika Salvisberg, a
Pro Helvetia Alapítvány programfelelõse
és Nádori Lídia moderátor. ■
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Széchenyi István gróf (1791–1860) nap-
lójának 1820. június 18-ai bejegyzésébõl
arról értesülünk, hogy parancsot kapott a
bevonulásra a Hessen-Homburg huszár-
ezred Diószegen állomásozó századához.
Reakciója õszinte kétségbeesésrõl tanús-
kodik: „Ez a harmadik ezred, melyben
kapitányi rangban vagyok! Helyzetem a
természetben szokatlan állapot, mert
mozgás nélkül egy helyben állok – »hátra
nem megyek, rangom szerint legalábbis
nem, de elõre sem lépek, az is bizonyos«.
[…] A bevonulásra nehezen szántam rá
magam – oly sok idõ után, semmi miatt,
szabadságom és függetlenségem terveit
ismét oly messzire elhalasztani!”1

Széchenyi katonai pályafutása még a
napóleoni háborúk idején, 1808-ban kez-
dõdött, amikor Pál nevû bátyjával együtt
csatlakozott a nemesi felkeléshez. Részt
vett a gyõri, a drezdai és a lipcsei csatá-
ban, Wachaunál a lovát is kilõtték alóla.
1813-ban századossá léptették elõ, kato-
nai karrierje azonban megrekedt, miután
az uralkodó fülébe jutott, hogy nyilváno-
san kritizálta az osztrák állam- és hadve-
zetést. Az ifjú grófot 1815-ben Itáliába
vezényelték, de a következõ öt esztendõ-
ben ténylegesen mindössze tíz hónapot
szolgált a hadseregben.2

Ezen a ponton veszi fel a történet fo-
nalát Bényei Miklós tanulmánykötete, 
a Széchenyi István és Bihar vármegye, a
szerzõ 1997-ben Széchenyi István és
Debrecen címmel napvilágot látott doku-

mentumgyûjteményének folytatása és ki-
teljesítése.

A könyv írásainak nagyobbik fele
Széchenyi bihari katonaéveinek részletes
történetét adja. A fiatal huszárkapitány
apja kívánságának engedve maradt a had-
seregben, bízva abban, hogy kinevezése
már nem késik soká. Debrecenben és
Diószegen töltött elsõ hónapjaiban „elõ-
ször találkozott a köznemesi mentalitás-
sal, provincializmussal és elõször érzé-
kelte közvetlenül a magyar nemzet elma-
radottságát” (9. o.). Õrnaggyá ugyan
többszöri kérésére, felettesei támogatása
ellenére sem nevezték ki, mégis, „a
szembesülés a magyar valósággal és kü-
lönösen az, hogy mindez nem fulladt ki
egy finnyás arisztokrata – amúgy érthetõ
– undorodásában, felnõtt életének talán
legjelentõsebb elõrelépéséhez vezet-
te el”.3

Katonai szolgálatának további hoza-
déka volt megismerkedése néhány kiváló
férfiúval. Elsõ helyen Wesselényi Miklós

Találkozás egy fiatalemberrel
Bényei Miklós Széchenyi-tanulmányairól

✒✒    Rózsa Dávid

S z e m l e

Bényei Miklós: Széchenyi István és Bihar 
vármegye. Tanulmányok. Debrecen, 2010, 
HBM Múzeumok Igazgatósága – 
Déri Múzeum. 176 o. 
ISBN 978-963-7218-73-6

1 Széchenyi István: Napló. Vál. és szerk.: Oltványi Ambrus.

Osiris, Budapest, 2002. (Millenniumi magyar történelem. 

Politikai gondolkodók.) 121. o.
2 Gazda István: Széchenyi napjai. Történelmi-mûvelõdéstörté-

neti kronológia. Tájak–Korok–Múzeumok Egyesület, 

Budapest, 1991. 9–14. o.
3 Csorba László: Széchenyi István. M-érték, Budapest, 2010.

77–78. o.



(1796–1850) áll közöttük, akivel 1821-es
erdélyi lóvásárlási körútján barátkozott
össze ennek zsibói birtokán. Nemsokára
együtt indultak nyugat-európai tanul-
mányútra, ahonnan Széchenyi csak
1823-ban tért vissza századához. Ettõl
kezdve „elmélyülten foglalkoztatta az or-
szág válságos politikai helyzete, […]
szinte minden cselekedetében megfontol-
tabb lett” (24. o.). Bényei külön tanul-
mányt szentelt a gróf és parancsnoka, a
napóleoni háborúkban elhíresült Simonyi
József (1777–1837) kapcsolatának. 
A „legvitézebb huszárként” emlegetett
óbester pályafutása egy megkérdõjelez-
hetõ bírósági eljárás következményeként
háborús hõshöz méltatlan körülmények
között, az aradi börtönben ért véget. Bár
viszonyuk korántsem volt felhõtlennek
mondható, Széchenyi egy kései naplóbe-
jegyzésében elismeréssel szólt Simo-
nyiról, akit „rosszlelkû tentás auditorok
némi kis formahibák miatt elsüllyesz-
tettek” (65. o.). Egy másik írás a Franz
Schönecker néven született Szépszögi
Ferencnek (1792–1859) állít emléket, aki
Széchenyinek köszönhette hadnagyi elõ-
léptetését, s végül a szabadságharc során
tanúsított érdemeiért kiérdemelte az õr-
nagyi rangot. A gróf álmosdi kereszt-
apaságával foglalkozó cikkben a „feltû-
nõen eleven és olykor meggondolatlan”
(84. o.) birtokos, Péchy Ferenc (?–1873)
és családja portréját kapjuk.

A kötet következõ két tanulmánya az
érett politikus bihari kapcsolatait elemzi:
bemutatja a megyeházára szánt portréja
és kaszinói tagsága történetét, a folyam-
szabályozással kapcsolatos dokumentu-
mokat, valamint Széchenyi és a Bihar
vármegye országgyûlési követeként, kép-
viselõjeként, illetve fõispánjaként orszá-

gos (el)ismertséget élvezett Beöthy Ödön
(1796–1854) kapcsolatát. Az utolsó írás 
a megye gyászának megnyilvánulásaival,
a hivatalos megemlékezésekkel és a leg-
különbözõbb rendû és rangú magánsze-
mélyek részvétleveleivel foglalkozik.

Bényei Miklós rendkívül alapos tudá-
sú, mély forrásismeretû és figyelmes 
kalauza olvasójának. Írásai korántsem
csupán helyi érdekûek: igyekszik mind-
egyiket a magyar politika- és mûvelõdés-
történet keretei közé beilleszteni. Az idé-
zett dokumentumokban felbukkanó sze-
mélyek, intézmények mindegyikét rövi-
den bemutatja, a tájszavakat a bakatortól
(19. o.) a pulyáig (151. o.) éppúgy rövi-
den megmagyarázza, mint az idegen ki-
fejezéseket.

A világos és érzékletes stílusú, gaz-
dag irodalomjegyzékkel, név- és földraj-
zi mutatóval kiegészített könyvvel kap-
csolatban mindössze két kritikai észrevé-
telem van. Majd’ mindegyik tanulmány
számba veszi hosszabb-rövidebb terjede-
lemben Széchenyi hadseregbeli elõmene-
telét és katonai szempontból végsõ soron
kudarcos bihari éveit. Futaky László úgy
véli, ezek a „rövid szövegvariációk”
„zártabbá keretezik” a kötetet,4 szerin-
tem azonban az eredeti cikkek csorbítat-
lan közreadása helyett érdemes lett volna
egységes kompozícióként kezelni a mû-
vet, törölni belõle az ismétléseket, és
szükség esetén az olvasókat – emlékeiket
felfrissítendõ – a megfelelõ kötethelyhez
irányítani. A feltûnõen igényes tipográfi-
át csak a szeszélyeskedõ (hol a szó és az
írásjel közé ékelõdõ, hol az utóbbihoz ta-
padó) jegyzetszámok miatt érheti kifo-
gás. ■

4 Futaky László: Széchenyi István és Bihar vármegye. Könyv,

Könyvtár, Könyvtáros, 2011. 12. sz. 63. o.
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SZÓNOKVERSENY

A sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei
Könyvtár olvasótermében került sor a
Székely március szónokversenyre, ame-
lyet immár negyedik alkalommal az
EMI (Erdélyi Magyar Ifjak) rendezett
meg ezen a helyszínen.

A verseny célja Sepsiszentgyörgy
ifjúsági szónokának a kiválasztása volt,
amit sikerült is teljesíteniük, hiszen a
szónoklatok magas színvonalának da-
cára a zsûri megnevezte a legjobbat a
kilenc jelentkezõ közül.

A verseny délután négy órakor kez-
dõdött a beszédek megírásával, amire
egy órát fordíthattak a benevezõk. A be-
szédeket az általuk kiválasztott idézetre
alapozva írták meg, majd olvasták fel
az érdeklõdõk és a háromtagú zsûri
elõtt. Amíg a zsûri (Bencze Melinda az
EMI részérõl, Sztakics Éva az önkor-
mányzat részérõl és Dobra Judit ma-
gyartanárnõ) tanácskozott, Varga Bog-
lárka népdalénekes énekelt el három
csodálatos siratót, valamint katonadalt.

A legjobbnak végül Albert-Nagy
Ákos harmadéves egyetemi hallgató bi-
zonyult, aki beszédet mondhat március
15-én az ifjúság képviseletében, a má-
sodik Ghinea Lóránd, a Székely Mikó
Kollégium diákja lett, a harmadik pedig
Kocsis István, a Plugor Sándor Mûvé-
szeti Líceum tanulója. ■

Forrás: Erdélyi 
Magyar Ifjak, 

Háromszék 

ÍGY IS LEHET…

A Petõfi Sándor Városi Könyvtár szíve-
sen fogadna jó állapotban lévõ könyve-
ket az elmúlt öt év szépirodalmából,
szakirodalmából a lakosság felajánlása-
inak jóvoltából. A könyvtár honlapján
egy lista is található azokról a felsõok-
tatási tankönyvekrõl, mûszaki, nyelvi
és útikönyvekrõl, amelyeket gyakran
keresnek, de a könyvtárnak nincsenek
meg. Amennyiben bárki rendelkezik
egy felesleges példánnyal, ajándékozza
a könyvtárnak és olvasóinak, olvasható
az intézmény felhívásában. ■

Forrás: felegyhazitv.hu

FELÚJÍTOTT EGYKORI NDK-S

ÁRUHÁZBAN RENDEZKEDIK BE A

BAUHAUS DESSAU ÚJ KÖNYVTÁRA

Az Anhalt Fõiskola és a Bauhaus
Dessau Alapítvány több mint 80 ezer
könyvet és folyóiratot tartalmazó gyûj-
teményét jövõ pénteken nyitják meg. A
két könyvtár összeköltöztetésének ötlete
már az 1990-es években felmerült. Az
egykori áruház az 1960-as évek nem-
zetközi modernista irányzatának tipikus
jegyeit viseli magán és a híres dessaui
Bauhaus-épület mellett található. A régi
áruház felújítása a berlini Reiner
Becker építészstúdió tervei alapján zaj-
lott. ■

Forrás: kultura.hu



KÖNYVELHAGYÓ PÉNTEK

MUSICAL ÉS OPERETT KÖNYVEKET

HAGYTUNK EL!

A Könyvelhagyó péntek kezdeménye-
zéshez a Musicalinfo.hu és az
Operettinfo.hu oldalak szerkesztõi is
csatlakoztak.

A Budapesti Operettszínház és a
Madách Színház közelében 16 és 17 óra
között egy operett és egy musical köny-
vet és a színházak repertoárjához kötõ-
dõ könyveket hagytak el. 

Az elhagyott könyvek képét feltölt-
tötték a facebook.com/musicalinfo ol-
dalra és remélik, a megtalálója is jelent-
kezik a http://veszitsel.konyvtar.hu/ ol-
dalon vagy Facebook oldalukon. ■

Forrás: operettinfo.hu

PORNÓ ÉS HORROR

AZ ISKOLAI KÖNYVTÁRAKBAN

Megdöbbentõ tapasztalatokat gyûjtött
Pavel Asztahov, az orosz elnök gyer-
mek- és ifjúságvédelmi biztosa Tambov
megyében tett látogatása során. Az
ombudsman sorra kereste fel az iskolá-
kat, nevelõotthonokat és számos intéz-
mény könyvtárában talált kikölcsönöz-
hetõ horrorfilmeket, és pornót.

„Ez nem egy rendkívüli helyzet, ha-
nem bûncselekmény a gyerekek ellen”
– írta twitteren vezetett mikroblog-
jában, kiposztolva néhány fényképet a
fellelt „mûvekrõl”. ■

Forrás: posztinfo.hu

ZICHY MIHÁLY NAPOK NYÍLTAK

MOSZKVÁBAN

A végtelen szabadság után vágyó sas és
az orosz cárok udvari festõje címmel
Zichy Mihály napok nyíltak hétfõn a
Moszkvai Magyar Kulturális Intézet-
ben. Budai Rita mûvészettörténész elõ-
adására megtelt az intézet Petõfi Sándor
könyvtára. 

Zichy, az illusztrálás és a magyar
romantikus festészet kiemelkedõ alak-
ja, elõbb 1847-tõl 1874-ig, majd né-
hány éves párizsi és hazai megszakítás-
sal haláláig élt és alkotott a cári Orosz-
országban. Szentpéterváron hunyt el
1906-ban, onnan szállították haza és
helyezték örök nyugalomra a Kerepesi
temetõben.  

A Moszkvai Magyar Kulturális
Intézet Zichy Mihályról elnevezett sza-
lonját Hammerstein Judit, a Nemzeti
Erõforrás Minisztérium kultúráért fele-
lõs helyettes államtitkára avatta fel,
egyúttal megnyitotta a Madách Imre Az
ember tragédiája címû mûvéhez ké-
szült Zichy-illusztrációkat bemutató ki-
állítást.

Úgy látja, hogy jó úton jár a moszk-
vai intézet, amikor azzal próbálkozik,
hogy ne csak a falai között kínáljon iz-
galmas kulturális eseményeket, hanem
kivigye azokat az orosz emberekhez is.
A magyar kultúra rendkívül izgalmas,
bizonyos szegmensei egzotikusak orosz
szemmel is, jól végiggondolt stratégiá-
val fel tudjuk kelteni az érdeklõdést
olyan kapcsolódási pontokkal például,
mint Zichy Mihály – tette hozzá . ■

Forrás: oroszhirek.hu

Könyvtári Levelezõ/ lap • 2012. március34



Könyvtári Levelezõ/ lap • 2012. március 35

Márciusi lapszámunk szerzõi

Bellágh Rózsa
Országos Széchényi Könyvtár, Budapest

Bogdánné Kiss Tünde
Justh Zsigmond Városi Könyvtár, Orosháza

Csehné Kardos Zita
Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Mûszaki Kar Könyvtára, Pécs

Dollmayer Bea
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár, Tata

Feketsné Kisvarga Anita
József Attila Megyei Könyvtár, Tatabánya

Kristóf Ibolya
Szent István Egyetem Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár, Gödöllõ

Petrozsényi Eszter
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár, Tata

Rózsa Dávid
KSH Könyvtár, Budapest

Szõnyi Éva
Budapesti Corvinus Egyetem Központi Könyvtára, Budapest

Téglási Ágnes
MTA Könyvtára, Budapest

Voit Pál
József Attila Megyei Könyvtár, Tatabánya

Dátum

III. 23–30.

III. 29. 

IV. 11–13.

IV. 19–22.

V. 11.

Hely

Országosan

Bp., FSZEK

Veszprém, 
Pannon Egyetem

Bp., Millenáris

Bp., ELTE TÓK

Rendezvény

Internet Fiesta

Internet Fiesta, zárókonferencia

Networkshop

XIX. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál

A kortárs gyermekirodalom közvetítése

Rendezõ intézmény

IKSZ

IKSZ

NIIF, Hungarnet,
Internet Társaság

MKKE, MKE

ELTE TÓK

Információ

iksz@oszk.hu

iksz@oszk.hu

http://nws.niif.hu

www.bookfestival.hu
www.mke.info.hu

Lázárné Obbágy Katalin
(1) 487-8155

Eseménynaptár, 2012

Tu d j o n  r ó l a
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