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Hûvösvölgyi suli – melegen ajánlva

✒✒  A felsõtagozatos gyermekek körében

igen népszerû a Hûvösvölgyi suli címû

könyvsorozat, amelyet óhatatlanul is ösz-

szefüggésbe hozunk a Szent Johanna gimi

címû hasonló regényciklussal. Erre a kap-

csolódási pontra, valamint sok más érde-

kességre kaptunk magyarázatot 2016. ok-

tóber 19-én Maros Edittõl, a Hûvösvölgyi

suli szerzõjétõl. 

A tatai Móricz Zsigmond Városi

Könyvtár vendége örömmel tett eleget a

meghívásnak. A rendezvényre érkezõ diá-

kok között pedig voltak, akik még nem ta-

lálkoztak az õ regényfolyamával, és ez az

alkalom kiváló lehetõséget adott arra, hogy

megismerkedjenek vele. Az írónõ, aki im-

már két kisgyermek édesanyja, korábban

egy budapesti könyvkiadóban dolgozott

korrektorként. A kiadóvezetõ, látva a Szent

Johanna gimi sikerét, szeretett volna egy

hasonlóan izgalmas, fordulatos regényso-

rozatot, amely a kamaszoknak szól. Fel-

kérte Maros Editet egy ilyen regény meg-

írására. A fõhõsök ikerlányok, akiknek su-

lis évei olyan történetekben bõvelkednek,

amelyek a mai kamaszokkal is bárhol, bár-

mikor elõfordulhatnak, ezért életszerûek.

Az elsõ kötet mindössze két hónap alatt ké-

szült el, majd sorra jött a többi rész, míg

végül megjelent a hetedik, az egészet lezá-

ró könyv. A regény könnyen olvasható, a

hagyományos párbeszédeken kívül a gyer-

mekek Facebookon vagy e-mailben folyta-

tott „beszélgetéseit” chat formátumban írta

meg az írónõ, hangulatjeleket, piktogramo-

kat elhelyezve a szövegben, hogy ezzel is

közelebb hozza a fiatalok körében haszná-

latos nyelvi és képi világot.
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Maros Edit nemcsak a könyv keletkezé-

si körülményeinek és a regényciklus fel-

építésének ismertetésével próbált kedvet

csinálni a könyv kézbe vételéhez, hanem

egy izgalmas fejezetet is felolvasott a je-

lenlévõknek. A találkozó végén a boldog

könyvtulajdonosok dedikáltatták a saját

példányaikat, és mi is a gyermekkönyvtár-

ban találhatókat.  

In memoriam Kosztolányi Dezsõ

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Csilla

von Boeselager Gondviselés Háza Idõsek

Napközi Otthona munkatársai változatos

programokkal várják az idõseket tatai in-

tézményükbe. 

2016. november 11-én irodalmi meg-

emlékezést tartottak Kosztolányi Dezsõ

halálának nyolcvanadik évfordulója alkal-

mából. Hogy mozgásukban korlátozottabb

tagjaikat se rekesszék ki a programból, a

Móricz Zsigmond Városi Könyvtár munka-

társait hívták meg tóvárosi intézményükbe.

A rendezvényen nemcsak a költõ életút-

jának legfontosabb állomásait eleveníthet-

ték fel, de – verseibõl, levelezésébõl vett

részleteken keresztül – azt is megtapasztal-

hatták, miként élte meg a költõ az I. világ-

háború embert próbáló éveit. Szó esett 

arról, hogy bár õt magát – fizikai alkalmat-

lansága miatt – nem vitték ki a frontra, mi-

ként aggódott a szerb határon küzdõ öccsé-

ért. Az is elhangzott, hogy hogyan érte a

költõt és zsidó származású feleségét a kon-

centrációs táborok megnyitásának, az anti-

szemita törvények bevezetésének, a berlini

Obernplatzon zajló nagy könyvégetésnek

vagy épp a világméretû spanyolnátha jár-

ványnak a híre. Vagy hogy hogyan vette fel

a küzdelmet a költõ a félelmetes kórral, a

rákkal.

A megemlékezésen elhangzottak – töb-

bek között – A bal lator, a Fohász csillag-

talan éjjel és a Boldog, szomorú dal címû

versek. A hallgatókat leginkább mégis az

Öcsém és a Hajnali részegség közismert

sorai ragadták magukkal. 
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A családias hangulatú rendezvényt kö-

tetlen beszélgetés zárta, melyen a jövõbeni

közös programtervek is felmerültek. 

Varázsputtony

Közeleg a Mikulás, ezért a Móricz Zsig-

mond Városi Könyvtár gyermekrészlege

által szervezett mûsorral már az ünnepre

hangolódtunk 2016. november 30-án. 

A Palinta Társulat nem elõször látogatott el

hozzánk, hogy mosolyt csaljon a kicsik ar-

cára, ezúttal Varázsputtony címû elõadásu-

kat láthatták, hallhatták a gyermekek és 

pedagógusaik. A színházterem megtelt al-

só tagozatos diákokkal, a Vaszary, a Jáz-

min Utcai, a Talentum, a Fazekas Utcai és

a naszályi általános iskolából is érkeztek

tanulók.

A társulat vezetõje, Veres Andi, vagy

ahogy õ magát nevezi, „Palinta” Andi, va-

lamint zenésztársai  interaktív elõadása bi-

zonyította, hogy igenis jó érzéssel töltötte

el a kicsiket az aktív részvétel, a mûsorba

való bekapcsolódás. Valamennyi gyerme-

ket megszólították: hol a B betûvel kezdõ-

dõ nevûek mehettek fel a színpadra énekel-

ni, hol a harmadik osztályos tanulók és így

tovább, míg végül legalább egyszer mind-

annyian közremûködhettek a produkció-

ban. Persze a Mikulást hívogató dallamok

sem maradhattak el, helyet kapott az elõ-

adásban a Hull a pelyhes fehér hó kezdetû

dal, és a társulat tanított a közönségnek egy

saját éneket, amely így kezdõdik: Kedves

Mikulás, jó nekem, mindig rendes kis-

gyerek…  A mûsort színesítették a bábok,

és a gyümölcs formájú hangszerek. Vége-
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zetül pedig az együttes névadó dalával bú-

csúzott Andi és csapata, a Hinta-palinta cí-

mû éneket bizony jól ismerte kicsi és fel-

nõtt egyaránt. 

A színházterembe egy órácskára ezen a

délutánon beköltözött a tél, megérkezett 

a Mikulás. Kívánjuk, hogy az ünnep nap-

ján valamennyi gyermek részesüljön ha-

sonló örömben családja és társai körében!

Köszönjük az MKE Komárom-Esztergom

Megyei Egyesületének, hogy támogatta az

esemény létrejöttét.

Könyves szerda

2016. november 16-án P. Szabó József volt

a tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár

vendége, aki Az 1956-os forradalom Pe-

kingbõl címmel tartott elõadást az érdeklõ-

dõknek. A könyvtár Könyves Szerda elne-

vezésû rendezvénysorozata 2016-ban ezzel

a programmal zárult.

P. Szabó József pályáját újságíróként

kezdte a Népszavánál. 1962-tõl 2006-ig a

Magyar Rádiónál dolgozott – vezetõi be-

osztásban is –, 1969-tõl 1994-ig a Magyar

Televízió híradójának mûsorvezetõje, majd

szerkesztõje volt. Sokszor meghívták kül-

politikai adásokba, valamint a Hét címû

mûsorba, de saját kínai és japán sorozata is

volt. Írásai megjelentek a Magyarország

címû hetilapban, az Ország-Világban, és

sok más kiadványban. Hét nyelven beszélõ

utazó tudósítóként bejárta a világot, Észak-

és Dél-Amerika, Afrika és Ázsia számos

országában megfordult.

Az egyetem elvégzése után felvették a

Külügyminisztériumba. 1956-ban, huszon-

három éves korában már a pekingi nagykö-

vetségen dolgozhatott, elsõsorban kínai

nyelvtudásának köszönhetõen. A nyolcfõs

nagykövetség mellett volt Kínában egy

magyar kolónia, ahol a külkereskedelmi

dolgozók éltek. P. Szabó József munkája
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fõképp cikkek, szakmai anyagok fordításá-

ból állt. Amikor a forradalom eljutott Pe-

kingbe, ahogyan más hazai munkahelye-

ken, a külképviseleten is megalakították a

forradalmi bizottságot három fõvel, veze-

tõjének P. Szabó Józsefet választották. 

A forradalommal kapcsolatban semmilyen

tevékenységet nem végeztek, élték min-

dennapi életüket. Az újságírót 1957 tava-

szán hazahívták Kínából. Bíróság elé nem

állították, de megvált tõle a Külügyminisz-

térium. Szeretett volna visszamenni újság-

írónak, de nyíltan nem mertek kiállni mel-

lette, hivatalosan senki sem alkalmazta

1962-ig.

Az elõadás után kiderült, hogy 1956-tal

kapcsolatban több hallgatónak van szemé-

lyes élménye, melyrõl sokáig tudna beszél-

ni. A dedikálás mellett néhány mondatra

mindenkinek volt egy kis ideje, mint más-

kor is a Könyves Szerda eseményein.

Könyves szerda az 1956-os tatai 
sortûzperrõl

2016. november 9-én Galambos István, a

Történelmi Ismeretterjesztõ Társulat elnö-

ke és a Nemzeti Emlékezet Bizottság mun-

katársa tartott elõadást az 1956-os esemé-

nyekrõl a tatai Móricz Zsigmond Városi

Könyvtárban. Az elõadás három részre ta-

golódott. Az elsõ rész bemutatta, hogy az

1945-tõl kezdõdõ történések miért fontos

elõzményei a forradalomnak. 

Itt fejtette ki gondolatait a tanácsról, a

termelõszövetkezetrõl és a kötelezõ be-

szolgáltatásról. Ez utóbbiról a közönségbõl

egy-két hallgatónak negatív tapasztalata is

volt.

Az elõadó cáfolta azt a közkeletû városi

legendát, hogy a vidék nem csinált semmit

1956-ban. Kutatásai alapján kimutatta,

hogy minden vidéki helyszínen elmozdí-
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tották a tanácsot, azaz a diktatúra végrehaj-

tó szervét, és nemzeti, illetve forradalmi

bizottságokat alakítottak. Ez az államigaz-

gatás nemzetivé válását is jelentette. Tehát

a vidék is részt vett az államszervezet át-

alakításában, amely esemény a forradal-

mak jellemzõje. A következõ kívánság 

vidéken a beszolgáltatási listák megszünte-

tése volt, amelyeket szinte mindenütt meg-

semmisítettek, elégettek. A vidék jelentõ-

ségét mutatja, hogy a MEFESZ (Magyar

Egyetemisták és Fõiskolások Szövetsége)

Szegeden alakult meg, a forradalom elõtt.

Az elõadás harmadik része a sortûz de-

finíciójával kezdõdött, amely általában

egymás mellett álló katonák lõfegyver-

használatát jelenti. Az 1956-os esemé-

nyeknél a sortûz katonai vagy félkatonai

szervezetek (például a Munkásõrség) lõ-

fegyverhasználata volt fegyvertelen civilek

ellen. Magyarországon nyolcvan ilyen 

tragédia történt, hatvan a Rákosi–Nagy

érában, húsz a kádári konszolidációban. 

A tatai esemény egyetlen pisztoly miatt

történt, amely az egyik felkelõnél volt – te-

hát a történészek körében talán nem számít

sortûznek, ám valójában fegyvertelen civi-

lekkel szemben elkövetett fegyverhaszná-

lat volt.  Az 1994 és 2001 között több tár-

gyaláson, fellebbezésen, végül ítéleten 

keresztül zajló tatai sortûzper érdekes ele-

meit is kiemelte az elõadó. ■
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