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idén 71. alkalommal tolonghattak a 
könyvbarátok a Vörösmarty téren és az 
ország több helyszínén. Az egyik főszerve-
ző szerint már kimondható: sikeres a ma-
gyar könyvkiadás. Remek, éljen, ünnepel-
jünk hát! S talán mi olvasók is kimondhatjuk 
már: ennyi pénzt ritkán költünk el egyszer-
re a kultúrára áldozva. Ha lenne oly' bátor 
tintanyúl, ki megvenné a listán szereplő 
összes könyvet: az 250 000 Ft-ról nem tudna 
számot adni családjának. Különben is jobb, 
ha így számolunk, ne vesszünk el a részle-
tekben. 

Nagyon sok fiatal „versenyző" indult az 
idén, őket még nem ismerték fel ugyan a 
pavilonok között bóklászva, de lelkesedé-
sük mindenképpen dicséretes. Hasonlóan 
említésre méltó tendencia a sok 
határontúli alkotás. A kiadók természete-
sen kísérték a műveket, a tér egy részén ők 
sorakoztak fel. (Hátrányos helyzetüket mu-
tatja: a színpad mellett kaptak helyet...) ide 
kapcsolódik, hogy Grendel Lajos, a felvidéki 
magyar irodalom kiválósága nyitotta meg a 
happeninget. Ez évben még inkább a ma-
gyar művek és szerzők voltak túlsúlyban a 
92 pavilonban. A listát böngészve az is 
megállapítható, hogy sok a gyerekkönyv, s 
szerencsére magyar szerzők szüleményei 
többségükben. 

Egyszóval, mindenki jelen volt személye-
sen vagy könyvileg, aki számít a mai magyar 
irodalomban. A kiadók tudatosan készülnek 
e Supka Géza által megálmodott esemény-
re, a nagy dobásokat ilyenkorra tartogatva. 

A szépirodalom az okosok szerint újra fel-
futóban, ígyhát nosza, erre startoltak a 
kiadók is. Talán itt abba is hagyhatnánk a 
körök futását a Könyvhét körül, sorjázva a 
könyvek között, a hangulat fokozása érde-
kében néhány életképpel, „kis színessel" 
szolgálnék. 

1. kép. Nagyhangú, s kissé ittas férfiú 
könyököl az újságos bódé pultjánál. Értel-
miségi a lelkem, akárki meglássa, látszik a 
szandálján, tipikus design. Lesír róla: ő bol-
dog, hisz Könyvhét van. (Mellőzzük a mo-
solyt! Ilyen is van...) A nap süt, hangulata 
már meg van alapozva - ha némi segítség-
gel is...-, haverok is a közelben diskurálnak, 
ő jókedvűen szemléli az eseményeket. De 
jaj, elkövet egy nagy hibát. Kissé koordiná-
latlan mozgása során az újságos bódé azon 
részét hozza takarásba, ahol megtekinthet-
nénk a kínálatot. Ez a momentum elég, 
hogy a szombat délutáni idill semmivé vál-
jon, a közelben lévők újra konstatálják, 
hogy az élet nem habostorta és „nehogy 
má asszid, hogy tied a világ!" Az újságos 
kiront az ő bódéjából és egy oroszlán sze-
lídségével felhívja szegény szandálos bará-
tunk figyelmét arra, miszerint ő fizet e tá-
kolmányért és neki joga van ahhoz, hogy 
nézzék az újságait a kirakatban. Minden 
szimpátiánkat magunkénak tudó hősünk 
tesz egy bátortalan kísérletet annak jelzé-
sére, hogy ilyenkor (s nagy kört ír le lapát 
kezével) ki nem fütyüli le az ő újságait. De 
az oroszlán továbbra sem suttogva a kocs-
mába irányítja a látszólag kultúrára is szom-
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júhozó emberünket. S a drámai fordulat itt 
áll be, kedves olvasók! Megsimogatja az 
oroszlán fejét (Isd: a Könyvhét nem állat-
kert) és valóban elmegy, mondván: „igazad 
van, öregem." így született meg a Könyvhét 
antireklámja. 

2. kép. Az ide-oda imbolygó, s közben 
morajló tömegből gyanúsan stabil ember-
csoport tűnik ki. Hogyan lehetséges, hogy 
nem úsznak sem az árral, sem azzal szem-
ben (semmi átvitt jelentést ne keressünk!)? 
Hősünk (vagyis én) jó újságíró módjára kö-
zelít az objektum felé, kinyomozandó az 
esetet. No hát ez egy sor volt. HOSSZÚ, 
mitöbb kígyózó sor egy közös jellemzővel: 
mindenki egy vaskos kötetet szorongatott. 
Nem fokozom tovább az izgalmakat, a cél-
személy maga a Mester, Esterházy Péter 
volt. Havas Kati szerint ehhez képest a Le-
nin Mauzóleumhoz járuló embertömeg 
smafu. Ott ült egy helyes székben, s csak 
írt, írt, rótta nemes nevét. Ennek kapcsán 
hangzott el egy apróbb történet valamely 
médiában: valaki azt kérte - állítólag leg-
újabb divat szerint - , hogy a személyi iga-
zolványába is vésse be nevét Esterházynk. A 
jeles író először természetesen vonako-
dott, hangot adván aggodalmának, majd 
némi kapacitálás után beleírta: Nádas Péter. 
Meseelemként ennyit mondhatok: aki nem 
hiszi, járjon utána. Mindenesetre a 
Harmónia Caelestis teljesen szubjektív mér-
cével a legjobb könyve Esterházynak. Töb-
bet erről nem is lehet nagyon, illetve nehe-
zen találja az ember a szavakat, oh mily 
megható, szóval olvassuk bátran! Mondani 
sem kell, miután letelt dedikálási penzuma, 
nem volt fellelhető újabb hasonló méretű 
sor a Vörösmarty téren. Illetve a fagyisnál, 
de ez olcsó poén, bár igaz. 

Az előző remekműhöz hasonlóan a Mag-
vető adta ki Parti Nagy Lajos legújabb mű-
vét is: Hősöm tere. Belelapozva sokat ígérő, 
bár ott jártamkor nem akadt sok munkája a 
szerzőnek... ugyané kiadónál maradva fon : 

tos irodalomtörténeti adalék szabó Lőrinc 
és Korzáti Erzsébet levelezése. író és múzsá-
ja a hétköznapokban, csípi a magyar az 
ilyesmit. 

3. kép Ha már dedikációnál tartunk, ér-
demes megemlíteni Tandori Dezsőt és az ő 
megkomponált hátterét. Bordó bársonnyal 
bevont szék és asztal, körülölelve valame-
lyes díszítő elemekkel, s közepén trónol 
Tandori a nélkülözhetetlen és felejthetet-
len sapkájával. Mindez a Ködös iker című 
elbeszéléskötete okán történt. Mindeneset-

re üdítő színfoltja az effajta 
happeningeknek. 

Tömegjelenetek azért akadtak néhány 
pavilonnál még. Ilyen volt az Osiris, amely a 
szokásos magas színvonalon képviseltette 
magát. Egyik nagy dobása Németh László 
élete levelekben. Jó, tudom, ember nincs, 
aki elolvassa ezt a három kötetet, de azért 
még a jelentősége igen nagy. Sokan jártak 
rá a Millenniumi Könyvtár sorozatára, 
mellyel valóban olcsón lehet „igényesen 
kiválasztott", szép könyvekhez jutni. 

4. kép. A szokásos színpadi hangok hal-
latszanak a távolból, idén is meg van szer-
vezve a buli, gondolja a haladó messziről. 
Mikor közelítünk a tett színhelyéhez, hát 
kiviláglik a turpisság: Heti Hetes csökken-
tett üzemmódban. Hárman ontják az el-
mésségeket, a jónépnél annyira nem jön be 
a dolog, de hát mindenki úgy szórakozik, 
ahogy tud. S ekkor e sorok írója véletlenül 
(!!!) fültanúja lesz három ember traccsolá-
sának. csak kettő volt ismerős, s tán elég, 
ha úgy helyezném el őket az élet palettá-
ján, hogy a Heti Hetessel átellenben foglal-
nak helyet. Egyikük arcszíne vörösbe hajló-
nak tűnt s ekképp szólt társaihoz: „Ki en-
gedte ezeket ide? undorító." A békés ma-
gyar irodalmi élet e megnyilvánulása után a 
tér másik oldala felé vettem az irányt. 

5. kép: Az egyik bázisponton egy kisebb 
tömörülést észlelvén esetet szimatoltam, s 
lön: a legpolitikusabb magyar drámaíró 
fogadta hódolóit. Először üldözési mániám 
kerekedett felül, hisz lassan minden évben 
tanúja lehetek e megható jelenetnek, pedig 
nem könnyű valakivel évi rendszerességgel, 
ám spontán módon összefutni a Könyvhé-
ten. De másnap kiderült a csel: egészen más 
napszakban ismét az előbbi kép fogadott, 
így levonható a konzekvencia: ő mindig ott 
van. idén egy elbeszélés-gyűjtemény kap-
csán, a Püski gondozásában. 

6. kép Volt egy úgymond humoros do-
log is (a Balasi Kiadó egyik embere jóvoltá-
ból): az ismeretlen Szponzor Emlékműve. 
Gondolom már most mindenki fogja a ha-
sát, s hogy fokozzam e vicces hangulatot, 
elmondom, hogy mindez kartonpapírból 
fölállítva. Tudom, most már senki nem bír 
magával a röhögéstől, én is nehezen tür-
tőztettem magam. Ha kikacagtuk magun-
kat, talán térjünk rá ... mondjuk a filmekre. 
Nemrég mutatták be Mészáros Márta 
Kisvilma című filmjét, mely tulajdonképpen 
a három „napló" előzménye. Ezeket találhat-



juk meg könyv alakban a kötetben. Marx 
József Jancsó Miklós két és több életéről írt 
egy átfogó életrajzi esszét. Maradván az 
életrajzoknál, érdekesnek ígérkezik Polcz 
Alalne legújabb dobása, Az életed, Bíró Ber-
ta. Barátnőjének állít ezzel emléket az író-
nő. Szilágyi Ákos szokott módon 
Oroszországról írt, de kissé bizarr szem-
szögből: virtuálisan vizsgálta a kérdést, a 
média hatását elemzi a tömegtudat kap-
csán. Belelapozva Izgalmas olvasmánynak 
ígérkezik. 

7. kép. Tipikus turistafejű pár lődörög 
egy asztal körül. Térkép a kezükben, vázas 
hátizsák és fényképezőgép a további tarto-
zékok. Láthatólag nem annyira tudják, hogy 
mi merre hány méter, s pontosan minek a 
közepébe is csöppentek, odaviharzik egy 
nő, s hiányolja a szerzőt, kinek dedikálnia 
kéne művét. Nem túl hosszas tipródás után 
feltalálja magát, s megkérdezi az éppen 
németül beszélgető pártól ékes magyar-
sággal, hogy a kiadó képviseltében vannak-
e itt. Pestiesen: azért ez nem semmi. 

A Faludy Györgyről kiadott könyv sem 
semmi (igaz, az ára sem...), gazdag élete 
képek, levélrészletek segítségével igyekszik 
előttünk kibontakozni. Tavaly is megörven-
deztetett egy könyvvel bennünket Bacher 
Iván, s idén sem marad adósunk sajátos 
atmoszférájú írásaival. (Elindulni három nő-
vel.) 

Régi adósságot törlesztett a Helikon -
könyvtárakkal és olvasókkal szemben -
Máral Sándor összegyűjtött verseivel. Az 
igényes küllemű könyv eddig kötetben meg 
nem jelent költeményeket is tartalmaz, 
összegyűjtött versekből nem szenvedünk 
hiányt mostanság: Csoóri Sándor, Eörsl Ist-
ván, Határ Győző is ezekkel jelentkezett. 

8. kép. Utóbb említett jeles költőnk 
szintén feltűnő jelensége volt a Könyvhét-
nek: Ő maga szalmakalaposra vette a figu-
rát, nem is a legkisebb méretben. De a 
hölgy, aki mellette foglalt helyet, a szó leg-
szorosabb értelmében színes egyénisége 
volt a rendezvénynek. (Lehet, hogy tájéko-
zatlanság, ha nem tudom, kl ő?) Élénk sö-
tétlila ruhát próbáljunk elképzelni egy még 
élénkebb igen nagyméretű rózsaszín kalap-
pal. Helyesek voltak így ketten... S Határ 
Győzőnek volt is dedikálni valója bőven. 

széppróza szempontjából jelentősnek 
tűnő kötet Tar Sándor Nóra jön című mun-
kája - bár azt nyilatkozta az író, hogy a ki-
pattant botrány irodalmilag megszüntette 
őt. Másik fontos könyv Temesl Ferenc ki-
rályáldozata. Bármily furcsa, de bizton ál-
líthatjuk: a Könyvhét egyik legsikeresebb 
könyve závada Pál Jadviga párnája, igaz, 
hogy Immáron a kilencedik kiadás látott 
napvilágot, de szó se róla, ugyanúgy, kap-
kodták, mint „új korában". 

9. kép. A Könyvhét apropóján több iro-
dalmi műsort is szerveztek. Egyik ilyen volt 
egy Rejtő Jenő est. az ember persze pavlovi 
refi'ex-szel közelít felé, s felidézi azt a vége-
láthatatlan röhögést, mely könyvei olvastán 
rázza a pacienst, vannak ugye kétségeink az 
ő előadhatósága kapcsán, de egy est még-
sem film, tehát nagy baj nem lehet. Mind-
ezekhez képest kellemes csalódást keltve 
egy nagyon komoly, néhol szarkasztikus 
felolvasásban volt részünk. Naplóvá összeál-
ló írásaiból kaphattunk ízelítőt, mely vég-
képp eldönti azt. a kérdést: igazi, komoly 
író volt-e őkelme. Válasz: hát hogyne. 

Lassan elfogynak az idei képek a könyv-
hétről. Illetve maradt a zárókép: 

10. kép Emberek százai tolonganak ta-
posva egymást pavilontól pavilonig, man-
csaikban prospektusok tömkelege, züzögős 
szatyrokban a zsákmány, lézengőknek esély 
nem sok marad. A céltudatos Könyvheti 
látogató határozottságáról ismerszik meg, 
csak a Vörösmarty téren tett sokadik kör 
után csappan lelkesedése. Árusok fogyha-
tatlan türelemmel viselik a sok tapicskoló 
kezet, (ha valakinek más tapasztalatai van-
nak: bocs), sok kis értelmiségi mókus szak-
máz, dicsér, egymásnak ajándékoz: írók 
egymás közt. „Hadd mutassam be...", „ő az 
én...", „Olvastad már...?", „Ne is mondd, én 
is láttam, tényleg szörnyen néz kl...", „De jól 
nézel ki...l", „Össze kéne jönnünk egy kis 
dumcsira...", „Láttad mennyien, állnak az 
Esterházynál?...", „Na ja, úgy könnyű, ha 
valaki írni is tud...". 

Hopp, úgy tűnik, idén kissé anekdotikus-
ra sikeredett eme összefoglaló. Még renge-
teg könyvet kellett volna említeni, melyek 
fontosak, izgalmasak, kedvesek, szépek, 
szerethetők. Most ennyire tellett, fenyege-
tésként annyit: folyt. köv. jövőre! 

Hámory Zsófia 





Versenyek a III/7-es felnőtt könyvtárban -
egy pedagógus szemszögéből 

Május 25-én, csütörtökön ünnepélyes ke-
retek között fejeződött be a III. kerületi 
szabó Ervin könyvtárban január közepén 
elindult vetélkedő, amelyen összesen 2561 
gyerek vett részt. 

A versenynek nemcsak a résztvevők ma-
gas száma ad különleges jelentőséget, ha-
nem az olvasás éve is: így talán még fonto-
sabb, hogy a fiatalokkal megszerettessük a 
könyveket, az elmélyült olvasást, és megis-
mertessük őket a könyvtár használatával. 

Az általános iskolák, ill. a hatosztályos 
gimnáziumok hetedikesei és nyolcadikosai 
részére Jáger Judit készített egy feladat-
sort, magyar irodalmi és könyvtári kérdé-
sekből. A hetedikesek versenyén 42 tanuló 
szerepelt, 7 iskolából. Az első három helye-
zett: 

1. Lévay Katalin Bárczi Általános Iskola 
és Gimnázium 

2. Vizi Zsófia óbudai Gimnázium 
3. Takács Máté Óbudai Gimnázium 
A nyolcadikosok versenyére 37 tanuló 

adott le kitöltött feladatlapot, a kerület 5 
iskolájából. Eredményeik a következők: 

1. Váradi Fruzsina óbudai Gimnázium 
2. Józsa Szilvia Óbudai Gimnázium 
3. Mócsán Cecília Fényes Adolf Általános 

iskola 
Az angol verseny kérdéseit Rainer And-

rea állította össze, itt is a hetedikes tanulók 
szerepeltek a legnagyobb létszámmal, a 
néhány hatodikossal és a nyolcadikosokkal 
együtt összesen 133-an. számukra a felada-
tok játékosak, „keresgélősek" voltak. Az 
irodalmi feladatokon kívül volt történelmi 
és London, New York, Washington neveze-
tességeiről is kérdés. A versenyzők nagyon 
jó eredményeket produkáltak, sokan közü-
lük alig veszítettek pontot. 

Az első díjat két kislány nyerte az óbudai 
Gimnáziumból, a második Jakatics Dániel 
lett a Harrer Általános Iskolából, és öt har-
madik helyezés volt: négyen az óbudaiból, 
egy gyerek a Kerék iskolából. 

Az elsős és másodikos gimnazistáknak 
egy hosszabb lélegzetű művet és két 

elbeszélést kellett elolvasniuk ahhoz, hogy 
a feltett kérdésekre válaszolni tudjanak, 
voltak egyéb irodalmi, földrajzi kérdések, 
szómagyarázatok is. Az elsősöknek meg 
kellett magyarázniuk a könyvtár fogalmát -
természetesen angolul. A gyerekek 98%-a 
azt írta, hogy a könyvtárban könyvek, 
esetleg még folyóiratok vannak, és olvasni 
lehet ott. Ez a válasz azt mutatja, hogy a 
gyerekek nincsenek tisztában a könyvtárak 
egyre bővülő szolgáltatásaival. Az elsősök 
végeredménye: 

1. TulogdiZsófia Óbudai Gimnázium 
2. Mándoki Enikő Óbudai Gimnázium 
3. Radien Orsolya Óbudai Gimnázium 
3. Sárközi István Óbudai Gimnázium 
A másodikos gimnazisták angol versenye 

jóval nehezebb volt. A nehézséget Emily 
Bronte üvöltő Szelek c. regénye és E. A. Poe 
A Fekete macska c. elbeszélése okozta. A 
kérdések megválaszolásához tanulmányok 
olvasására ill. mélyebb értelmezésre volt 
szükség. Talán a regényválasztás is okozta, 
hogy főleg lányok vettek részt a verseny-
ben. Az irodalmon kívül londoni nevezetes-
ségeket is fel kellett ismerni, a végén pedig 
a szenvedő szerkezet gyakorlására volt né-
hány rajzos példamondat. A másodikosok 
versenyét szintén az Óbudai Gimnáziumból 
nyerte három tanuló. 

Mint tanár nagyra értékelem a könyvtá-
rosok munkáját, hiszen összeállítani többfé-
le feladatsort, kiértékelni a sok-sok beérke-
zett megoldást nagyon fáradságos és idő-
igényes munka. A gyerekeknek viszont fon-
tos a verseny, a megmérettetés más iskolák 
tanulóival; számukra és számunkra is hasz-
nos és ösztönző egy-egy ilyen verseny. Mi-
nél többféleképpen alkalmazzák, gyakorol-
ják az órai anyagot, annál inkább érzik, 
hogy nemcsak száraz „bemagolnivaló"-ról 
van szó. 

A könyvtár számomra mindig is egy cso-
dálatos világ volt. Szerettem és ma is szere-
tek bóklászni a polcok között, le-leemelni 
egy-egy ismeretlen regényt, útirajzot, ver-
seskötetet vagy nyelvkönyvet, belelapoz-
gatni, „kóstolgatni". Nagyon örülnék, ha a 
következő generációk is megéreznék a 



könyvek vonzerejét, tapasztalnák azt az 
örömet, amikor az ember valami, számára 
Igazán lényegesre, szépre rábukkan. Ezt a 
csodavilágot nem pótolhatják - bármennyi-
re is a mai világ nélkülözhétetlen részei - a 
videofilmek, TV műsorok, CD-ROM-Ok és az 
internet. 

Köszönettel tartozunk a verseny szerve-
zőinek, reméljük máskor is lesz kedvük és 
energiájuk hasonló nagy fába vágni a fej-
széjüket. 

Takácsné Bajnóci Andrea 
az Óbudai Gimnázium angolszakos tanára 

A cikk végére kívánkozik két kiegészítés. Az első az, hogy a Ili. kerületben 29 iskola található 
összesen, melyek közül tizenötből - s nem okvetlen a könyvtár vonzásköréből - versenyeztek a 
gyerekek az ötféle vetélkedőn. 

A másik fontos dolog az, hogy a „ringbe szállt" tanulók 41%-a az Óbudai Gimnáziumból érke-
zett, ezzel magyarázható a sok elnyert helyezés. 

Rainer Andrea 

A Kőbányai Hírek 2000. májusi számából: 

„ A könyvekkel együtt szeretetet is visznek 

Már az utcára néző lépcsőház ablakánál várta Erzsi néni Marikát, s dobta le a kapukulcsát, pe-
dig gyötrelmes fájdalmat okozott neki, amíg az ablakhoz vivő néhány lépcsőn lejött. De hát nem 
akart semmit a szerencsére bízni, hogy a hosszú idő óta várva-várt Ecsediné Somogyi Máriát, a 
Fővárosi Szabó Ervin X/4-es számú - közismertebb néven Pataky - könyvtár most éppen házhoz 
szállító könyvtárosát majd csak beengedi valaki. Nem! Ennek a kiböjtölt találkozásnak, s a meg-
szokottá vált jóízű beszélgetésnek örömét nem teheti tönkre holmi zárt kapu. 
Erzsi néni hosszú évek óta olvasója, hűséges látogatója volt a könyvtárnak, és jelen volt az őt 
érdeklő valamennyi rendezvényen. Jól érezte magát a csak a könyvtárakra jellemző hangulatban, 
és megszerette a könyvtárosokat is, akikkei mindig megoszthatta gondolatait a könyvekről, író-
ikról, de még családi örömeit, gondjait is megbeszélhette velük. Ezt a - mondhatnám idilli - álla-
potot törte ketté a betegség, ami végképp a lakáshoz kötötte. Az ajánlat, amit a könyvtárosoktól 
kapott, hogy ettől kezdve ha2a viszik neki a könyveket, mégis vissza adott valamit abból a jó 
érzésből, ami addig a könyvtárban körülvette. Hiszen most is megbeszélheti Marikával a könyvek 
mondandóját. Erzsi néni ugyanis leginkább azokat a szerelmes könyveket és tévésorozatokat 
szereti, ahol sok a bonyodalom, a rossz megkapja méltó büntetését, jó pedig megérdemelt bol-
dogságát, mint például Danielle Steel vagy a Court-Mahler könyvekben. De bajait, betegségeit is 
elpanaszolhatja neki és a gondoskodó, de mégis csak távolabb élő családja iránti hiányérzetet 
is valamennyire pótolja a kéthetenkénti találkozás. 

Erzsi néni ezektől a találkozásoktól azonban nem csak ezt várja, meggyőződése - és ebben bi-
zonyára igaza is van - , hogy a beszélgetés, és főleg a nevetés, jótékonyan hat az immunrend-
szerre, egy-egy jóízű terefere hatására kevésbé éri el a betegség. No, meg közben a fájdalomról 
is megfeledkezik. 

Míg a könyvtárban Ecsedi Marika összeválogatta az Erzsi néninek szánt könyveket, magazino-
kat, no meg útközben is, volt időnk beszélgetni a könyvtárnak erről a szolgáltatásáról. Egy rég-
óta működő könyvtárban óhatatlan, hogy az olvasók előbb vagy utóbb megöregszenek, megbe-
tegednek és - legyenek bár a leghűségesebbek - tovább képtelenek bejárni. Hogy a kapcsolat 
mégse szakadjon meg, a könyvtárosok felajánlották segítségüket, hogy hazaviszik számukra a 
könyveket. Ez a szolgáltatás bizonyos értelemben ki is bővült, hiszen dr. Földváry János főorvos 
úr kérésére háromhetente a Gizella Kórházba, az utókezelőbe is viszik a még olvasni tudóknak a 
könyveket. De azok sem maradnak ki, akik valami miatt nem képesek olvasni, számukra úgyneve-
zett hangos könyvek jelentik a megoldást, amelyeket a nővérek segítségével hallgathatnak meg. 
Régi dolog, hogy a könyvtárosok kicsit szociális munkások is. Előfordul az is, hogy a kórházba 
nem könyvekkel, csak beszélgetni járnak be: az akaratukon kívül az élettől elzárt emberekhez 
eljuttatják a külvilág híreit, csodáit és szeretetet nyújtanak azoknak, akiknek ez nagyon hiányzik. 

Drégely István" 



Írjatok, szerkesszetek diákújságot! 
Egyéni, ötletes módon kívánta fiatal könyvtárhasználóinak „előkészíteni" az olvasás Éve ak-

ciósorozatot a iv/1. sz. (Király utcai) könyvtár: az Újpesti Önkormányzat erkölcsi-anyagi és a 
helyi, kerületi újság szerkesztőségének szakmai támogatásával pályázatot hirdetett általános-
és középiskolai közösségeknek, iskolai újság szerkesztése témakörben. 

A felhívás egyaránt szólt már működő, a IV. kerületben „közismert" iskolai lapszerkesztők-
nek (közösségeknek), illetve általában a kerületi iskolák diákjainak, hiszen a könyvtárosokat 
összetett cél vezette: megmozgatni a tanulók fantáziáját, felkelteni érdeklődésüket az infor-
mációterjesztés egyik legrégibb és legérdekesebb, közkedvelt „csatornája", a sajtó iránt, és -
nem utolsó sorban - népszerűsíteni a könyvtárat, az olvasást, és természetesen a kerületi új-
ságot. 

A nevezési feltételek egyszerűek voltak: 
- már több számot szerkesztett vagy éppen csak megalakult (esetleg alkalmi) diákszerkesz-

tőségek küldjék be a könyvtárba Iskolájuk életét tükröző (heti, havi, kéthavi, negyedéves stb.), 
helyi lapjuk egy-egy (több) utolsó - tavaszi - számát; 

- a lapok tartalmi vonatkozásainak nem szabtak határt, a részvétel egyetlen kritériuma ab-
ban állt, hogy a beküldött számnak tartalmaznia kellett legalább egy olyan cikket (riportot, 
interjút, beszámolót, esszét stb.), amely kapcsolódik a könyvhöz, a (bármilyen) könyvtárhoz, 
tehát általában az olvasáshoz. A felhívásra tizenöt ív. kerületi általános- és középiskola reagált, 
részükre a könyvtár egy előzetes, tájékoztató megbeszélést szervezett, ahol a meghirdetők (a 
könyvtárosok) és a potenciális pályázók (az iskolák diák-szerkesztősége és/vagy a leendő, vállal-
kozó szellemű tanulók) megismerkedhettek egymással, a könyvtárral és szolgáltatásaival, és -
az Újpest lap szerkesztője, valamint a FSZEK Híradó főszerkesztője előadásain keresztül - a saj-
tó rövid történetével, az újságírás műfaji-tartalmi szabályaival, alapvető elvárásaival. 

Május elejére végül is 11 tanintézmény képviseletében érkeztek be pályamunkák: tizenegy 
ragyogó, érdekes diákújság; nem kevés olvasnivalót biztosítva - és néhány felhőtlen, jókedvű 
órát szerezve így - a zsűrinek. 

A beküldött lapok - függetlenül a beküldők életkorától - meglepően egyenletes (magas!) 
színvonalat mutattak. Könyvtárosok (és gyakorló újságolvasók és lapszerkesztők) első tapaszta j 

lataként leírhatjuk: az írás-szerkesztés tehetség kérdése, amely ha létezik, általános tetszést 
arat, tekintet nélkül az alkotó életkorára és/vagy jártasságára. Második tapasztalat: a diákok 
fantáziája, alkotókedve és utánzásl (pontosabban: mintavételi) szokásai szabadon a felszínre 
törnek, ha (bármilyen) lehetőséget, ösztönzést kapnak. Jó volt látni gazdag képzelőerejük 
megnyilvánulását, de ugyanakkor tanulságos volt a megállapítás is: a lapszerkesztés során „ 
elkövetett" hibáik és tévedéseik („rendetlen" helyesírás, a következetes korrektúra hiánya, 
félreértett műfajok stb.) az országos lapok által rendre „elkövetett" - bosszantó - hibákat 
mintázzák. 

A tizenegy újságot általános szempontok alapján értékelte a zsűri: 
- megfelel-e az újsággal szemben támasztott alapvető formai követelményeknek (lapcím, 

kiadásjelzés, lapszámozás, tartalomjegyzék, szerzők, terjesztési adatok, stb.); 
- tartalmi kritériumok (mennyire frappáns a címválasztás, valóban a tanulók írták-e, a vá-

lasztott rovatok hogyan tükrözik a diákok vagy a publikum várható érdeklődését, mennyire 
aktuálisak a témák, az egyes újságírói műfajok milyen arányban jelentkeznek, szerepel-e és 
milyen megközelítésben a könyvtár, a könyv vagy az olvasás kérdésköre, az írások stílusa, he-
lyesírása stb.); 

- a küllemi megjelenés (Illusztrációk, tördelés arányossága, következetesség a betutipus 
választásában, stb.). 

A követelményeknek - mindenféle szempontból - három újság felelt meg. A 2000. május 17-
én a Király utcai könyvtárban lezajlott hangulatos és bensőséges eredményhirdetésen két dí-
jazott, a Károlyi István Általános iskola „Padfirkálók", és a Könyves Kálmán Gimnázium 
„ingylribingyirl Könyves" című lapja részesült kiemelt elismerésben, a „zöldalma" pedig - a 
szűcs Sándor Általános iskola lapja - elnyerte a könyvtárosok különdíját. 



A díjazottak nemcsak diktafont, a kerület életét, történetét bemutató értékes kiadványo-
kat kaptak, de egy felajánlást is: az Újpest újság főszerkesztő asszonya felkérésére 
„kollégaként" részt vehetnek a helyi lap egy számának szerkesztésében. 

Természetesen az alapos és szakszerű értékelés befejeztével valamennyi résztvevő emlékla-
pot kapott, sőt a könyvtárosok kis „egységcsomaggal" is kedveskedtek a diákoknak: benne az 
újságíráshoz szükséges apró eszközökkel (tollakkal, kiemelőkkel). 

A kezdeményezés elérte célját: a könyvtár és a helyi önkormányzat közösen mozgósítani 
tudott a legfiatalabb „polgárok" körében nemcsak az olvasás vagy a könyvtár értékeinek meg-
ismerése-felmutatása ürügyén, de a kerület mindennapi életébe való bekapcsolódás 
(bekapcsolhatóság) okán is. 

végezetül álljon itt néhány idézet a díjazott újságokból annak illusztrálására, hogy milyen 
profi lapok kerülnek/kerülhetnek ki a diákok keze alól - és hogy a zsűri tagjai (egyikük a be-
számoló összeállítója) nem elfogultságukban minősítették kiemelkedőnek a beérkezett pálya-
műveket csakúgy, mint a Király utcai könyvtár - remélhetőleg hagyományteremtő - vállalko-
zását. 

Pobori Ágnes, 
mint a zsűri tagja 

„Én sokat olvasok, és szeretném ezt az érzést megismertetni Veletek. Ha az ember olvas egy 
könyvet, nemcsak kusza szavakkal és betűkkel tömi a fejét, hanem művelődik. A mai világban 
egy átlagművelt ember tud olvasni. 

Olvasás alatt nem azt kell érteni, hogy rágom magam keresztül a könyvön, amíg be nem fe-
jezem. Az olvasás az, amikor az ember nem az oldalakat számolja, hanem élvezi azt, amit olvas. 
Ha olvasol egy könyvet, átadod magad a történetnek, és sodródsz vele messze a külvilágtól. A 
zajok elhalkulnak, a képek körvonalakká válnak, és néhány oldal után nem látsz, nem hallasz, 
csak elmélyülten olvasod a regényt. Ha szállsz a könyvvel, te is ott vagy, amikor Robison 
Crusoe megismerkedik Péntekkel, vagy amikor Abigél szökni próbál a kollégiumból. Te is sze-
replő vagy. Beleképzeled magad a helyükbe. Elképzeled, te mit tettél volna, ha megtámad az 
ötödik gyűrű ura, vagy éppen a halhatatlan emberrel harcolsz. Aztán te leszel a főszereplő, és 
te vágtatsz a tó vénjének nevezett hófehér csodaparipán, és te gondolod semmivé a szürke 
szellemeket az utolsó pillanatban. Aztán, mire észbe kapsz, már a másik könyvön izgulsz, és 
egy nagy lápba csöppensz, és te vagy Szitári Tamás, és azon töprengsz, hogyan tudnád kisza-
badítani drága jó apádat a vármegyei börtönből." 

„Az olvasás élvezete": részlet Németh Luca 7/a osztályos tanuló 
írásából ( = zöldalma, 2000/1.sz. 15. p.) 



láttam a tanítványát itt.": Bevezető gondolat (Kufcsák Gergely 4/a.) és részlet Gódor Atti-
la, Molnár Miklós és veszprémi Attila Király utcai könyvtárriportjából. ( = Padfirkálók Lapja, 
2000. Április. 7-12. p.) 

GA ...Én igazából csak akkor iratkoztam be, 
mikor a pályázat alkalmából itt voltunk egy 
beszélgetésen. Akkor gondoltam: már jó 
lenne beiratkozni... 

PJ ...és azóta ide jársz. 
GA igen. 
NYE Akkor ez egy visszajelzés nekünk, nem? 
Sokat beszélgettünk még, beszélgetőtársaink 

kikérdeztek minket könyvtárba járási szokásaink-
ról, Gódor Attilát a most megjelent novellájáról 
(jelen PAFLA-ban a 13-15. oldalon), és mindannyi-
unkat a PAFLA ügyes-bajos dolgairól. Szívből kö-
szönjük Nyers Erikának, Kiss Katalinnak, Preisler 
Juditnak és Guzsalovit Attilának az interjút, és ha 
rajtunk múlik lesz még ennek a dolognak, vala-
hogy, folytatása. 

(egyelőre) 
vége 

Az interjút készítette: Gódor Attila, Molnár Miklós és Veszprémi Attila, Korrektúra: Gódor 
Attila és Molnár Miklós. Műszaki beállítások, fotók: Veszprémi Attila. 

Diákújság Könyves Kálmán Gimnázium 

IMGYIRIBIMGYIRI 
kÖNYVO 



„Vers a halott madárhoz": Sipos László 12/a osztályos tanuló képverse. ( = lingyiribingyiri Köny-
ves, 2000. II. évf. 2. sz. 17. p.) 



EZ TÖRTÉNT... 

Május 10-én rendezte a Zenei Gyűjtemény évadzáró hangversenyét, amelynek keretében -
a magyar államalapítás ezredik évfordulója tiszteletére - a régi zenét játszó Concentus 
Consort lépett fel. Az együttes korhű öltözékben és hangszerekkel mutatta be Imre király, 
Mátyás király és II. Lajos udvari zenéjét, valamint ízelítőt adott kódexeink táncaiból és XIV. szá-
zadi egyházi dallamokból A Gyűjtemény következő rendezvényére várhatóan ősszel kerül sor. 

Június 1-jén a Dagály utcai könyvtárban szűcs Ildikó színművész - Határon címmel - mai 
magyar kortárs költők verseiből tartott pódiumelőadást. A hazai és határon túli költők verseit 
Lator László válogatta. 

Június 6-án, Lator László író, műfordító és Domokos Mátyás irodalomtörténész közreműkö-
désével tartotta meg - az ünnepi Könyvhét tiszteletére - irodalmi estjét az Etele úti könyvtár 
irodalmi Kávéháza, közösen az Európa Könyvkiadóval. 

Június 15-én Dr. Schiffer János (Budapest főpolgármester-helyettese), Dr. Nagy Gábor 7> 
más (a Budavári Önkormányzat polgármestere) és Dr. Fodor Péter főigazgatónk ünnepélyesen 
átadták a felújított Krisztina körúti könyvtárat. A megnyitót Balkay Géza színművész és a 
Música Hungarlca kamaraegyüttes szép előadásai tették hangulatossá, és az a gyönyörű kiállí-
tás, amelyet a könyvtár mini galériájában klss Ilona könyvművész alkotásaiból rendeztek. A 
kiállítás egyébként július 3d-ig, a könyvtár nyitva tartásával egyidőben még megtekinthető. 

Kiállítás 
A XIII. Kerületi Napok ünnepségsorozat keretében a kerület gyermekkönyvtárosai általános 

iskolás tanulók pályamunkáiból „Kerületünk nevezetes épületei" címmel makettkiállítást szer-
veztek. A kiállítás augusztus 30-ig tekinthető meg a Dagály utcai könyvtárban, a nyitva tartás 
alatt. 
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