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Egy Oscar-díjas filmrendező 

tatabányai gyökerei 

Nagy Ádám 

A József Attila Megyei és Városi Könyvtár Fő 
téri könyvtárában Macher Péter 
holokausztkutató, helytörténész tartott előadást 
Szabó István Oscar-díjas filmrendező tatabányai 
gyökereiről. A 2015. január 26-án megrendezett 
esemény a József Attila Megyei és Városi 
Könyvtár és a Szenes Hanna Magyar-Izraeli 
Baráti Egyesület közös szervezésében valósult 
meg. A résztvevőket a Megyei Könyvtár 
igazgatója, dr. Voit Pál és Tatabánya 
alpolgármester asszonya, Turainé John Katalin 
köszöntötte.  

 

Fotók: Török Csaba 

Macher Péter 2013 óta a tatabányai levéltár 
munkatársa, valamint 2009 óta tagja a Fiatal 
Levéltárosok Egyesületének (FLE). Kutatási 
területe a zsidótörvények hatása a magyarországi 
bányavállalatok működésére 1938. és 1945. 

között. Kutatási eredményeit szakirányú 
tanulmánykötetekben és az Új Forrás 
folyóiratban publikálja.  

Macher Péter, aki személyes kapcsolatot ápol 
Szabó Istvánnal, elmondta, hogy a filmrendező 
Tatabányán töltötte 
gyerekkorát, még a 
városegyesítés előtti 
időszakban, Óvárosban. 
Valamint, hogy nagy-
apja, Szabó Ignác 
bányaorvosként prak-
tizált a 20. század elején, 
akinek szerepe jelentős 
volt az akkori bánya-
város kiépítésében. 

Az 1900-as évek környékén Szabó Ignácot 
bízták meg azzal, hogy tervezze meg az 
egészségügyi ellátást Tatabányán. Nevéhez 
kötődik a tatabányai Gőzfürdő, amit az ő 
javaslatára építettek. A fürdő akkoriban a 
bányászok rehabilitálását szolgálta, így 
egészségügyi szempontból fontos újításnak 
számított a bányaváros életében. Szabó Ignácot 
az egész megyében odaadó munkájáról ismerték, 
és tisztelték a bányászokért tett kitartó 
erőfeszítéseiért. Később, 1996-ban díjat is 
neveztek el róla. A Szabó Ignác-díjat az 
egészségügyben dolgozók kimagasló 
munkájának elismerésére hozták létre. 

Szabó István édesapja, ifjabb Szabó Ignác 
szintén az orvosi pályát választotta, ő maga 
viszont a filmrendezői hivatás mellett állapodott 



meg. A hivatás kifejezés nem véletlen, hiszen 
komoly elhivatottság nélkül nem nyerhetett 
volna Oscar-díjat a Mephisto (1982), valamint 
egy Golden Globe jelölést A napfény íze (1999) 
című filmjeiért. A sokatmondó elismerések 
mellett érdemes még megemlíteni, hogy 1998-
ban Tatabánya Díszpolgára Címet kapott, amit 
Tatabánya akkori polgármestere, Bencsik János 
adott át a filmrendezőnek.  

 

Macher Péter publikációi az előadás 

témájában: 

 

A katonatiszt és a bányaigazgató harca.  
In Múlt és Jövő zsidó kulturális folyóirat 2012/2. 
sz. 69—79. p. 

Szabó István filmjeinek tatabányai vonatkozásai. 
In Új Forrás 2013/7. sz. 25—32. p. 

A Magyar Általános Kőszénbánya Rt. zsidó 
alkalmazottainak szerepe a vállalat 
újjászervezésében 1945—1947.  
In József Attila Megyei és Városi Könyvtár 
Évkönyve 2014. 151—164. p. 

 

 

Szabó István a Csodálatos Júlia bemutatóján.  

Kép forrása: http://hu.wikipedia.org  

Mit tükröz írásunk? Bevezetés a 

grafológia világába 

Nász János 

Január 31-én, a József Attila Megyei és Városi 
Könyvtár öko-esték sorozatának 2015-ös nyitó 
előadásának meghívott vendége Sziráki Éva 
grafológus volt. 

 

Sziráki Éva. Fotó: Nagy Ádám 

Bevezetőjében a grafológiát, emberismereti 
tudományként aposztrofálta, bár az idők során az 
ezoterika homályából kellett kirángatni. A 
közelmúltban pedig egyfajta pszichológiai 
módszertani megközelítésnek is tartották. A 
hazai kézíráselemzés szakemberei manapság már 
mindent megtesznek azért, hogy ne az ezoterika 
körébe tagolják be, hanem tudománynak nevezik 
számos külföldi példa alapján. A grafológiával 
kapcsolatosan mára már a közvélekedésben is 
tapasztalható elmozdulás; még a könyvtárban is 
a pszichológia tárgykörében található meg. 
Ennek az lehet a magyarázata, hogy az 
íráselemzéssel számos pszichológiai tesztet lehet 
kiváltani. 

A következőkben egy történeti utazáson 
keresztül hallhattuk azt, hogy már a görögök és a 
rómaiak idejében, tehát az antik világban is 
figyelmet fordítottak az írásvetőkre. Az első 
nyomtatásban megjelent mű a 17. századi 
Itáliában látott napvilágot. Nem sokkal később, 
Johann Kaspar Lavater svájci filozófus, ‒ aki 
mellesleg arcelemzéssel is foglalatoskodott ‒ 
valamint Johann Wolfgang von Goethe 
vizsgálódott behatóan azon, hogyan lehet az 
írásból a jellemre következtetni. Ezek után Jean 



Hippolyte Michon abbé, régész és irodalmár 
vette a fáradtságot arra, hogy összegyűjtse és 
összeszedje az abban az időkben fellelhető 
összes ismeretet e témában. Ő nevezte először 
tudománynak, majd ógörög szakszavak 
összeillesztésével grafológiának az 1800-as évek 
végén. Ezért is őt tekintik a grafológia atyjának. 
A 19. században a franciáktól a németek vették 
át a vezető szerepet az íráselemzésben. Ludwig 
Klages filozófus lett a modern tudomány 
megteremtője, valamint Max Pulver svájci 
pszichológus, grafológus, költő, drámaíró és 
mesemondó megalkotta az elemző munkáját 
segítendő a térszimbolika elméletét, melyet a 
mai napon is használnak. A tér-mátrix területét 
felosztva különböző szimbolikus jelentés-
tartalmak társulnak, és ezt vetítette ki az 
íráselemzésében.   

A magyar grafológia megalapozója és az első 
magyar nyelvű szakkönyv összeállítója Románné 
Goldzieher Klára volt. Az „Írás és egyéniség” 
című könyve 1925 körül jelent meg, és 
alapvetően a tudományos kutatásokon alapszik e 
munkája. 1930-ban ő volt az, aki megalapította a 
Magyar Írástanulmányi Társaságot, és annak 
égisze alatt beindultak az első szakmai 
publikációk. A világháború alatt Amerikába 
települt át, majd ott elismert szakemberként 
folytatta pályafutását. A II. világháború után 
Magyarországon alig maradt grafológus. A 80-as 
évek közepéig kellett várni, hogy beinduljon és 
megpezsdüljön újra az íráselemző élet. 

A grafológia és az írásszakértés rokon szakma, 
de nem ugyanaz! Mindkettő az írást és az azt 
létrehozó személy kapcsolatát vizsgálja. A 
vizsgálat végén azonban különböző véleményt 
alkotnak. A grafológia a természetes írást a 
személyiséggel veti össze, és a személyiségrajz 
mellé javaslatot, tanácsot ad. Míg az írásszakértő 
azonosítja, vagy megkérdőjelezheti az írás 
készítőjének személyét, tehát hitelesíti az írást. 

De mi is kell az íráselemzéshez? Maga a kézírás, 
amely megfelelő körülmények között született: 
nyugalmi helyzet és alkalmas írófelület, az írásra 
dominánsan használt kézzel írott szöveg. Fontos 

az is, hogy azon a nyelven szülessen az írás, 
amelyet általánosan gyakorol. Általában egy 
egyszerű sima papírlap, golyóstoll vagy más 
kedvelt íróeszköz. A papír ne legyen kockás, 
vonalas! Az írás tartalma szabad téma-
választáson alapuljon, és folyamatosan haladó 
szöveg legyen. A szöveg hossza kb. 20 sornyi; 
fél, vagy maximum egy oldalnyi terjedelmű. 
Ezek alapján kaphatunk egy teljes személyiség-
képet. Az írásvizsgálatot befolyásolhatja még az 
esetleges szemüvegviselés, gyógyszerszedés, 
írászavarok. Meg kell tudni különböztetni a bal 
és jobbkezes írást is. Befolyásolhatja még az 
elemzést a nem, az életkor, a foglalkozás, illetve 
hogy milyen gyakran ír az illető, továbbá hogy 
hogyan sajátította el a betűvetést. 

 

Kép forrása: 

https://fantasybuecher.wordpress.com/2012/02/05/wie

-muss-das-perfekte-fantasybuch-aussehen/  

Az elemzésben sok látszólagos apró dolog is 
számít, a sorok, a térköz, a margók, az aláírás 
viszonya a teljes szöveghez, az hogy melyik betű 
nagyobb, mennyire egyenes, előre vagy 
hátradőlő, a betűk egymáshoz való viszonya, a 
pontok, az ékezetek. Minden apró eleméig 
végignézik a jeleket, betűket, szöveget és ez 
alapján alakítják ki a személyiségrajzot.  

Ezek után jön a kompetencia kérdése. Mibe és 
meddig avatkozhat bele a grafológus a kérdező 
életébe a következtetései alapján? Milyen 
mértékben tárhatja fel a betegségre, vagy egyéb 
problémákra utaló jeleket? De a grafológus nem 
orvos és nem pszichológus, bár a pácienst tovább 
irányíthatja a megfelelő helyre. Az 
írásszakértőnek is tud segíteni. Döntést nem 
hozhat a megbízó személy helyett. 
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Mint egy régi barát - Beszélgetés Háy 

Jánossal 

Petrozsényi Eszter 

Amikor 2015. február 11-én, délután 
megérkezett a Könyves Szerda meghívott 
vendége, Háy János, hiába kereste könyvtárunk 
polcain könyveit. Valamennyi műve „kézben 
volt”, vagyis mindet kikölcsönözték az 
olvasóink. Ennél jobb belépő nem is kellett a 
kellemes, oldott hangulathoz.  

 

Petrozsényi Eszter, a Könyves Szerdák szervezője Háy 

Jánossal. Fotó: Goldschmidt Éva. 

Érezhetően baráti közönség gyűlt össze, bár 
személyesen nem sokan találkoztak még a 
művésszel. Művészt írok, mert az íráson kívül a 
festészet és a zene is foglalkoztatja, kirándul 
egyik művészeti ágból a másikba, keresi a 
kifejezés pontosabb, megfoghatóbb formáját. A 
platóni tükör-elméletet cáfolta rögtön az est 
elején, mikor kifejtette a művészet, szűkebb 

értelemben pedig az írás feladatát. Ha csupán 
tükörképet hozunk létre, nem tettünk hozzá az 
érzékelhető világhoz semmit, nem teremtettünk. 
Ezen túllépve, azt a belső többletet kell 
hozzáadnunk a műhöz, amely minden igazi 
alkotóban ott rejlik. Mint a sámán, aki kapocs a 
„fent és a lent” között, de ő csupán közvetít.  

Ilyen közvetítő szerep jut az írónak, hogy a 
közönsége számára megfogalmazza azokat az 
érzéseket, gondolatokat, melyeket az olvasó 
maga is érez, de nem tudja azokat formába 
önteni. Ilyenkor, ha a könyvben szembesül egy-
egy eseménnyel, érzéssel, emlékkel, a ráismerés 
örömével forgatja a lapokat: „igen ezt én is 
átéltem, így érzek, szinte helyettem írták”. A 
mesterségnek olyan alapvető szabályait, mint a 
formai követelmények, lehet tanulni és tanítani. 
De az a többlet, ami maradandó értékké, 
egyedivé tesz egy művet, az csak az ihletett 
alkotónál található. Ha valaki a siker nyomán 
úgy dönt: „ha ennek ilyen keletje van, tudok én 
még ehhez hasonlót írni” és elkezdi ontani az 
egy kaptafára, egy sémára készült könyveket, 
akkor elveszti az ihletettségnek azt az állapotát, 
amely a valódi érték létrejöttét jellemzi. Ha egy 
fontos, lényeges dolgot szeretne elmondani a 
szerző, amíg papírra nem veti, érleli magában, 
keresi az optimális formát és addig alakítja, 
csiszolja, amíg késznek, pontosnak érzi. Ám 
amint létrejött a mű, az a nyelvezet, forma már 
nem rendelkezik olyan elsődleges töltettel, amely 
elegendő egy második mű megírásához. 
Kiüresedett, s éppen az a lényeg tűnik el belőle, 
amely az első írást egyedivé tette.  



Minden alkotó embernek a megélt és a tanult 
élményei adják az alkotás alapját. Háy János 
írásaiban sokszor visszaköszönnek a 
gyermekkori élmények, karakterek, de sosem 
szolgaian átvett formában. Az élmény egy 
morzsája felismerhető, egy-egy történés, tény, 
ám amint megszületik egy írás, már egészen más 
összefüggésekben szerepel az adott esemény: a 
realitástól elvonatkoztatva, más megvilágításban, 
más arányokban éled újra. Fontos, hogy az 
alkotó bizonyos távolságtartással kezelje az 
élményeit, szinte eltávolítva magától, mintegy 
felülről szemlélve a tényeket. Ilyen módon 
uralva az eseményt tud olyan általános érvényű 
gondolatokat átadni, amelyek az olvasók 
számára a ráismerés, az érintettség pillanatát 
okozzák.  

 

Háy János felolvas saját művéből, majd dedikál. 

Fotók: Goldschmidt Éva. 

 

Számos kérdést tettek fel a nézők az este végén a 
vendégnek, aki a téma komolysága ellenére sok 
humorral, lefegyverző őszinteséggel válaszolt 
azokra, kellemes percekkel gazdagítva az estét. 
A dedikálás közben is mindenkit szívesen, nagy 
figyelemmel hallgatott, úgy éreztük egy régi 
barát látogatott el a Szépírók Társaságának a 
segítségével a tatai Móricz Zsigmond Városi 

Könyvtárba. 

Ünnepeljük olvasóinkat! 

Dollmayer Bea 

Új rendezvénysorozatot indított el a tatai Móricz 
Zsigmond Városi Könyvtár 2015-ben, 
„Ünnepeljük olvasóinkat!” címmel.  

2012-től van számítógépes nyilvántartás, amely 
lehetővé tette, hogy a kölcsönzési szokásokat 
figyelembe véve tovább fejlessze az intézmény 
szolgáltatásait. A mostani programban a 
könyvtár dolgozói szerették volna kiemelni és 
megjutalmazni azon látogatókat, akik 2014-ben 
legaktívabban használják ki az elérhető 
szolgáltatásokat (könyv-, DVD/CD kölcsönzés, 
előjegyzés, foglalás stb.). Idén a következő 
kategóriákat emelték ki: a legtöbb könyvet, 
DVD-t vagy CD-t kölcsönző olvasó (férfi-nő és 
életkor szerinti bontásban), legtöbbet foglaló 
vagy előjegyző könyvtártag. Emellett külön 
hangsúlyt fektettek a legifjabb és a legidősebb 
olvasóra is. A személyre szabott ajándékokat 
családias hangulatban vették át 2015. január 28-
án a megjelentek. A könyvtár tervei szerint 
folytatja a programot a következő évben is, 
kibővítve a jutalmazottak körét a tatai és Tata 
környéki iskolákkal és óvodákkal. Jövőre 
megnézik, hogy melyik intézményből iratkoztak 
be a legtöbben a könyvtárba. Egy másik, új 
kategóriában kiemelik azt is, hogy a beiratkozott 
tagok száma hogyan viszonyul az iskola/óvoda 
létszámához. Az intézmények mellett viszont 
továbbra is várja kedves olvasóit a könyvtár, 
mindenki egyforma esélyekkel indul a 2015-ös 
dicsőségtáblára kerülésért!  

 

Orosz Elizabet édesanyjával átveszi az ajándékot. 

 Fotó: Goldschmidt Éva  



2014. évi dicsőségtáblánk 

 

 

 

1. A legtöbb könyvet kölcsönző fiú  

(0-14 évig) 
Lakatos Attila Csaba (134 kölcsönzés) 
 

2. A legtöbb könyvet kölcsönző lány  

(0-14 évig) 
Kovács-Pataki Bíbor (84 kölcsönzés) 
 

3. A legtöbb könyvet kölcsönző férfi  

(15-64 évig) 
Varga Tibor (265 kölcsönzés) 
 

4. A legtöbb könyvet kölcsönző hölgy  

(15-64 évig) 
Kiss Rita Ella (381 kölcsönzés) 
 

5. A legtöbb könyvet kölcsönző férfi  

(65 évestől) 
Csikós István (186 kölcsönzés) 
 

6. A legtöbb könyvet kölcsönző hölgy  

(65 évestől) 
Kulhanek Józsefné (244 kölcsönzés) 
 

7. A legtöbb CD-t vagy hangoskönyvet 

kölcsönző olvasó 

Varga Tibor (84 kölcsönzés) 
 

8. A legtöbb DVD filmet kölcsönző olvasó 

Kiss Rita Ella (296 kölcsönzés) 
 

9. A legtöbbet foglaló olvasó 

Dr. Nagy Istvánné (10 foglalás) 
 

10. A legtöbbet előjegyző olvasó 

Popovics Lászlóné (9 előjegyzés) 
 

11. A könyvtár legfiatalabb tagja  

(2014. dec. 31-i állapot szerint) 
Orosz Elizabet 

 
12. A könyvtár legidősebb tagja  

(2014. dec. 31-i állapot szerint) 
Domokos István 

 

 
 

Popovics Lászlóné átveszi a jutalmat Dollmayer Beától.  

 

 
 

Lakatos Anna Dóra és Lakatos Attila Csaba 

édesapjukkal.  

Fotók: Goldschmidt Éva 
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 Így írnak Ők… 

Takács Tímea 

Az oroszlányi Gárdonyi Géza Városi 
Könyvtárban a 2015-ös évben is folytatódik, a 
már hagyományos  „Így írnak Ők…” sorozat. 
 

 

Takács Tímea igazgató Ürmös Lászlónéval. 

Fotó: Vajai László 

 

Az év első vendége Ürmös Lászlóné volt, aki a 
helyi Értelmiségi Klub vezetője és elismert, 
immár nyugdíjas pedagógus. Az előadó 
megismertette a szép számban megjelent 
érdeklődőket a „Rögök az úton” című életút 
pályázatával.  

Terike néni mesélt életének jelentősebb 
állomásairól, fontosabb személyeiről, 
munkájáról, családjáról. Pedagógus vére hajtja 
Őt, a mai napig aktív életet él. Tagja és egyik  

 
 
 
alapítója a Városi Énekkarnak. Országos 
versmondó versenyeken és Ki mit tud?-on szép 
elismeréseket ért és ér el. A könyvtár nagyon 
fontos feladatának tartja a helyi értékek 
bemutatását mindenki számára. Az életutat 
bemutató írás felolvasása után a köztiszteletben 
álló tanítónő egy verssel ajándékozta meg a 
résztvevőket.  

Az előadás végén Takács Tímea, a bibliotéka 
igazgatója köszönte meg Terike néni áldozatos 
munkáját, tevékenységét és kívánt további jó 
egészséget és sok sikert az elkövetkezendő 
évekhez. 

 

 

Szép számmal érkeztek vendégek a rendezvényre. 

Fotó: Vajai László 


