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Csillagközi utazás Moczik Csabával 

Feketsné Kisvarga Anita 

Április 20-án immár második alkalommal volt a 
vendégelőadója a József Attila Megyei és Városi 
Könyvtár ÖKO-esték rendezvénysorozatának 
Moczik Csaba, az MCE Felsőgallai 
Amatőrcsillagász Klub egyik vezetője. A Fény 
éve, a Jupiter éve, a Föld napja és a 
Csillagászat napja című előadása ezúttal is 
izgalmasnak ígérkezett. 

Kollégánk, Nász János, az ÖKO-esték 
házigazdájaként a 2015-ös év csillagászati-
asztrológiai jelentőségéről szólva nyitotta meg a 
programot. Elmondta, hogy az UNESCO által a 
Fény Nemzetközi Évének kinevezett 
esztendőben rá kell irányítanunk a figyelmünket 
a természetes fény jelentőségére és a mesterséges 
fényszennyezés kártékonyságára. Az asztrológia 
szerint 2015 a Jupiter éve is, mely a bőséget, a 
pozitív gondolkodás megerősödését, az emberi 
kapcsolatok felértékelődését, az együttérzés 
intenzívebb megélését hozhatja számunkra. 
Április 22-e a Föld napja, április 25-e pedig a 
csillagászat napja. Ezek a közelgő nevezetes 
világnapok is jó alkalmat teremtenek olyan 
ismeretek elsajátítására, melyek erősítik az öko-
tudatosságunkat.  

Moczik Csaba elsőként az MCE csillagász klub 
tevékenységét mutatta be. Megtudhattuk, hogy 
bár az amatőr csillagászat városunkban már több 
évtizedes hagyományokra tekint vissza, ezen a 

néven még csak négy éve működik a klub, és 
szervez szakköri foglalkozásokat, előadásokat, 
távcsöves bemutatókat. Sőt, a vállalkozó 
kedvűek csillagos ég túrára is jelentkezhetnek, 
csak tájékozódniuk kell a klub honlapján. 

 

Moczik Csaba. Fotó: Nagy Ádám. 

Az előadás során a belátható univerzum 
legtávolabbi szélére, 13 és fél milliárd fényévnyi 
távolságra utaztunk Földünktől, és onnan 
haladtunk egyre közelebb bolygónk felé. Nem 
olyan régóta van lehetősége a csillagászoknak 
ilyen felfoghatatlanul hatalmas távolságokig 
„ellátni”. Ehhez szükség volt a Hubble 
űrtávcsőre, melyet 1990. április 24-én lőttek fel a 
világűrbe, és 1994 óta küldi a Földre azokat a 
lélegzetelállítóan gyönyörű képeket, melyek még 
a csillagászat iránt közömböseket is ámulatba 
ejtenek. A Hubble több tudományos tézis 
elfogadására vagy cáfolására gyűjtött 
információkat az évek során, és egyes 
vélekedések szerint többet tett az univerzum 
megismeréséért, mint más, korábbi eszköz. 



A pillanatnyilag belátható univerzumunk széléről 
Földünk felé haladva a Hubble megmutatta, 
hogy több kettős vagy többes csillag van, mint 
egyes. A hatalmas galaxisok további nagyobb 
csoportosulásokba, úgynevezett szuper-
halmazokba tömörülnek. A Szűz csillagkép 
például 2000 galaxist tartalmaz. Ma már arra is 
alkalmasak a mérőműszerek, hogy a csillagok 
távolságát pontosan kiszámítsák a tudósok. A 
vöröseltolódás nevű fizikai jelenségnek 
köszönhetően kimutatható, hogy a galaxisok 
közelednek hozzánk, vagy távolodnak tőlünk.  

 

Az Androméda Galaxisról készült fotót a Hubble űrtávcső 

készítette. A kép forrása: 

http://www.museumofflight.org/iya-hubble 

Szűkebb otthonunk felé haladva az előadás 
során, eljutottunk saját galaxisunkhoz. A mi 
Tejút galaxisunk úgynevezett horgas spirál 
galaxis. „Karjaiban” hidrogénfelhők és csillagok 
vannak. Minden galaxist gömbhalmazok vesznek 
körül – tudtuk meg az előadótól. Ezek a 
gömbhalmazok öreg csillagokból állnak. 

Sokat hallhattunk a csillagködökről. Ezek közül 
tiszta égbolton szabad szemmel is látható egy-
egy. A legjobban talán az Orion csillagképben 
fedezhető fel. A ködökben gáz és por van, 
ezekből keletkeznek a csillagok. 

Még tovább közeledve Földünk felé, 4,34 
fényévnyire tőlünk található a legközelebbi 
csillag, a Kentaur csillagkép Alfa Centauri, 
Toliman és Rigel Centauri hármascsillaga. 
Továbbhaladva képzeletbeli utazásunkon 19 
milliárd kilométerre a Naptól találjuk a Voyager-

1 űrszondát, melyet 1977-ben indítottak el. 1990 
februárjában a híres amerikai csillagász és 
bolygókutató, Carl Sagan javaslatára a Voyager-
1 lefotózta a Földet, amikor 6 milliárd 
kilométerre volt tőle. A fotóról Sagan-nak egy 
azóta allegorikussá vált mondat jutott eszébe: 
„Egy halványkék pötty”. Ekkora távolságból 
nézve bolygónkat, bizony eltörpülnek napi 
problémáink, és felértékelődik annak 
tudatossága, hogy ez az egyetlen otthon van 
számunkra, ahol élhetünk, ahol meg vannak az 
élet feltételei. Ahogy Sagan egyik előadásában 
fogalmazott: „…Úgy tartják, hogy a csillagászat 
alázatosságra nevelő és jellemfejlesztő 
tapasztalat. Talán nincsen jobb mód bemutatni 
az emberi beképzeltség ostoba mivoltát, mint ez a 
távoli kép az apró világunkról. Számomra ez 
kiemeli annak felelősségét, hogy kedvesebben 
bánjunk a másikkal, hogy megtartsuk és ápoljuk 
eme halványkék pöttyöt, az egyedüli otthonunkat, 
melyet valaha ismertünk.” 

 

Carl Sagan, az 1996-ban elhunyt csillagász, 

a Cornell egyetem professzora.  

A kép forrása: www.carlsaganday.com 

 

Megszívlelendő gondolatok ezek. Ugyanakkor 
reménykeltőek a legutóbbi évek űrkutatási 
eredményei is. Ezek szerint egyre több mérés 
tanúsítja, hogy a galaxisok tele vannak az élet 
alapanyagaival. Talán a nem túl távoli jövőben 
már nemcsak a science fiction irodalomban 
olvashatunk más bolygók földlakókkal történő 
benépesítéséről, vagy a földönkívüliek 
lakóhelyeinek megtalálásáról. Addig azonban jó 
volna, ha megbecsülnénk e törékeny, mégis a 
világegyetem kietlenségében tökéletesen 
működő otthonunkat – a Földet.    



Miért szép? ‒ Olvasólámpa Vázsonyi 

Judittal 

Kissné Anda Klára 

Vázsonyi Judit volt a vendég az Olvasólámpa 
április 27-ei találkozóján. Az Irodalmi Rádióban 
– melynek közösségi tagja – rendszeresen 
olvassák fel verseit. Számos füzete és könyve 
jelent meg eddig.  

 

Nagy Edit klubvezető Vázsonyi Judittal. Fotó: Nagy Ádám 

A mérhetetlenül szerény költő egy főállású 
családanya is egyben, aki egykoron óvónőként 
dolgozott. Egy pici tanyán él. Már 
gyermekkorában is írt verseket, de tudatosan 
csak tizennyolc éves korától alkot. Mint mondta, 
ha mindent megtartott volna eddigi verseiből, 
akkor már többkötetes szerző lehetne. Ez a cél 
azonban nem vezérelte őt írás közben.  Önmagát 
nem tekinti kifejezetten költőnek. A találkozón 
felolvasott édesanyjáról szóló, Angyallény című 
verse mindenkit megindított. Versei a lélekhez 
szólnak, önnön tragédiáinak átéléséből és azok 
feldolgozásából születtek, pillanatokat és 
emlékeket idéznek. Hatással volt rá Radnóti 
Miklós, Zalán Tibor, Szabó Lőrinc, József Attila, 
valamint a – nem a középiskolából ismert – Ady-
költészet és Weöres Sándor művei. 

E kései költészet napi összejövetelen a verseket 
tágabb összefüggésben is vizsgáltuk. A költészet 
nyelvét csak akkor lehet érteni, ha valaki maga is 
megpróbálkozott vele. Vázsonyi Judit az írásról 
ma már úgy vélekedik, hogy az asztalfiókban 
őrzött művek holt anyagok. Az alkotás 

élvezetéhez az olvasó is kell. Elképzelhetetlen, 
hogy valaki csak a maga örömére írjon. Meg 
lehet mutatni a szomszédasszonynak, adódhat 
lehetőség pályázatokon keresztül, vagy 
folyóiratokban megjelentetve és közösségi 
portálokon való megosztással is.  

Ungvári Tamásnak „Az írás művészete” című 
könyve segíthet elindulni az alkotói pályán. A 
klubtagok abban egyetértettek, hogy ebből a 
városból hiányzik az alkotói műhely és az 
útmutatás lehetősége a kezdők számára. 

Ezért is volt jelentősége annak, hogy éppen 
Vázsonyi Judit kapott meghívást. Személyéhez 
köthetők az Evokációk címmel napvilágot látott 
mini könyvek, amelyeket szerkesztőként 
gondozott. Ezek pályázatok eredményeként 
születtek, sok alkotó bevonásával. Az első kötet 
hatvan, válogatott képzőművészeti alkotás 
képéből és ugyancsak hatvan kiválasztott vers 
felhasználásával jött létre. Csodaszép grafikák, 
festmények és egyéb művek köszönnek ránk az 
oldalakról a velük összhangot mutató versekkel 
és szövegekkel, valamennyi kötetben.  Eddig 
három darab jelent meg az Evokációk 
sorozatban, előkészületben van a negyedik is. 
Minden kötet kétkezi munkával készül, így 
önmagában is egy műalkotás. Könyvesbolti 
forgalomban nem kaphatók, rendelni lehetett 
belőlük. 

 



Vázsonyi Judit az Irodalmi Rádió tagjaként is 
elmondta gondolatait. A rádió átérzi és érti a 
megmutatkozás vágyát és szükségességét.  
Elkötelezetten kínál lehetőséget a szárnyaikat 
bontogató költőknek, íróknak. Sokféle témában 
versenyeztetnek alkotásokat, és ügyes előadói 
csapattal szólaltatják meg őket. Szerveznek 
tévéadásokat, felolvasóesteket és író-olvasó 
találkozókat, témaantológiákat.  CD-ket is 
jelentetnek meg. Ez a rádió már kinőtte 
Miskolcot. A pályázati úton beküldött művek 
száma folyamatosan nő, és többségük 
megérdemli a nyilvánosságot. Tervezik, hogy 
megyei szervezeteket hoznak létre. Ennek 
Komárom-Esztergom megyei központját 
Vázsonyi Judit Tatabányán szeretné 
megalakítani. Van lehetőség a közösség 
tagjaként, tagdíjfizetéssel támogatást nyújtani az 
Irodalmi Rádiónak.  

Fotó: Nagy Ádám 

Visszatérve a költészet kapcsán feltett 
körkérdésre, hogy miért szép? – Hódossy Ildikó 
versben válaszolt. Azt hiszem, mindannyian 
értjük, mire gondolt.  

Álljanak itt Váci Mihály sorai: 

 

Pillérek 

 

Csak az szóljon, ki érzi azt: 

- ha néma marad, valami 

nagy és szent dolgot elmulaszt. 

Költő, csak azt mondd el, ami 

oly fontos, hogy embertelenség 

lenne azt el nem mondani. 

Ha szólsz – a gondolatot mindég 

mért, elhelyezett szavak tartsák, 

mint pillérek a hidak ívét. 

Mikből, ha több van – nem merész 

az ív, de ha egyet elvesznek 

a semmibe hull az egész. 

 

 

Tabletsuli a Netnagyi Klubban 

Szilassi Andrea 

Május közepén a NetNagyi Klubban ismét két 
témát tűztünk napirendre. Elindult egy tablet-
használatot oktató sorozat – eleinte az alapvető 
és általános tudnivalókkal, majd a laptop-
baleseteket és a károsodást eredményező 
veszélyhelyzeteket gyűjtöttük össze. 

Kezdetnek a tabletek különféle fajtáit tekintettük 
át, majd összehasonlítottuk használhatóságukat a 
számítógéppel. 

A téma választását az indokolta, hogy a széles 
választéknak és kedvező áraknak köszönhetően 
ma már meglehetősen elterjedt a táblagép a 
magyar háztartásokban ‒ az idősek körében is. 
Tapasztalataim szerint azonban vannak olyanok 
is, akik nem tudják megfelelően hasznosítani ezt 
az eszközt, ezért az újdonság varázsának 
elmúltával egyre inkább hanyagolják, azután 
meg is válnak tőle. A probléma forrása, hogy 
ezek az emberek a számítógép ö s s z e s  
funkcióját keresik a tabletben, amit csak részben 
kapnak meg. Ez csalódáshoz vezethet. Másrészt 
a számukra érdekes és hasznos applikációk 
kezdetben hiányoznak az eszközről, hiszen 
ezeket egyénileg kell felkutatni és telepíteni. 



 

A klub résztvevői közül nyolcan hoztak magukkal 

tabletet a foglalkozásra. A képen Lődi Ferencné 

(Tatabánya) és Czeczon Lászlóné (Budapest) látható. 

Fotó: Szilassi Andrea 

Nézzük, milyen dolgok okozzák leginkább a 
csalódásokat! A tablet használatánál mindjárt két 
hiányosság is szembeszökő a számítógéphez 
szokott felhasználóknak. Nincs billentyűzet, 
ezért az írás körülményesebb, lassúbb, 
pontatlanabb – legalábbis egy darabig biztosan. 
Dokumentumkészítésre, hosszabb szöveg 
bevitelére tehát kényelmetlen, nem ideális 
megoldás. Hiányzik az egér is, tehát nem lehet 
kattintani. Ezért az érintések többféle módját kell 
megismerni, és felismerni az 
alkalmazhatóságukat egy adott helyzetben. 
Hiányzik a számítógépeknél megismert jobb 
egeres kattintás is, melynek nyomán megjelenik 
egy helyi menü, amely a továbblépés 
lehetőségeit kínálja fel, segítve ezzel a 
bizonytalan felhasználókat.  

Hamar szembesülhetünk azzal a kellemetlen 
ténnyel is, hogy alapvetően kicsi a táblagépek 
tárhelye. A tárolási kapacitás azonban 
megnövelhető külső mikro SD memóriakártyás 
bővítéssel. Alternatív megoldás gyanánt 
menthetjük fájljainkat felhő alapú tárhelyekre is. 
A DropBox, a Google Drive és a OneDrive 
rendelkezésre áll ingyen (akár együttesen is).  

Hiányzik a CD-k, DVD-k lejátszására szolgáló 
optikai meghajtó és a normál USB port is, amely 
szintén akadályt jelent lemezek lejátszásához és 
pendrive-ok, vagy mobil internet modem 
csatlakoztatásához. Tudomásul kell azonban 

vennünk, hogy a miniatürizált méretnek ára van! 
Nem lehetséges a PC minden funkcióját 
adaptálni.  

A tabletek alapvetően médiafogyasztásra és 
kommunikációra vannak optimalizálva. Kitűnő 
képfelbontásra képesek fotóknál és 
mozgóképeknél egyaránt, és mindezt kiváló 
hangminőségben teszik. Remek megoldás még 
újság-előfizetésre is. A digitális verziójú lapokat 
ráadásul három eszközre is letölthetjük – 
legalábbis a DIMAG-nál. Meglepően rugalmas a 
megrendelés más tekintetben is. Akár egyetlen 
számot, vagy csupán egyetlen hetet, esetleg csak 
a mellékleteket is megvásárolhatjuk – a hó 
bármelyik napjától kezdődően. A letöltés után 
pedig már nem igényel internetkapcsolatot a lap 
böngészése. 

A táblagépek előnyei, hogy mindenütt velünk 
lehetnek – akár észrevétlenül is.  A 
hordozhatóság, a csekély súly és a hosszabb 
akkumulátor-üzemelési idő, valamint a különféle 
beépített funkciók és a letölthető applikációk 
sora kárpótlást adhatnak a hiányosságokért. Az 
azonban tény, hogy a legkiválóbb minőségű 
tablet sem válthatja ki a számítógépet, inkább 
csak kiegészíti digitális eszközparkunkat. 

 

A klub háromtagú "iPad-frakciójának" két képviselője, 

Kovács Judit és Dodek Mihályné Tatabányáról. 

 Fotó: Szilassi Andrea 

A szünetet követő második előadás a laptopok 
védelme érdekében született. Ezek az eszközök 
ugyanis szinte minden funkcióra alkalmasak, és 
a tabletekhez hasonlóan szintén hordozhatóak. 



Kis helyet foglalnak, ugyanakkor minden 
szükséges periféria eszközt magukban foglalnak. 
Ha azonban meghibásodnak, igen költséges – 
gyakran reménytelen – a megjavíttatásuk. Az 
adatmentés pedig a károsodott notebookokról 
szintén nem garantált. Egy laptop drágább is az 
azonos tudású asztali számítógéphez viszonyítva. 
Ezért különösen fontos, hogy előzzük meg a 
laptopbaleseteket!  

 

 

Kávé a billentyűzeten. Egy asztali gépnél egyszerű és 

olcsó a billentyűzet cseréje, de egy laptopnak a végét 

jelentheti. A kép forrása:  

http://www.tech-bods.co.uk/laptop-repairs.php  

 

A laptopok tiszta környezetben is 
szennyeződhetnek porral, állatszőrrel, növények 
pollenjével, amely bejuthat az eszköz belsejébe a 
szellőző nyílásokon és a billentyűzeten keresztül, 
és eltömítheti a ventilátort, továbbá érintkezési 
gondokat okozhat. Rendszeres takarítással ezen 
könnyen tudunk segíteni speciális elemes mini 
porszívóval, vagy háztartási porszívóhoz 
csatlakoztatható megfelelő kiegészítővel 
(alacsony szívóerőre állítva). A mechanikai 
sérülésektől, leejtéstől megóvhatjuk gondos 
odafigyeléssel. A legnagyobb veszélyt a 
folyadékok ráömlése jelenti. Akár vízről, akár 
valamilyen savas, cukros italról van szó, 
egyaránt kárt okoznak a notebookban, sőt, 
teljesen tönkre is tehetik.  

Ilyen esetekben azonnal meg kell szüntetni az 
áramellátást, különben a víz hatására pillanatok 
alatt elektrolízis alakul ki a belső fém alkatrészek 
között. (A további teendőkre nincs univerzális, 
csak egyedi helyreállítási mód – a 
körülményeknek megfelelően.) A folyadékban 
található cukor és sav további ártalmat jelent, 
amely a száradás után (is) megmutatkozik. 
Vannak, akik hajszárítóval és egyéb módon 
próbálják elérni az eszköz kiszárítását. Lehet, 
hogy a folyadék felszárad, de mindeközben 
megolvadnak bizonyos alkatrészek, vagyis 
tovább romlik a gép állapota! Ha enyhébb a 
károsodás, és azt tapasztaljuk, hogy néhány betű 
leütését nem érzékeli a gép, de egyéb 
hibajelenséget nem tapasztalunk, akkor a 
billentyűzet (drága) cseréjén kívül segíthet még a 
Windowsban rejlő virtuális billentyűzet 
alkalmazása is betűíráskor.  

Összefoglalva a tanulságokat: amennyiben nem 
rendelkezünk méregdrága, hermetikusan zárt 
kialakítású notebookkal, esetleg laptop-
biztosítással, akkor az egyetlen helyes megoldás, 
ha fegyelmezetten és következetesen biztonságos 
távolságba helyezzük az italokat a számítógépek 
közeléből.  

 

 

Szilassi Andrea gyakorlati bemutatóval összekötött 

előadást tart. Fotó: Lődi Ferencné 
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20 év Parnasszus – utazó kézirat- 

kiállítás Tatán 

Sinkó Ildikó 

 
20 év egy ember életében is jelentős, hát még 
egy irodalmi folyóiratéban, főleg napjainkban… 

20 évvel ezelőtt Turczi István, Príma Primissima 
díjas költő azzal a nem titkolt szándékkal 
alapította a Parnasszust, hogy kezdő, tehetséges 
íróknak, költőknek publikálási lehetőség 
adassék. Az évfordulót méltó módon ünnepli a 
lap: a Parnasszus kézirataiból utazó kiállítás 
készült: 14 képzőművész által alkotott 
üzenőfalon 130 költő eredeti kézirata jelenik 
meg. 

 

Turczi István. A kép forrása: 

http://mno.hu/data/cikk/1/26/57/87/cikk_1265787/BA

20141230_0197_uj_fekvo_lead.jpg 

Élő és már sajnos eltávozott költők versei 
olvashatók számtalan kézírásmóddal. Zöme 
végleges formában, de igazi csemegeként 
találunk áthúzott, javított szövegeket, 

bizonyítván, hogy a költői mesterség egyáltalán 
nem könnyű… 

A tegnapi bensőséges hangulatú megnyitó után a 
színházteremben került sor a Parnasszus „In 
memoriam” antológiájának bemutatójára. „A 
vers legyen veletek” című kötetből válogatott 
verseket Petrozsényi Eszter színművész, Szűcs 
József tanár, Kerti Kornélia és Márkus Bence 
végzős diák tolmácsolásában hallhattuk. A 
blokkok között Halász Károly zeneszerző 
lebilincselő játékát hallhattuk. Köszönet érte 
mindnyájuknak. 

 

A program előadói Turczi István jobbján. 

 Fotó: Dollmayer Bea 

A kiállítás nyitvatartási időben megtekinthető a 
Magyary Zoltán Művelődési Ház 
kiállítótermében, 2015. május 20-ig. 

Utána a kiállítás továbbvándorol, hogy aztán 
ősztől a kéziratok visszakerüljenek méltó 
helyükre, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 
kéziratgyűjteményébe. 



Vendégünk volt Závada Pál 

Petrozsényi Eszter 

A mai magyar irodalom derékhadának jeles 
képviselője, Závada Pál Kossuth-díjas író 
látogatott el a Szépírók Társaságának 
támogatásával a tatai Móricz Zsigmond Városi 
Könyvtárba 2015. május 6-án. Nem készült 
írónak. Szociológiai tanulmányokat folytatott, és 
egészen a 80-as évek elejéig nem publikált 
szépirodalmi műveket. Elsősorban szűkebb 
hazája, Békés megye, egészen pontosan 
Tótkomlós lakosságának huszadik századi 
életével, történelmével fogalakozott. Nagy súlyt 
helyezett a településen élő szlovák nemzetiség 
helyzetének kutatására.  

 

Petrozsényi Eszter és Závada Pál.  

A szociológiai riportok lassan átformálódtak és 
más formát, új dimenziót követeltek maguknak. 
Ez volt a kezdet. Egymás után jelentek meg az 
elmúlt század fontos társadalmi mozgásaihoz 
kötődő, azokat ábrázoló szépirodalmi alkotásai. 
Írt a második világháború egyik fontos 
pillanatáról: Erdély visszacsatolásáról, Idegen 
testünk címmel, mely szól az itthoni zsidóság 
kirekesztéséről, a besúgórendszer virágzásáról is. 
A Kulákprés című szociográfia saját falujában 
történt kutatások, anyaggyűjtés eredményeként 
született. Természetesen ezek a feldolgozott 
anyagok már csupán ürügyül szolgáltak, hogy 
rajtuk keresztül jobban megmutathasson egy-egy 
jellemző társadalmi változást vagy jelenséget. 
Maga a megszületett mű már messze van a 
szociográfiától, valódi érdekfeszítő, tragikus 
regény. A Jadviga párnája talán a leghíresebb 
műve, mely a szlovák nemzetiség 

mindennapjainak bemutatása mellett igényes és 
mély lélekábrázolással jeleníti meg a benne 
szereplő figurákat. Azok az emberek, akiktől 
még hiteles adatokat, történeteket hallhatott az 
elmúlt század eseményeiről, sajnos lassan 
elfogytak, meghaltak. Ez az út tehát lezárult és 
ma más témák felé fordul írásaiban. Közben 
kirándulást tett a zenés színpadi műfajba is: Szó-
Zene-Kép címmel, neves alkotótársakkal és 
zenész barátokkal együtt remek műsort állítottak 
színpadra - legfőképpen Dés László elképzeléseit 
követve -, melyet Pesten és vidéken sokszor 
adtak elő. Drámai műveket is írt: színpadi 
munkáit szép sikerrel játszották a színházak, ma 
is folyamatosan foglalkoztatja ez a műfaj.  

Az est vendégeinek ajándékkal kedveskedett: 
hozott néhány példányt a nemrég megszűnt 
Holmi című, igényes irodalmi lapból, melynek 
sokáig szerkesztője volt. A folyóirat mentes volt 
mindenféle napi politikától és szigorúan a magas 
mércével mért, színvonalas mai irodalom 
szócsöve volt. Főszerkesztője Réz Pál, akinek 
személyisége, a szerkesztő társakkal együtt 
garancia volt erre. Az ő betegsége azonban nem 
teszi lehetővé a folytatást, sajnos. A nézők 
kérdéseire válaszolva elmondta, örül fia, Závada 
Péter sikereinek és annak, hogy a mai új 
nemzedék egészen más hangon, más módon 
fejezi ki önmagát, mint elődeik. A beszélgetés 
témáihoz kapcsolódó vetített fényképekkel 
támasztotta alá gondolatait, így a nézőkre még 
mélyebb benyomást tettek az általa elmondottak. 
Az este „hivatalos” befejezése után sokáig 
sorjáztak a dedikálást kérő nézők és még hosszú 
ideig beszélgettek a vendéggel, aki örömmel 
fogadta kérdéseiket és jókívánságaikat. 

 

A rendezvény képeit Makuvek Nóra készítette. 
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Posztumusz könyvbemutató 

Pribojszki Mátyás emlékére 

Szűcs Katalin 

Posztumusz könyvbemutatóra került sor 2015. 
május 4-én a Helischer József Könyvtárban. 
Pribojszky Mátyás Kölcsey-díjas író, Menedék 
című kötetével ismerkedhettek meg az 
érdeklődők, amely a Muravidék Baráti Kör 
Kulturális Egyesület (MBKKE) gondozásában 
jelent meg.  

 

Petrozsényi Eszter. Fotó: Ruda Gábor 

Petrozsényi Eszter, az író özvegye röviden 
vázolta az író életútját, majd a kötet 
elbeszéléseiből a színművésznő részleteket 
olvasott fel. Először a Kubikosok c. 
elbeszélésből hallhattunk részletet, amelyben az 
író a nevelőapjának állít emléket. A 
szemelvények között Pribojszky Mátyás 
citerajátékát hallhattuk felvételről. Petrozsényi 
Eszter elmondta, hogy férjét nagyon 

foglalkoztatták a recski munkatáborban történt 
események. A következő elbeszélés, amelyből 
részlet következett, a recski történések 
továbbgondolása. Egy politikus, Az apa 
árnyékában című novella főszereplője egy 
fiatalember, akinek édesapja a recski munkatábor 
vezetője volt. Pribojszky Mátyás írói 
sokszínűségére példaként a Kuttyán-körök című 
elbeszélést említhetnénk, amely a sci-fi 
kategóriába sorolható. Végezetül a címadó, 
Menedék c. novellából hallhattunk részletet. 
Ebben egy lakatlan szigetre vetődő embercsoport 
életébe kapunk bepillantást, a kialakuló 
társadalom mindennapjainak lehetünk szemtanúi. 

 

Pro Urbe díjat kapott Nagyfalusi 

Tibor 

Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete 117/2015. (II. 26.) határozata 
értelmében, 2015. évben „Pro Urbe Esztergom” 
posztumusz kitüntetést adományozott Nagyfalusi 
Tibor részére. A kitüntetést Nagyfalusi Andrea, 
Nagyfalusi Tibor lánya vette át. 

Meszes Balázs, aki Esztergom Város 
Önkormányzatának képviselőtestületében a 
Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság elnöke, 

laudációjában méltatta 
Nagyfalusi Tibor 
Esztergom városáért 
végzett sok évtizedes, 
fáradhatatlan munká-
ját. A kitüntetett 23 
esztendeig volt az 
esztergomi városi 

könyvtár igazgatója. Forrás: www.vkesztergom.hu  



Petrás Mária az esztergomi 

könyvtárban 

Várady Eszter 

2015. első félévének utolsó (s egyben, 2004 óta 
éppen a kilencvenkilencedik…) Könyvtári 
beszélgetések rendezvényén különösen kedves 
vendég érkezett az esztergomi könyvtárba: 
Petrás Mária, Magyar Örökség Díjas, 
Szervátiusz Jenő-díjas és Príma Primissima díjas 
népdalénekes, keramikus.  

 

Petrás Mária. Fotó: Nyári Andrea 

Csángó szülők első leányaként született egy 
nyolcgyermekes családba Moldvában, 
Diószénben. Bánhidy Vajk kérdései nyomán 
Mária jóízű meséléssel, szeretetteljesen 
emlegette fel azokat az esztendőket, mikor 
megtanult szőni, fonni, hímezni, édesanyjától 
énekelni. Szakirányú tanulmányait Brassóban, a 
Képzőművészeti Főiskolán kezdte 1975-ben, 
majd 1990-től Magyarországon folytatta, már 
felsőfokon.  

Gyökerei nem csak elevenen, hanem tudatosan 
és tevékenyen élnek benne. Folyamatosan és 
aktívan részt vesz a csángó ügyeket szolgáló 
magyarországi és határon túli szervezetek 
munkájában. Beszélt a Muzsikás együttessel való 
együttműködéséről, énekesi pályafutásáról, 
kapcsolatairól, barátságairól. Csodálatos 
kerámiáin – melyekből hozott néhányat magával 
az esztergomi könyvtárba is – a csángó falvak 
énekei és imái is felélednek. Saját bevallása 
szerint először maga sem tudta pontosan, miként 
szolgálja anyaföldjét, s kezdetben közéleti 

szerepléssel is próbálkozott, de hamar rájött, 
hogy úgy tehet a legtöbbet népéért, a moldvai 
csángókért, ha saját útját járja – s ez az ő 
esetében az éneklés és a kerámia művészete. 

Petrás Mária tiszta, egyenes és büszke ember, 
aki magától értetődő természetességgel vállalja 
hivatását, küldetését, elszakíthatatlan 
azonosulását csángó mivoltával. A csángók 
hírnevét terjeszti szerte a világban, hírt visz 
életükről, keserves küzdelmeikről. Személyén, 
művészetén keresztül ez a szívszorító kisebbségi 
lét nemzetközi hírűvé válhatott. 

A beszélgetésen túl három gyönyörű énekkel 
ajándékozta meg a hálás közönséget. Azután 
mód volt még könyvvásárlásra, dedikálásra, sőt, 
kisebb kerámia tárgyakból is lehetett vásárolni. 

Nehezen engedtük el Petrás Máriát. Gyönyörű 
hangja, természetes, derűs, őszinte lénye üdítő 
színfoltot, egy kis feltöltődést jelentett sokszor 
nehezen emészthető hétköznapjainkban. 

 

Petrás Mária alkotásai.  

Fotó: Nyári Andrea 

Tóásó Előd és Lukács Csaba az 

esztergomi városi könyvtárban 

anonimus 

Rendhagyó módon, 2015. május 26-án kedden 
került megrendezésre a Könyvtári Beszélgetések 
című sorozat a zsúfolásig megtelt könyvtárban. 
Rendhagyó volt nemcsak azért, mert a 
megszokott hétfői nap helyett kedden tartották az 
eseményt, hanem a meghívott vendégek miatt is: 



2014 márciusa után ismét ellátogatott 
Esztergomba Lukács Csaba újságíró, akivel 
együtt érkezett a közelmúltban bolíviai 
fogságából hazatért Tóásó Előd. Szokatlan volt 
az is, hogy az est kezdetén nem voltak láthatók a 
vendégek; „előzetesként” rövid bejátszást 
láthatott a közönség a Lukács Csabával folytatott 
tavalyi beszélgetésből, melyben az újságíró arról 
nyilatkozott, hogy milyen Tóásó Előd helyzete, 
van-e reális esélye szabadulásának. Ezután 
vezette be a moderátor, Bánhidy Vajk a két 
meghívottat, akiket a pótszékes telt-ház 
közönsége spontán tapssal fogadott.  

 

Tóásó Előd. Fotó: Nyári Andrea 

Elsőként a tavaly tavasz óta eltelt események 
kerültek szóba, majd egy újabb rövid bejátszás 
következett – helyenként megrázó képekkel – 
Tóásó Előd fogságáról, szabadulásáról és 
kalandos hazatéréséről. A közönség részletesen 
megismerhette a valóban bonyolult és összetett, 
terrorcselekményként feltüntetett politikai 
koncepciós ügyet: Tóásó Előd informatikus tanár 
2008 novemberében, huszonnyolc évesen 
munkalehetőség reményében utazott ki 
Bolíviába. 2009 áprilisában a szállodában, ahol 
tartózkodtak társaival együtt, egy helyi 
kommandós alakulat minden előzetes 
figyelmeztetés nélkül megtámadta a semmiféle 
ellenállást nem tanúsító férfiakat: közülük 
hárman meghaltak. A csodával határos módon 
életben maradt Tóásó Elődöt horvát társával 
együtt lefogták és előzetes letartóztatásba 
helyezték. Maga a bírósági ügy 2011-ben 
kezdődött és 5 év 10 hónap után idén márciusban 
vádalkuval ért véget.  

Elődöt ez alatt az idő alatt a legembertelenebb 
körülmények között tartották fogva, hurcolták 
börtönről börtönre, tárgyalásról tárgyalásra 
bizonyítékok és vádemelés nélkül. A fiatalember 
beszámolt az ottani börtönviszonyokról, túlélési 
stratégiájáról, s arról, hogy mennyi erőt és 
biztatást kapott otthonról. A börtönben megtanult 
spanyolul, sokat foglalkozott a bolíviai 
alkotmánnyal és a jogrenddel, így az utolsó 
hónapokban már maga készítette saját – és 
olykor már rabtársai – beadványait. Húga, Edit 
pedig számos nemzetközi emberi-jogi fórumon 
küzdött testvére igazáért. 

Lukács Csaba részletesen elmondta a Baptista 
Szeretetszolgálat mentőakciójának tervezési 
folyamatát – immár olyan információkat is 
megosztva, melyekre korábban nem volt 
lehetőség. Érdekes kettősség jellemezte a közel 
két órás beszélgetést: mindketten próbálták 
könnyedebben elmondani az olykor valóban 
elborzasztó eseményeket, helyzeteket, de 
emellett – főleg Tóásón – látszott, hogy 
megviseli a visszaemlékezés. Végül a 
csíksomlyói pünkösdi búcsú is szóba került, 
ahová Előd is elzarándokolt, hiszen még a 
börtönben megfogadta, hogy szabadulása esetén 
felkeresi e szent helyet, hogy hálát adhasson 
életben maradásáért. 

Számos kérdés érkezett a közönségtől, majd 
Tóásó Előd csaknem egy órán keresztül 
dedikálta 2010-ben, távollétében megjelent 
Börtönnaplóját – amely kikölcsönözhető az 
esztergomi könyvtárból. 

 

Fotó: Nyári Andrea 
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Így írnak Ők – Kósa Csabával 

Takács Tímea 

Ismét nagy érdeklődés mutatkozott könyvtárunk 
„Így írnak Ők…” című sorozatának újabb 
előadására, melynek vendége Kósa Csaba, 
andrásfai újságíró és közíró, a Magyar Újságírók 
Közösségének elnöke volt. 

 

Takács Tímea bemutatja Kósa Csabát a vendégeknek. 

Fotó: Nagy Csaba 

A bibliotéka igazgatójaként köszöntöttem a 
megjelenteket, kiemelten is az Andrásfáról, a 
bánya végett Oroszlányba került vendégeket. 
Közülük többen is iskolatársai voltak a neves 
literátornak. Az előadó felidézte egykori falujuk 
életét, bemutatta az ott élő embereket, nyomon 
követve azok sorsát. Véleményem szerint Kósa 
Csaba azon utolsó reneszánsz magyar írók 
egyike, aki tökéletesen birtokolja anyanyelvét, 
ismeri finom rezdülését, nyelvtanát, hatásosan él 
kibomló sokszínűségével. Az általa leírt sorok 
önmagukban is örömet okoznak annak, akinek 
még fontos az anyanyelve és annak minősége.  
 
Eddig 36 kötete jelent meg, mely mind értékálló 
üzenet a foszló időkben. 

Élet az élet után – R. Kárpáti Péter 
előadása 

Takács Tímea 

Rendkívüli érdekes előadással folytatódott  az 
„Így írnak Ők…” című sorozat. A május 18-i 
rendezvényen R. Kárpáti Péter – akit sokan a 
Barátok közt című filmsorozatból ismerhetnek – 
„Élet az élet után” című ismeretterjesztő 
dokumentumfilmjének I-II. részét mutatta be. A 
szerző több filmet is forgatott Magyarországon a 
halálközeli élmények témakörében. A filmekben 
olyan ismert emberek szólaltak meg, mint Jókai 
Anna, Dr. Papp Lajos, Vitray Tamás, Vágó 
István, Réz András és még sokan mások. Az 
orvos-tudományi, vallási szakértők mellett a 
klinikai halál állapotából visszatért átélők is 
beszélnek különös élményeikről.  

A film és az előadás célja, hogy a közönség elé 
tárja mindazt, amit e sokakat érintő jelenségről 
tudni lehet a legfrissebb kutatási eredmények 
alapján. Az esemény zárásaként a filmsorozat 
alapján készült kötetet is megvásárolhatták az 
érdeklődők, melyet a szerző dedikált. 

 

R. Kárpáti Péter. Fotó: Folytek Zsolt 
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Az emberi kapcsolatok kulcsa az 

olvasás 

Kókai-Szabó Hedvig 

Az április 11-i Magyar Költészet Napja 
alkalmából olvasásra és emberi kapcsolatokra 
ösztönző motivációs előadásra invitáltuk meg a 
kisbéri Városi Könyvtárba a helyi Táncsics 
Mihály Gimnázium 10. osztályos tanulóit. 

 

Fotó: Kókai-Szabó Hedvig 

Az olvasás fontosságának hangsúlyozása minden 
korosztályt érint, legfőképpen a diákokat és a 
fiatal felnőtteket, hiszen ez a réteg vesz 
legkevésbé könyvet a kezébe.  

A témaválasztás terén sem árt az óvatosság. 
Nagyon fontos, hogy olyan olvasmány mellett 
döntsünk, ami fejleszti képzeletünket, 
fantáziánkat és szerencsés esetben a könyvből 
tudunk példát, erőt meríteni. 

A megfelelő emberi kapcsolatok kialakításának 
egyik kulcsa, hogy jól kommunikáljunk 
egymással. Ez a képesség az olvasással 
fejleszthető. Gyarapodik a szókincsünk, 
informáltabbak leszünk, ezáltal könnyebben 
tudunk nyitni embertársaink felé. 

 

 

Köszönjük Duláné Zsíros Anettnek a nagyszerű előadást! 

Fotó: Kókai-Szabó Hedvig 

 

 


