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Szakmai elismerések a JAMK-ban 

A József Attila Megyei és Városi Könyvtár 

igazgatója 2015-ben a következő munkatársakat 

részesítette elismerésben: 

Kimagasló hivatástudattal, a könyvtár és az 

olvasók érdekében példamutató 

lelkiismeretességgel végzett több évtizedes 

tevékenységéért, a fiókhálózat szakmai 

irányításáért  „A megyei könyvtárért” díjat 

KANTÓ ERIKA kapja. 

Lelkiismeretes munkájáért, kiemelkedő 

szorgalmáért, a kreatívitással és nagy 

figyelemmel végzett szakmai munkájáért 

FÁBIÁN ILDIKÓ részére Igazgatói elismerő 

oklevelet adományoz. 

A sok éves, kreatívitással és nagy figyelemmel 

végzett szakmai munkájáért, különös tekintettel a 

megyei ellátási feladatok terén példaértékű 

munkabírással párosuló szervező 

tevékenységéért KIS NOÉMI részére Igazgatói 

elismerő oklevelet adományoz. 

A sok éves, alapos, szakmailag felkészült 

munkájáért, különös tekintettel a megyei ellátási 

feladatok terén nagy kitartással végzett 

példamutató tevékenységéért NAGY ÉVA 

részére Igazgatói elismerő oklevelet 

adományoz. 

A bánhidai fiókkönyvtár érdekében végzett 

kezdeményező, szervező munkájáért, 

szorgalmáért, kreatív tevékenységéért 

TARJÁNNÉ TIHANYI TÍMEA számára 

Igazgatói elismerő oklevelet adományoz. 

Közös bölcső – A tungitól a görög 
lagziig – Összefoglaló az 
eseményekről 

Feketsné Kisvarga Anita  

Új színfolttal gazdagodott a József Attila Megyei 

és Városi Könyvtár rendezvénypalettája. 2015. 

június 8-a és 13-a között került megrendezésre a 

Közös bölcső – Tungitól a görög lagziig című 

programsorozat, melyet a könyvtár a Tatabányán 

működő nemzetiségi önkormányzatokkal 

közösen valósíthatott meg. A hagyományt 

teremtő rendezvénysorozat Tatabánya Megyei 

Jogú Város pályázati támogatásával valósult 

meg.  

Hétfőtől szombatig majd’ minden nap a megyei 

könyvtár más-más fiókkönyvtárában és a Fő téri 

épületében mutathatták be a szlovák, a lengyel, a 

roma, a német és a görög nemzetiség képviselői 

hagyományaik, értékeik egy szeletét, 

gasztronómiájukat, zenéjüket és táncukat. A 

könyvtár fontosnak tartja a Komárom-Esztergom 

megyében és Tatabányán élő nemzetiségek 

bevonását a könyvtárhasználók soraiba ezért 

sajátos eszközeivel próbálja népszerűsíteni a 

könyvtárat és szolgáltatásait. A kezdeményezés 

hatására a nemzetiségi dokumentumok 

használatának emelkedését várjuk. 

A programsorozat krónikája: 

Június 8. – Szlovák dalok és gyermekjátékok 

Helyszín: Tatabányai Szlovák Nemzetiségi 

Önkormányzat épülete 

mailto:szilassi.andrea@jamk.hu


A nemzetiségi hét Bánhidán kezdődött, ahol 

Turainé John Katalin alpolgármester asszony 

megnyitója után dr. Voit Pál, a József Attila 

Megyei és Városi Könyvtár igazgatója, valamint 

Mazalin Zoltánné a Tatabányai Szlovák 

Nemzetiségi Önkormányzat elnöke köszöntötte a 

megjelenteket. 

 

Dr. Voit Pál, Turainé John Katalin és Mazalin Zoltánné. 

Fotó: Nagy Ádám 

Vendégünk, Krajczárné Száraz Erzsébet 

pedagógus szlovák dalokkal, táncokkal és 

gyermekjátékokkal ismertette meg a főleg 

gyermekekből álló közönséget. Lelkes előadása 

hatására a terem hamarosan egy nagy táncházzá 

alakult. A jó hangulat magával ragadta még a 

felnőtt hallgatóságot is, kedvet csinálva a közös 

táncoláshoz, énekléshez. 

A nemzetiségi hét előzményeként a József Attila 

Megyei és Városi Könyvtár közzétett egy 13+1 

pontból álló totót, melynek kérdései a 

Tatabányán élő nemzetiségek köré 

csoportosultak. A rendezvény előtt beérkező 

megoldások – ahogy minden programhelyszínen, 

- itt is értékelésre kerültek. A rendezvény végén 

a helyes megfejtők közül kisorsoltuk azon 

díjazottakat, akik a megyei könyvtár jóvoltából 

könyvjutalomban részesültek. 

A program keretében aláírásra került egy 

együttműködési megállapodás a Tatabányai 

Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal, melynek 

köszönhetően a jövőben remélhetőleg több közös 

kulturális program épül majd a szlovák 

nemzetiségi hagyományok köré. Az 

együttműködő felek megállapodtak, hogy 

minden lehetséges eszközzel támogatják a 

kezdeményezést. 

(Tarjánné Tihanyi Tímea beszámolója alapján) 

Június 9. – Sors és hit: a lengyel nép ereje 

Helyszín: József Attila Megyei és Városi 

Könyvtár Népház Úti Fiókkönyvtára 

A nemzetiségi hét lengyel programjának 

vendége Krzysztof Grzelak plébános úr volt, aki 

a Sors és hit: a lengyel nép ereje címmel tartott 

előadást. Hivatásából adódóan is a lengyel nép 

történetének azon szakaszairól beszélt, melyben 

a nép Istenbe vetett hite segítette át a nagy 

sorsfordító eseményeken a lengyel nemzetet. 

Kedves, közvetlen stílusa magával ragadta a - 

sajnos kevés számú - közönséget. Érdekes volt 

ebből a megközelítésből is megismerni a lengyel 

nép és az ország történetét. Mivel csak nem 

régóta tartózkodik Magyarországon a budapesti 

Lengyel Perszonális Plébánia plébánosaként, 

előadását Bros Stanislaw Wosciechnné, a tatai 

lengyel kisebbség vezetője tolmácsolta. Minden 

elismerés neki is.  

 

Ifj. Gyüszi László igazgatóhelyettes ajándékot nyújt át 

Krzysztof Grzelak plébánosnak. Fotó: Török Csaba 

Ezen a programon is aláírásra került egy 

együttműködési megállapodás a Tatabányai 

Lengyel Nemzetiségi Önkormányzattal, melynek 

keretében mindkét fél reméli, hogy ez az 

egyszeri program majd tovább bővül, a könyvtár 

pedig saját lehetőségeivel, eszközeivel támogatja 

a nemzetiségi önkormányzat kulturális 

tevékenységét. (ifj. Gyüszi László beszámolója 

alapján) 



Június 10. – Tungi, stangli, rongyos nadrág: 

történetek és sváb ételek 

Helyszín: József Attila Megyei és Városi 

Könyvtár Felsőgallai Fiókkönyvtára 

2015. június 10-én Péhl Gabriella látogatott el 

Felsőgallára. Az egykori műsorszerkesztő több 

és mélyebb ismereteket nyújtott a sváb ételek 

receptjeinél. Történeti visszatekintést adott arról, 

hogyan telepedtek meg a németek hazánk 

területén. Hányatott sorsukról Főzzél fiam 

tungit!: Történetek és sváb ételek a régi 

Soroksárról című könyvéből Kissné Anda Klára 

olvasott fel részleteket.  

 

Péhl Gabriella kóstolót kínál a vendégeknek.  

Fotó: ifj. Gyüszi László 

Érdekes volt hallani a német nemzetiség 

ételeiről, étkezési szokásairól. A világból 

egyetlenegy kultúra sem tűnik el nyomtalanul, 

így él tovább az a sok-sok egyszerű és laktató 

étel, mely elődeink konyháját jellemezte. Az 

ételekhez természetesen történetek is tartoznak: 

ki készítette őket, mikor, kitől tanulta, szegény 

vagy gazdagabb időben főzték, sütötték. A 

szerző 33 idős és kevésbé idős embert keresett 

fel, hogy megtudja tőlük, milyen ételeket 

fogyasztottak régen és ma Soroksáron. A 

program végén a könyvben található receptekből 

készült diós stanglit kóstolhatták meg a 

résztvevők.  

A Tatabányai Német Nemzetiségi Önkormányzat 

és a megyei könyvtár képviselői részéről is igény 

merült fel a folytatásra, a kapcsolatok 

erősítésére. (Sóvágó Zsoltné beszámolója 

alapján) 

Június 11. – A roma kultúra virtuális háza: 

interaktív DVD-ROM bemutató 

Helyszín: József Attila Megyei és Városi 

Könyvtár Kertvárosi Fiókkönyvtára 

Kertvárosban a roma etnikum kultúrkincsével 

Szuhay Péter néprajzkutató, a Néprajzi Múzeum 

főmuzeológusa ismertette meg a hallgatóságot, 

aki a munkatársaival közösen készített A roma 

kultúra virtuális háza című interaktív DVD-

ROM-ot mutatta be előadásában. A DVD-ROM 

megszerkesztését egyrészt az hívta életre, hogy 

megszűnt a Néprajzi Múzeumban a roma 

gyűjtemény, másrészt hosszú ideje nem sikerül 

tető alá hozni egy önálló, roma kultúrát bemutató 

kiállítóteret. Ennek virtuális megvalósulása a 

bemutatott DVD-ROM, melynek ismertetése 

kétszeresen is interaktív volt. Egyrészt azért, 

mert a DVD felépítésében eleve épít a használó 

aktivitására, másrészt az előadó bizonyos 

részeket a közönség kérései alapján mutatott be, 

kötetlen előadás és beszélgetés közben. Valóban 

egy „virtuális házban” történő látogatást élhet át 

az érdeklődő a DVD-ROM segítségével. 

Különböző termekre kattintva tekinthetünk meg 

számos gyűjteményt. Van például képtár, 

festménytár, amelyekben a barangolást a zenei 

tárból - a klasszikustól a jazzig, a cigányzenétől 

a popzenéig - számos műfajban választható 

aláfestő zene színesíti. A képtárban több száz 

festő művei láthatók. Az előadáson Balázs János 

és Péli Tamás csodálatos festményeiben 

gyönyörködhetett, és a művészek életével 

ismerkedhetett meg a közönség. A fotótár négy 

könyvre oszlik. Itt a „Híres cigányok albuma” 

került megtekintésre.  

 

Szuhay Péter. Fotó: Török Csaba 



A lemez könyvtár részéből Bódi Zsuzsa átfogó 

bibliográfiáját mutatta be az előadó, amely az 

1700-as évek végétől 2006-ig ad áttekintést a 

cigány kultúra műveiről. Ennek a programsávnak 

érdekessége az a hely, ahol ismert írók saját 

műveiket olvassák fel. A közönség a cigány 

eredetmítoszt hallgathatta meg. A cigány 

életformáról szóló bemutató érdekes riportokkal 

szolgált arról, hogyan éltek és élnek a cigányok. 

A régi vályogvetőkről és a mai tollfosztókról 

bemutatott riportokból keményen dolgozó 

embereket ismerhettünk meg. Hogy mit 

gondolnak saját őseikről, származásukról és 

helyükről a magyar társadalomban a cigányok? 

Erről is számos érdekesség derült ki a 

rövidfilmekből. A két órás, jó hangulatú előadás 

után Szuhay Péter a DVD-ROM egy példányát a 

könyvtárnak ajándékozta. A közönség pedig 

beszélgetés közben megállapította, hogy hasznos 

lenne széles körben, főképp iskolások között 

bemutatni a látottakat. (Adorján Mária 

beszámolója alapján) 

Június 13. – Kalamatiano, a görög esküvő: 

táncház és kóstoló  

Helyszín: József Attila Megyei és Városi 

Könyvtár Fő téri épülete 

A várakozásoknak megfelelően, fergeteges 

programnak lehetett részese, aki ellátogatott a 

megyei könyvtár Fő téri épületébe június 13-án.  

 

Görög dallamok csendültek fel buzukin Angelidisz 

Vaszilisz (Zeys) előadásában. Fotó: Kissné Anda Klára 

A könyvtár és a Tatabányai Görög Nemzetiségi 

Önkormányzat közös programját Kissné Anda 

Klára programfelelős és Kukundzsisz Natasa, a 

Tatabányai Görög Nemzetiségi Önkormányzat 

elnöke nyitotta meg. A hivatalos hangnemet a 

továbbiakban Zeys, Angelidisz Vaszilis zenével 

kísért, érdekes előadása oldotta fel. A nézők a 

hagyományos görög esküvő részleteibe 

nyerhettek bepillantást. A kellemes görög 

dallamoknak nem sokáig lehetett ellenállni, így a 

vállalkozó kedvűek hamarosan táncra perdültek. 

Az előadás végén – mint ahogyan a nemzetiségi 

hét korábbi programnapjain is - apró 

nyeremények találtak gazdára a nemzetiségi totó 

helyes megfejtői között. A társszervező 

nemzetiségi önkormányzat jóvoltából azonban 

ezen a héten külön a görög kultúrával, 

történelemmel kapcsolatos kvíz-játékban is részt 

lehetett venni. A szerencsés megfejtők 

útikönyveknek és kisebb ajándékoknak 

örülhettek.  

 

Szirtaki a JAMK teraszán. Fotó: Kissné Anda Klára 

A zene, a tánc és a nyereménysorsolás izgalmai 

után jólesett „megkóstolni Görögországot”. A 

kisebbségi önkormányzat a legismertebb görög 

nemzeti ételekből állított össze kóstolót, 

mindenki megelégedésére. Az igazi tzatziki és a 

szőlőlevélbe csavart hús, a dolmadákia, a 

juhtúrós tiropíta, és az ehhez hasonló, spenóttal 

töltött szpanákopíta után érdemes volt megízlelni 

a talán legismertebb mézes süteményt, a 

baklavászt. A kóstoló kínálatából nem 

maradhatott el a görög babsaláta és az 

olívabogyóval ízesített fetasajt sem. A vidám 

délután gyorsan elrepült, de a szervezők 

elkötelezettek a folytatásra, a megyei könyvtár és 

a Tatabányai Görög Nemzetiségi Önkormányzat 

közötti együttműködés erősítésére. 



Köszönet illeti a tatabányai nemzetiségi 

önkormányzatokat a szlovák programhelyszín 

biztosításárért és a vendéglátásért, a 

közönségszervezésben nyújtott segítségért, a 

további totónyeremények felajánlásáért és az 

egyes – különösen a görög - program további 

színesítéséért, valamint a megyei könyvtár 

minden dolgozójának, aki a nemzetiségi hét 

életre hívásában, megvalósításában 

közreműködött. De mindenekelőtt elismerés jár 

kolléganőnknek, Kissné Anda Klárának, aki 

nemcsak megálmodta és főszervezőként 

koordinálta a rendezvényt, hanem el is nyerte a 

megvalósításhoz szükséges pályázati támogatást.  

Könyvtárunk az idén hagyományteremtő 

szándékkal útjára indított programsorozatával és 

a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal való 

együttműködési megállapodások megkötésével 

újabb lehetőséget biztosít a megyénkben élő 

nemzetiségek kultúrája, nyelve, hagyományai 

iránt érdeklődők ismereteinek bővítésére. De 

ezzel még nem végeztük el a ránk váró 

feladatokat. Reformokat tervezünk bevezetni 

nemzetiségi könyv- és helyismereti 

cikkállományunk feldolgozása területén, és 

dolgozunk honlapunk nemzetiségi oldalainak 

megújításán is. 

Lőrincz L. László a JAMK-ban 

Mikolasek Zsófia 

Hétfő délután ide vagy oda, június elsején 

negyvenheten kerekedtek fel, hogy találkozzanak 

Lőrincz L. Lászlóval a megyei könyvtár központi 

épületében. 

 

Lőrincz L. László lebilincselte tatabányai közönségét. 

Fotó: Nagy Ádám 

Az író – akinek 95 eddig megjelent művét 

számoltuk össze – rendkívül barátságos, nyitott, 

szerény és kötetlen beszélgetést folytatott az 

érdeklődőkkel. Mesélt középiskolás éveiről. Ki 

gondolta volna, hogy elsőként cukrászati 

technikumban végzett? Beszélt az egyetemi 

útkereséseiről, amelyből kiderült, hogy nem 

olyan könnyű olyan szakot választani, amely 

hozzásegíti a szegény íróembert ahhoz, hogy egy 

sivatagban tevékkel találkozhasson. Hallottunk 

arról is, hogy hogyan készül fel egy-egy könyve 

megírására. Hihetetlen, de minden olyan 

országban járt, ahol a regényei játszódnak. 

Megtudtuk tőle, hogy az internet nagy segítséget 

nyújt számára az alkotásban. Korábban például 

helyi cégérekről, illetve telefonkönyvekből vette 

a szereplők nevét, most jóval több lehetősége 

van erre. Elmondta azt is, hogy regényei 

kontextusépítésében kikéri neves szakértők 

tanácsát. Válaszolt az olvasók kérdéseire, majd 

dedikálta a könyveiket. Mindezt egyszerűen, 

magától értetődően, és rendkívül barátságosan 

tette, pedig volt, aki egy sporttáskányi könyvet 

hozott magával erre az alkalomra. És hogy mi 

lehet a titka? Miért ő a legolvasottabb és 

legnépszerűbb írók egyike ma Magyarországon? 

Talán azért, mert a fikciót, a kalandot, a 

szórakoztatást biztos kézzel vegyíti az 

ismeretterjesztés műfajával, hatalmas tárgyi 

tudásának átadásában. 

 

Dedikálás közben. Fotó: Nagy Ádám 



Aki pertuban van a Dalai Lámával 

Nász János  

2015. május 18-án könyvtárunk vendége a 

közismert, hatalmas tudásáért és 

előadókészségéért is tisztelt P. Szabó József 

újságíró, író, szerkesztő volt, akivel 

megpróbáltuk körüljárni a hatalmas kínai kultúra 

természetszemléletét. 

 

P. Szabó József előadást tart. Fotó: Nagy Ádám 

Persze amint az várható volt, erre nagyon kevés 

idő állt rendelkezésünkre, hiszen a kínai 

történelem átfogó ismerete nélkül ez lehetetlen 

vállalkozás lett volna. Mégis, P. Szabó József 

személyisége, alapossága és elhivatottsága a 

keleti kultúrák iránt garancia volt arra, hogy nem 

megyünk el innen maradandó élmény nélkül. Az 

előadónak mindezidáig 25 könyve jelent meg, 

melyek legtöbbjénél e térség sokoldalú 

bemutatása adta a témát. 

P. Szabó József 1953-tól Magyarország kínai 

nagykövetségének sajtóattaséja volt, ettől kezdve 

bejárta az egész világot. Kínát mindig második 

otthonának tekintette. A több mint 5000 éves 

kínai kultúra egyik avatott magyarországi 

szakértője lett, s vele képzeletben 

végigrobogtunk Kína történelmén. Még kezdő 

újságíró korában, 1953-ban találkozott a Dalai 

Lámával Pekingben, és jó barátságba kerültek 

egymással. Innentől Tibet és az ott lakó népek 

irányába is nagy szeretetet táplált. Elmondta, 

hogy Kína népessége nem homogén, hiszen az 

56 legnagyobb lélekszámú nemzetiség az ország 

összlakosságán belül mintegy 100 milliós 

népességet tesz ki. A sokszínű hagyományok 

ápolása rendkívül érdekessé teszik ezt az 

országot. Három alapvető vallási hitrendszer 

létezik a sok száz irányzat mellett, ezen a 

Magyarországnál csaknem százszor nagyobb 

területen.  A kínai konfuciánus, taoista és 

buddhista vallások, de a tibeti bőn vallás szintén 

befolyással volt Kína történelmére és 

természettel való kapcsolatára. Közel 

százmilliónyian élnek keresztények is Kínában. 

Ezek közül körülbelül 10-20 millió lehet 

katolikus. 

A kínai írás különleges. Nem betűírás, hanem ősi 

képjelekből alakult ki. Korea, majd Japán is 

átvette, és leegyszerűsítve alkalmazza mindmáig. 

Az első szótár a Ming dinasztia idején, a 400-

600-as évek között jelent meg, és mintegy 

57.000 különböző írásjegyet tartalmazott. P. 

Szabó József maga is szerkesztett egy kínai-

magyar és magyar-kínai kisszótárt, amelyben 

7.500 írásjegy található. Véleménye szerint 

ötezer írásjegy ismeretében már lehet újságot 

olvasni, hétezer-ötszázzal pedig már regényt is. 

Kína ökológiai szempontból négy különböző 

tájegységre tagolható. Ami nagyon érdekes, 

hogy négy hatalmas folyója határozza meg e 

területek jellegét is. Rendkívüli, hogy mindegyik 

folyam nyugatról kelet irányába folyik. Az egyik 

ilyen a Fekete Sárkány folyója, más néven az 

Amur. A következő a Sárga folyó. Ez egy 

nagyon esős terület, ezért mocsaras, lápos vidék, 

és a rizstermelés központja, egyben a kínai 

kultúra centruma. A folyamszabályozás miatt 

mintegy 400 km-rel északabbra folyik, mint 

eredetileg. A harmadik a Gyöngy folyó, 

amelynek partján Kanton helyezkedik el. Ez a 

trópusi vidék Kína éléskamrája. A Sárga folyó - 

Jangce körüli területek löszös területek, ahol 

több száz méter magas löszfal található, amely 

kiváló talaj a gabonaféléknek. 

Építészetük ökológiai szempontból is érdekes, 

mert az épületek legnagyobb részét, így például a 

Nagy Falat is döngölt földből készítették. 

Érdekes, hogy nagyvadak nincsenek már egész 



Kína területén. Nincs már elefánt, tigris, mivel a 

hatalmas ipari-gazdasági fejlődés elűzte az 

élőhelyükről őket. 1953-ban  400 millió ember 

volt az ország lélekszáma, amely azóta 

megháromszorozódott. Az esőerdők eltűntek, 

vagy visszaszorultak az ország déli területeire 

Sanghaj és Vietnam határára. Az ottani trópusi 

vidékeken évente háromszor is tudnak aratni. A 

kínai élet- és halálfelfogás szerint ugyanolyan 

értékű a halál mint a születés, tehát az öröm és a 

gyász között nincs lényeges különbség. A 

kulturális ábrázolásokban a gyermek és az 

öregember a leggyakoribb szereplő. A városokat 

nagy gonddal tervezték meg, mert értékes 

termőföld szükséges a nagy létszámú népesség 

ellátására. Éppen ezért a városokat általában 

négyzetes háló formájúra tervezik. 

A keleti orvoslás felfogása a chi-n alapszik. Ez 

az életerőt jelenti, amely több ezer 

energiacsatornán át áramlik. Az akupunktúra és 

akupresszúra világhírű hagyományos kínai 

orvoslás, világszerte használják gyógyításra, 

energiakezelésre. Észak-Mandzsúria az ország 

ipari központja, itt találhatók a bányavidékek is. 

Kaptunk két dokumentumot P. Szabó Józseftől. 

Az egyikben összefoglalta, hogy mit köszönhet 

az emberi civilizáció Kínának. Kína a világ 

legnépesebb országa és a legrégebbi 

civilizációja. A legváltozatosabb a madárvilága a 

földön, mert mintegy 1200 madárfaj található a 

Föld 9000 fajából. A világ legnagyobb palota-

együttese a pekingi Téli Palota. A Kínai Nagy 

Fal a Holdról is látszik. Kínai találmány az 

iránytű, a naptár, a tízes számrendszer, a 

selyemszövés, a papírgyártás, a nyomtatás. A 

világ leghosszabb eposza egy tibeti király 

hőstetteit elbeszélő kínai írás - több mint 

egymillió sorban leírva. Az 1400-as években itt 

adták ki a legnagyobb enciklopédiát a Ming 

császárok idejében, 11 ezer kötetben. A világ 

leghosszabb könyvsorozata szintén Kínában 

jelent meg az 1700-as években,  amely 79.337 

kötetet jelent. A világ első hőlégballonja 900-as 

években szintén Kínában röppent fel magasba 

először. Végezetül megkaptuk az előadótól az 

eredeti pekingi kacsa ételreceptjét. 

Dr. Monostori Imre köszöntése  

Takács Anna 

Dr. Monostori Imre június 1-jén ünnepelte 70. 

születésnapját. Irodalomtörténész, kritikus, 

pedagógus, könyvtáros, az irodalomtudományok 

kandidátusa. Amikor elvállaltam, hogy írok róla, 

úgy éreztem, nem mondhatok nemet, hiszen az 

időnként még publikáló nyugdíjas könyvtárosok 

közül egyedül én ismerem őt negyven éve – 

annyira, amennyire. Hajdanán dolgoztunk egy 

szobában, láthattuk egymást jó és kevésbé jó 

pillanatainkban. Műveit a régi barátsággal 

dedikálja, és nem feledkezett meg az én hetven 

éves születésnapomról sem. 

 

A JAMK egykori  igazgatója nyugdíjas éveiben is aktívan 

dolgozik. Fotó: Szilassi Andrea 

Mégis elbizonytalanodtam. Hiszen mit tudhatunk 

róla? Mindannyian tudunk Szentgálpusztáról, 

ahol gyermekéveit töltötte, ha másként nem, hát 

olvasmányainkból el tudjuk képzelni azt az 

osztatlan általános iskolát is, ahol tanító szülei 

keze alatt a tehetséges kisfiú a nem akármilyen 

tehetségű szülei munkájával annyi tudást – és 

még mi minden mást! – tudott felhalmozni, 

annyi szorgalmat, kitartást, a becsületes munka 

tiszteletét és tisztességét volt képes elsajátítani, 

hogy magabiztosan teljesítse a szekszárdi 

gimnázium, majd a szegedi egyetem 

követelményeit.  



Többen azt is tudjuk róla, egyetemi évei alatt 

statisztált is a szegedi Nemzeti Színházban. A 

plusz jövedelem is fontos lehetett, no meg az 

igazi jó tanár egyben színész is. Ebből ízelítőt 

kaptunk a megyei könyvtár 50 éves 

születésnapját ünneplő est „magyar óráján”. De, 

bár vonzotta a színház (így talált rá Németh 

László témájára is), a megszerzett tudás 

átadásának kényszere, az ismeretek bővítésének 

kiolthatatlan szomja a katedrára predesztinálta. 

Sorsa – Tatabánya szerencséjére – a 

bányászvárosba sodorta. Konfliktusos tanári 

pályájáról végképp keveset tudunk, túl jó, túl 

fajsúlyos személyiség volt ő a 

szakmunkásképzőhöz, de a megyei könyvtárba – 

remélhetően – szívesen jött. Horváth Géza 

biztosan örömmel fogadta: az ő vezetői elve 

ugyanis az volt, hogy minél nagyobb tudású 

munkatársakat vegyen maga köré, feladatát 

abban látta, hogy lehetőséget biztosítson 

fejlődésükhöz, használja tudásukat a könyvtár 

munkájának jobbításában. 

 

Dr. Monostori Imre legfrissebb tanulmánykötetete a 

2015. évi Ünnepi Könyvhét kezdetére jelent meg. 

Fotó: Nagy Ádám 

Az akkor már kutató-tanulmányíró doktor 

további pályája ugyan nem volt mentes 

nehézségektől, konfliktusoktól, de pályájában 

nem érzek nagyobb törést. A könyvtár szak 

elvégzése után a Kulturális Minisztérium 

ösztöndíjasa volt, majd az Új Forrás 

szerkesztője, főszerkesztője lett.  

Hajdanán nem volt publikus, mára a résztvevők 

is elkoptak, akik tudhatják: amikor Horváth 

Géza nyugdíjba vonulása után igazgatót 

kerestek, a könyvtár pártalapszervezete kérte a 

pártbizottságot, hogy őt nevezzék ki. Akkor még 

nem lehetett megosztani az Új Forrás 

szerkesztői-főszerkesztői feladatait a 

könyvtárigazgatással. A pártbizottság tartotta 

fontosabbnak szerkesztői feladatait, vagy ő 

döntött így? Nem tudom. Így csak 1990-ben jött 

vissza a megyei könyvtárba, akkor már kettős 

szerepkörben. A könyvtár nyomdája és kötészete 

akkor még alkalmas volt a kiadói feladatok 

ellátására, így a kompromisszumos megoldás 

mindkét fél számára gyümölcsözőnek bizonyult.  

Nem volt könnyű a 90-es években 

könyvtárigazgatónak lenni. A megyei könyvtári 

feladatkört is újra kellett fogalmazni, 

megváltoztak a folyóirat-szerkesztés, 

könyvkiadás feltételei is, így a megnövekedett 

feladattömeg nem jelenthetett számára felhőtlen 

éveket. (Ahogy az addigiak sem voltak azok.) 

Ugyanakkor a kritikus-tudós szerkesztő az 

ezredfordulóra sikeresen valósította meg az 

egykoron fel-felbukkanó „tudós könyvtáros” 

szerepét is.  

Kettőnk munkakapcsolata 1999-ben folytatódott. 

Bármennyire imádtam a „kis családi könyvtár 

korlátlan lehetőségekkel” könyvtárosának 

szerepét, a hívásnak, az új kihívásnak nem 

tudtam ellenállni.  

Könyvtárvezetőként igyekezett a megfelelő 

embereket megtalálni a megfelelő helyre, sokat 

követelt, de bízott is munkatársaiban. A könyvtár 

hagyományait követve biztosította a megyei írott 

szakmai fórum működtetését (a KemLib immár a 

harmadik névváltozat, és a modern kornak 

megfelelően online formában jelenik meg), a 

korábbinál is nagyobb hangsúlyt fektetett az 

évkönyvek megjelentetésére (ezt megelőzően öt 

évenként, 1990-től kétévenként jelent meg), a 

fokozatos modernizálás mellett nem feledkezett 

meg az olvasóvá nevelés fontosságáról (pl. 

változatos gyermekkönyvtári munka), az 

olvasókkal való foglalkozás színvonaláról. 

Országos hírű rendezvények sorával is 

büszkélkedhetett a könyvtár; részben az Új 

Forrás szerzői, részben kritikusi-tudományos 

munkájából eredő kapcsolatai jóvoltából. 



Időközben újra aktuálissá volt a megye 

könyvtárainak gondozása, fejlesztése is. A 

hajdan kissé lenézett módszertani munka 

megújulva, új lehetőségekkel és feladatokkal 

jelent meg a könyvtár életében.  

Ugyanakkor megmaradt tudós könyvtárosnak is. 

A katalógusban jelenleg tizenhat önálló kötete 

lelhető fel, további 34-ben jelzik szerkesztőként. 

Kutatómunkájának igényességéről könyvtárközis 

kollégáink tudnának mesélni, szerkesztői 

munkáját közös tevékenységünk eredményeként 

magam is megtapasztaltam. Az természetes, 

hogy a gondolatok igényes megfogalmazására, a 

helyesírásra (a szótár mindig mindkettőnk keze 

ügyében volt-van), a „pont, pont, vesszőcskékre” 

ügyelt, de a kiadvány formáját sem tévesztette 

soha szem elől. A szövegkörnyezetekben a 

táblázatok elhelyezése, az esetleges javítások 

után keletkező „fattyúsorok” következetes 

korrigálása éppoly fontos volt számára, mint 

maga a tartalom. Egységben látta a 

kiadványokat.  

Soha nem felejtek el egy késő nyári péntek 

délutánt. A könyvtártörténet sokadik átnézése 

után véglegesítettük a kiadványt. Az a 

megtiszteltetés ért, hogy ő volt az 

olvasószerkesztője a műnek. Valójában minden a 

helyén volt, csak az itt mégse legyen másfél sor, 

ott a táblázat formáján még lehet szépíteni, 

biztos, hogy pontos az oldalszámozás stb. volt a 

feladat. A szobát lassan elterítette a kiselejtezett 

oldalak tömege, délután ötre végre elkészült a 

tökéletes, hétfőn tényleg nyomdába adható 

kézirat.  

Jó pihenést kívántunk egymásnak. Én kissé 

lassabban cihelődtem össze, kifelé menet 

találkoztam vele, ő már visszafelé jött. Képzeld, 

itt felejtettem a kéziratot – mondta. Remélem, 

nem látszott rajtam, hogy gondolatban a 

fejemhez kaptam: az anyagot végül csütörtökön 

vittük a nyomdába… 

Elve: „Tökéletes munka nincs, de törekedni kell 

rá” – mindenben megnyilvánult, de önmagára 

alkalmazta-alkalmazza a legkövetkezetesebben, 

a legkíméletlenebbül. Kutatómunkája során 

nemcsak minden létező forrást felkutat, 

feldolgoz, mindig mindent pontosan dokumentál. 

Ahogy a saját munkáit is. Az utolsó tudós 

könyvtárosok egyike, és csak remélni lehet, hogy 

lesznek még követői. Visszaemlékezésem elején 

azt írtam, hogy a emberei tulajdonságai a 

katedrára predesztinálták. Ez nem volt tévedés: 

életműve, példája tanítás, felsőfokon. 

Szerencsésnek mondhatja magának a város, hogy 

sorsa ide vetette, még nagyobb szerencse, hogy 

itt is maradt. Szerencsések vagyunk mi magunk 

is, hogy ismerhetjük, hogy tanulhattunk tőle, ha 

nem is ragadt ránk annyi, amennyit szeretett 

volna átadni, amennyit minden bizonnyal elvárt 

volna tőlünk.  

Életműve – szerencsére – nem befejezett, 

alkotókedve változatlan. Elnézést kérve, hogy 

meg sem kíséreltem a tudósról írni, ezzel az 

emlékezéssel kívánok a KemLib olvasói nevében 

is boldog születésnapot, bízva abban, hogy értő 

olvasói a távoli jövőben is tanulnak tőle – 

nemcsak ismereteket, hanem emberséget, 

tisztességet, a tudás, a tények elemzésének 

fontosságát, egymás megbecsülését is. 

 

 

Dr. Voit Pál köszönti dr. Monostori Imrét 70. 

születésnapja alkalmából. 

Fotó: Nagy Ádám 
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Szent Iván éj varázsa a könyvtárban 

Makuvek Nóra 

Szent Iván napi néphagyományainkról tartott 

előadást Mészáros Márta néprajzkutató június 

17-én, a tatai Móricz Zsigmond Városi 

Könyvtárban. A Kiskun Múzeum igazgatójától 

megtudhatták az érdeklődők, mi a kapcsolat a 

nyári napforduló és Szent Iván ünnepe között. 

Az 5. században a keresztény egyház a napév két 

pontját kitüntetett szereppel ruházta fel. Míg a 

téli napforduló után néhány nappal fényhozó 

Krisztus születését ünnepeljük azóta is, a nyári 

napforduló idején pedig Szent János hírhozóról 

emlékezünk meg.  

E jeles naphoz számos népi hiedelem, szokás 

tartozik. A rituális cselekményekkel az emberi 

életet, az egészséget, a szerelmet és a 

termékenységet kívánták védelmezni, 

előmozdítani. Gyümölcsökkel, gyógyfüvekkel 

varázsoltak, énekekkel párosították a fiatalokat. 

A tűzgyújtásnak – melyet ma is számos helyen 

végeznek ilyenkor – központi szerepe van Szent 

Iván napján. Átugrása szerelmet hozhat, 

megerősíthet, parazsának széthordása pedig a 

termőföldet védelmezi. 

Az előadás második felében három 

magyarországi újpogány közösség napforduló-

szertartását ismerhették meg a hallgatók. Az 

ősmagyar hagyományokkal és néphittel

foglalkozó csoportok a naptiszteletre, a virágzó 

természetre, valamint a termékenység-

varázslásra helyezik a hangsúlyt a júniusi 

ünnepen.  

Az érdeklődők hiánypótló előadást hallgathattak 

meg, betekintést nyerve a magyar népi hitvilág 

és az új spirituális mozgalmak rendkívül színes 

világába. 

 

Makuvek Nóra és Mészáros Márta. 

Fotó: Petrozsényi Eszter 
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Szállási Árpád professzorra 
emlékeztek Esztergomban 
 
Szűcs Katalin 

Prof. Dr. Szállási Árpádra, (1930–2012) a 

sokoldalú orvosra, történészre, íróra és lírikusra 

emlékeztek meg kollégái, tisztelői és ismerősei 

június 29-én, születésének 85. évfordulóján a 

városi könyvtárban. Akik rá emlékeztek: Sólyom 

Olimpia, Osvai László és Gazda István.  

Dr. Osvai László főorvos több mint két évtizeden 

keresztül közelről kísérhette figyelemmel az 

orvostörténész tevékenységét, és elsőként 

olvashatta írásait. Ez alkalomra jelent meg 

szerkesztésében a „Kolos füzetek − In 

memoriam Szállási Árpád”. Ezzel is 

megemlékezve és tisztelegve Szállási Árpád 

munkássága előtt.  

 

Dr. Szállási Árpád. A kép forrása: 

http://olo.hu/cikkek/szallasi-arpad-tanar-ur-80-  

A kis füzetből megismerkedhetünk a 

köztiszteletben álló orvos életútjáról, és képet 

kapunk arról is, hogy hogyan lett egy egyszerű 

szatmári nyolcgyermekes család hatodik 

gyermekéből vidéki családorvos, majd debreceni 

egyetemi tanár. Egész életét meghatározta az a 

közeg, ahonnan származott, mind a családi 

háttér, mind pedig a szatmári táj. 1968-tól 

haláláig Esztergomban élt és dolgozott. 

Tevékenyen bekapcsolódott a város kulturális 

életébe. Állandó munkatársa volt az újjáalakult 

Esztergom és Vidéke folyóiratnak. 1968-tól 

haláláig Esztergomban élt és dolgozott. 

Közleményeinek száma meghaladja a félezret, és 

legalább 20 könyvet írt. Hat verseskötete is 

megjelent. Neve és tevékenysége Esztergomban, 

országosan és külföldön is ismert lett. 

 

Sólyom Olimpia méltatja dr. Szállási Árpádot. 

Fotó: Steindl Nóra 

 

Árulkodó könyvjelzők 

Szűcs Katalin 

 

Könyvtárunk tárlóiban érdekes, nem mindennapi 

dolgokat lehet felfedezni. Hogy mik is ezek a 

„kincsek”, amelyeket az olvasóink által 

visszahozott könyvekben találtunk? 

Na nézzük csak.... Megtalálhatóak a különböző 

színes, idézetekkel ellátott „igazi” könyvjelzők. 

mailto:szilassi.andrea@jamk.hu
http://olo.hu/cikkek/szallasi-arpad-tanar-ur-80-


Ezek között van „gyári” és van szorgos kis 

gyermekkezek által készített is. És mivel is 

pótolják olvasóink a könyvjelzőket, amelyek 

ugye arra szolgálnak, hogy megjelöljük azt az 

oldalt, ahol éppen tartunk az olvasással? 

A nem mindennapi gyűjteményben, amelyet 

Marcali Marianna kolléganőm a mindennapi 

feladatai mellett „gondoz”, szép számmal 

találhatóak utazásról visszamaradt busz- és 

vonatjegyek. A készletben nagyon sok szép 

szentkép található, valamint csodálatos 

képeslapok a világ különböző helyeiről, amelyek 

sok-sok átélt élményt rejtegethetnek. De van 

lottószelvény, sorsjegy, akiknek tulajdonosait 

elkerülte a szerencse (vagy nem?) . Egy kis 

hétvégi kiruccanásról árulkodó fürdőbelépő. 

Ínyencektől cukorka- és csokipapír is.

Kártyanaptár különböző évekből és egy-két 

ínycsiklandozó sütemény receptje. Gondosan 

összeállított bevásárlólista, ötösre megírt magyar 

röpdolgozat. Az Új Színház Rómeó és Júlia 

előadására egy jegy (vajon milyen lehetett az 

előadás?). Ez jól megfér egy nyugta mellett a 

szupermarketből (meg kell jegyezni, szép kis 

summát hagyott ott az illető, talán egy 

születésnapi partira történt a bevásárlás).  És 

már azon sem lepődünk meg, amikor egy 

körömreszelőt látunk a gyűjteményben, hiszen az 

ápolt kéz magáért beszél. Van, aki egy jó krimi 

olvasása közben tövig rágja a körmét, míg mások 

szépen reszelgetik. Megállapítható tehát, hogy 

nem vagyunk egyformák sem az olvasási ízlést 

illetően, sem pedig a könyvjelzők használatában. 

A lényegen mit sem változtat, aki a könyveket 

szereti, rossz ember nem lehet!

 

Különleges könyvjelzők egy svájci honlap gyűjteményéből 

 

 

           

 

Nepáli, ausztrál, indiai, kenyai és brazil könyvjelzők.  

A képek forrása: 

 http://www.miragebookmark.ch/be_0_exhibition.htm  

http://www.miragebookmark.ch/be_0_exhibition.htm
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Ünnepi rendezvények Dorogon 

Mucha Ildikó 

2015-ben június 4 – június 8. között került sor az 

Ünnepi Könyvhét megrendezésére. Ebből az 

alkalomból több rendezvényt szerveztünk 

Dorogon. Immár hetedik éve rendezzük meg ezt 

a kulturális programot, amely különös rangra 

emelkedett az évek folyamán. Az idei évben is 

sátrat állítottunk a város főterén. A 

könyvújdonságok mellett az újabb helyi 

kiadványokat is kínáltuk az olvasni vágyóknak. 

 

Dankó József és Dzotjánné Krajcsir Piroska.  

Fotó: Csarnai Katinka Eszter 

A könyvárusítás mellett egyéb rendezvényekkel 

is színesítettük az ünnepi programot. Június 4-én 

csütörtökön egy dorogi író, Dr. Dzsotjánné 

Krajcsír Piroska legújabb könyvét mutatta be 

Dankó József alpolgármester, amelynek címe: 

„A legszebb örmény fővárosok”. Sokan 

kíváncsiak voltak a színvonalas 

könyvbemutatóra, amelyet filmvetítés kísért, és 

kellemes hangulatú fogadás zárt kötetlen 

beszélgetéssel. 

Másnap, június 5-én, pénteken délelőtt 10 órakor 

Mucha Ildikó intézményvezető mondott ünnepi 

beszédet a könyvsátornál. Méltatta az Ünnepi 

Könyvhét jelentőségét, és összegezte a hét éves 

sikeres munkát. A megnyitón közreműködött a 

helyi általános iskola aranydiplomás kórusa, 

amely kellemes dalcsokrával emelte az ünnep 

fényét. Délután 17 órakor Valachi Anna 

irodalomtörténész volt könyvtárunk vendége. Az 

érdekes előadás lenyűgözte a közönséget. 

Valachi Anna „Könyvheti szellemidézés” 

címmel József Attila könyvheti tevékenységét 

elemezte filmvetítéssel egybekötött előadásában. 

A rendezvény dedikálással és Valachi Anna új 

könyvének vásárával zárult. 

Június 6-án szombat délelőtt a könyvvásárral 

részt vettünk a város „Kosbor - a közösségek 

ünnepe” rendezvényén is. Büszkék lehetünk 

arra, hogy az elmúlt hét év alatt a nagy városok 

mellett megvalósítottuk és népszerűvé tettük az 

Ünnepi Könyvhetet, amely Dorog város 

kulturális programjában méltó helyet kapott. 

 

Vásári forgatag. Fotó: Csarnai Katinka Eszter 
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Ünnepi Könyvhét könyvbemutatóval 

Komáromban – Kisháború Három-

széken –1848. december 

Márku Mónika 

2015. június 2-án, kedden 17 órakor a komáromi 

Jókai Mór Városi Könyvtár hírlapolvasójában 

Dr. Csikány Tamás ezredes, egyetemi tanár, 

Szamódy Zsolt Olaf fotóművész és Ölveczky 

Gábor grafikus, képzőművész voltak a könyvtár 

vendégei a 86. Ünnepi Könyvhét és 14. 

Gyermekkönyvnapok alkalmából. A szerzőtrió 

Kisháború Háromszéken – 1848. december 

című, idén megjelent kiadványukat mutatta be az 

érdeklődő közönségnek. 

Az igazgatónő, Rigláné Berczeli Mária a 

rendezvényt megnyitó beszédében köszöntötte a 

szerzőket és a megjelent vendégeket, majd 

röviden ismertette a kiadvány szerzőinek 

életútját, munkásságát. Ezt követően pedig átadta 

a szót Dr. Csikány Tamásnak.  

 

Szamódy Zsolt Olaf, Ölveczky Gábor és 

dr. Csikány Tamás. Fotó: Turi Miklós 

Az ezredes úr bevezető beszédében elmondta, 

bár a témát már többen feldolgozták, ők arra 

törekedtek, hogy az eddig még nem közismert 

adatokat, tényeket ragadják meg a témával 

kapcsolatban, s ezáltal hiánypótló munkát 

hozzanak létre. Ezt követően röviden ismertette a 

kiadványt. Először tisztázta, hogy mit is jelent a 

kisháború fogalma, mik a jellemzői. Majd 

Háromszék katona-földrajzi jelentőségéről, 

elhelyezkedéséről szólt, amit térképekkel 

mutatott be. Itt említette meg, hogy a mintegy 

3154 négyzetkilométernyi Háromszék a nevétől 

eltérően valójában négy széket egyesített, 

Sepsiszéket, Kézdiszéket, Orbaiszéket és 

Miklósvárszéket. A nagyjából 100 000 fős 

lakosság túlnyomó többsége (kb. 90%) 

mezőgazdaságból élt, a városi polgárok pedig 

iparosok és kereskedők voltak. A lakosság 

mintegy fele katonakötelezett volt, ők alkották a 

székely határőr-gyalogezredeket. A néhány 

százaléknyi román zsellér és jobbágy lakosság 

főként a hegyekben élt. Háromszéken 

párhuzamosan működött katonai és polgári 

irányítás. A határőrök a rendszeres katonai 

szolgálat mellett évi 50 napot hadgyakorlatokon 

is részt vettek. Nehezen fogadták el azonban a 

székelyek a katonai szolgálatot, mert a 

személyes elkötelezettség mellett még számos 

anyagi terhet is rótt rájuk (pl. ruházat, 

felszerelés, szállításokban való részvétel, 

tisztjeik eltartása, stb.) 

Ezért is fogadták kitörő lelkesedéssel az 1848. 

március-áprilisi magyarországi eseményeket, 

mely őket is tettekre, cselekvésre késztették 

sérelmeik orvoslására.  Ehhez azonban meg 

kellett várniuk az erdélyi országgyűlés, majd az 

mailto:szilassi.andrea@jamk.hu


uralkodó jóváhagyását is a Magyarországgal 

történő egyesüléshez. A fokozódó készülődés és 

izgatott helyzet miatt nemzetőrséget hoztak létre, 

melynek feladata a rend fenntartása volt. Május 

19-én Batthyány Lajos magyar miniszterelnök 

követséget küldött Székelyföldre, hogy a 

székelyek segítségét kérje a délvidéki szerb 

felkelés megfékezéséhez. A küldöttek csak 

Háromszéken és Csíkban jártak sikerrel. Május 

29-július 18. között a Kolozsváron megtartott 

erdélyi országgyűlésen elfogadták a 

Magyarországgal való uniót, a határőrségből 

nemzetőrséget szerveztek és mindenki számára 

kötelezővé tették. Az egység és a megszületett 

törvények azonban nem tartottak sokáig. A 

románok szeptember 15-25. között Balázsfalván 

nemzeti gyűlést tartottak, ahol elutasították az 

uniót és fegyverkezésre szólított fel. Ennek 

hatására a székelyek Agyagfalvára szintén 

nemzeti gyűlést hívtak össze október 16-ra. Itt 

kinyilatkoztatták hűségüket a király iránt, 

határoztak az önvédelemről, kimondták, hogy 

minden székely egyenjogú, és felveszik a harcot 

a románokkal szemben. Fővezérüknek Sombori 

Sándort választották, majd megindultak a 

románok ellen.  Kisebb csatákban győzelmeket 

arattak, de november 5-én, Marosvásárhelyen 

súlyos vereséget szenvedtek. Ennek ellenére több 

népgyűlésen is a harc mellett döntöttek és 

továbbra is ragaszkodtak az agyagfalvi 

határozatokhoz. November 16-án a 

megválasztott szék vezetősége kibővített 

tanácskozást hívott össze, ahol újabb népfelkelő 

alakulatokat szerveztek. Ezen a tanácskozáson 

ajánlotta fel Gábor Áron, hogy ágyúkat készít az 

önvédelmi háborúhoz. Megkezdődött Háromszék 

„hadiműködése”, a városokban, falvakban 

védelmi bizottmányok alakultak, hadbíróságok 

álltak fel (Kézdivásárhely, Sepsiszentgyörgy), 

belszolgálatot szerveztek, a határszéli 

településeken megerősítették a futárszolgálatot 

az ún. „lármafás” jelzőrendszerrel. A kialakuló 

hadsereg ellátására beszolgáltatási rendszert 

hoztak létre. Az élelmiszerellátás mellett a 

muníció előállítására salétromfőző üzem létesült, 

megkezdődött a gyutacsok és lőszerek gyártása 

is. A hadiipar központja Kézdivásárhely lett. A 

tüzérséget Gábor Áron irányította. November 

30-ra már két ágyú működött a hídvégi 

ütközetben. 

A kisháború egyik sajátsága az is, hogy a 

résztvevő felek pontos létszámát nem tudjuk 

meghatározni. A székely haderőre vonatkozó 

legpontosabb adatot Egyed Ákosnak 

tulajdoníthatjuk, aki mintegy 10 000 főre 

becsülte azt. 

Az Anton Puchner vezette császári haderőnek a 

létszámhiány okozott gondot, amit enyhített 

hogy több tízezer román és szász felkelő 

csatlakozott hozzájuk.  November 5-én aztán ez 

a kiegészült sereg vereséget mért a székely 

csapatokra, majd megkezdődött a székely székek 

pacifikálása. Csíkszék behódolt, Háromszék 

azonban feltételeket szabott. Puchner azonban 

nem akart tárgyalni. Majd november 26-án, két 

helyszínen is harcok kezdődtek (Bodza, 

Fertőrákos). Az első komolyabb összecsapás 

november 29-én zajlott Árpatakon. A székelyek 

hősiesen állták az ostromot a hatalmas túlerővel 

szemben, míg el nem fogyott a lőszerük. Ekkor a 

hegyek felé vonultak vissza. A császári sereg 

ezután elfoglalta Árpatakot, majd november 30-

án elindult Hídvég felé, Földvár ellen. Itt, 

köszönhetően Gábor Áron két lövegének a 

székelyek ellenálltak, a császári csapatot alkotó 

román és szász felkelők szétszéledtek.  Ebből is 

látszik, hogy csupán a sereg létszámát növelték, 

valódi harcra használhatatlanok voltak. 

 

A kötetet a Tortoma Kiadó jelentette meg. 



A nyereség fokozta a székelyek harci kedvét, s 

elhatározták, hogy Brassó ellen indulnak.  A 

császári csapatok elleni általános támadásra 

december 5-én került sor. Majd a székelyek a 

következő napokban, hetekben a barcasági 

Hétfalutól Földvárig ellenőrzésük alá vonták az 

itteni falvakat. Felsőrákoson jelentős osztrák 

csapatösszevonásra került sor. December 9-én 

megkezdődött Háromszék megerősítése is. 

Közben egy kis székely had csaknem 8000 fős 

ellenséggel találta szembe magát Köpecnél. Egy 

ideig hősiesen helytálltak, s vakmerően 

harcoltak, de sokáig nem tudtak ellenállni a 

császáriaknak.  A falut kegyetlenül 

elpusztították, a lakosokat meggyilkolták. 

Mindez mély nyomot hagyott Erdővidék és 

Háromszék lakosainak lelkében, s nagy 

felháborodást keltett a székelyek körében.  A 

háromszéki haderő is elindult Köpec irányába és 

megfutamították a császáriakat, akik Homoródig 

menekültek. Ebben a csatában is jó szolgálatot 

tettek Gábor Áron lövegei.  

A császáriak fölött aratott győzelmi mámor 

azonban nem tarthatott sokáig, hiszen december 

18-án egy osztrák dandár Brassóba érkezett, 

majd december 24-én kezdetét vette a támadás. 

Az itt állomásozó székelyeket sikerült 

megfutamítani. December végére a székelyek 

lelkesedése ismét kimerült a kudarcok és a 

közelgő orosz beavatkozás hatására. A 

népfelkelők, a nemzetőrök, a határőrök egy része 

hazament. Ennek következtében felmerült a 

székely vezetésben a megegyezés/kiegyezés 

lehetősége, s megkezdődtek ennek előkészületei. 

December 28-án, Árpatakon mindkét fél aláírta a 

szerződést. Bem József győzelmeinek hírére 

azonban a háromszékiek már január 15-én 

felmondták a szerződést, s csatlakozva 

Bemékhez kiűzték a császáriakat Erdélyből. 

Miért volt jelentős, példaértékű Háromszék 

kisháborúja? Mert megmutatta miként lehet egy 

adott terület minden erőforrását mozgósítani a 

siker érdekében. Mennyire befolyásolja a

sikerhez vezető utat a népfelkelők mentalitása, 

elkötelezettsége képzetlenségük ellenére. Hogy 

mekkora jelentősége van, ha a sereget tapasztalt 

katonák vezetik (Berde Mózes, Magyarsombori 

Sombori Sándor, Gábor Áron, Dobói Dobay 

Károly, Gál Sándor, Pap Mihály), hogy volt 

tüzérségük és ott volt velük határőr-

szomszédjuk. A legfontosabb mégis az volt, 

hogy saját földjüket védték.  

Csikány Tamás szerzőtársaival azoknak a 

katonáknak, polgároknak, férfiaknak, nőknek, 

gyermekeknek és időseknek állít emléket és ad 

tiszteletet, akik részt vettek a harcokban és 

megakadályozták, hogy Háromszék területére 

idegen katona, fegyveres be ne tegye a lábát. 

A könyv bemutatását követően a tanár úr 

szerzőtársainak adta át a szót. Először Ölveczky 

Gábor ismertette a könyvben általa készített 

grafikákat, majd Szamódy Zsolt Olaf fotóművész 

mintegy 70 fényképpel prezentálta és tette még 

hitelesebbé a könyvben előforduló helyszíneket, 

melyet a kiadvány elkészítéséhez végig is jártak. 

A könyvbemutató és az előadások végén az 

érdeklődő hallgatóságnak lehetősége nyílt a 

szerzőktől megvásárolni a kiadványt és saját 

részre dedikáltatni azt. 

 

 

A rendezvény közönsége.  

Fotó: Turi Miklós 

 


