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A Kéktúra útvonala mentén 

Nász János 

Június 12-én, az Ünnepi Könyvhét záró rendez-

vénye keretében egy érdekes virtuális túrán ve-

hettünk részt a József Attila Megyei és Városi 

Könyvtárban Szádváry Gyula nyugdíjas agrár-

mérnök tanár úrral. Ő már háromszor megjárta 

ezt a több mint ezer kilométeres útvonalat, amire 

a természet szeretetének szenvedélye sarkallta őt. 

Két könyv született ezek alapján, amelyekben 

megörökítette élményeit. Kifejtette, hogy nem 

tartja magát író alkatnak, hanem inkább egy vi-

lágra rácsodálkozó embernek. Úgy gondolja, 

muszáj megosztani minden lényeges látnivalót 

másokkal, felhívni a figyelmet arra a sok hazai 

értékre, ami lábunk előtt hever, de nem biztos, 

hogy észrevesszük. 

 

Nász János Szádváry Gyula rövidesen megjelenő kötetét 

tartja kezében. Fotó: Horváth Szabolcs 

Előadása bevezetőjében vallott kisgyermekkorá-

ról, amikor is naponta öt kilométert gyalogolt 

oda-vissza azért, hogy iskolába járhasson. Ki-

számolta, hogy az iskola elvégzéséig csaknem 

tízezer kilométert gyalogolt. Ez lett később az 

alapvető motivációja ahhoz, hogy bejárja több-

ször is a Kék-túrát. A másik pedig Rockenbauer 

Pál személyisége és csapata volt az "Egymillió 

lépés Magyarországon" című természetfilm-

sorozat kapcsán. Elhatározta, hogy követője lesz 

Rockenbauer Pálnak. Később azon tevékenyke-

dett, hogy megőrizze, fenntartsa és átadja a kö-

vetkező generációknak e hatalmas vállalkozás 

emlékét, a túraútvonal szellemiségét. 

 

A vetített képekkel, videókkal és ízes beszéddel 

kísért előadásában sok hazai látnivalót bemuta-

tott. Az Írott-kőtől indulva érintette Kőszeg, Sü-

meg, Keszthely, Nagyvázsony, Csókakő, Dobo-

gókő várait, nevezetességeit, továbbá a Bakony 

és a Hármashatárhegy természeti szépségeit, 

majd átkelve a Dunán Nagymaros, Naszály és 

Hollókő festői tájait. Láthattuk még lakóhelyét, 

Baktakéket is.  

A találkozó zárásaként a 

napokban megjelenő, 

Túraélmények Írott-

kőtől Szekszárdig című, 

új könyvének bemutató-

jára került sor, amelyet a 

régebbi, 2010-ben meg-

jelent kötetével együtt 

dedikált a szerző.  

mailto:duba.reka@jamk.hu
http://kektura.hu/


Fenntartható város és művészet 

Nász János 

A május 15-i öko-estén Wehner Tibor művészet-

történész volt meghívott előadónk.  Előadása 

kapcsán egy művészettörténeti időutazáson ve-

hettek részt azok, akik meglátogattak bennünket. 

Ez a megközelítés illeszkedik abba a holisztikus 

öko-szemléletbe, amely szerint egy adott telepü-

lés nem csak fizikai lakhatóságát, hanem a helyi 

művészek ténykedésének szellemiségét, lelküle-

tét, értékeit, komfortérzetét is tükrözi. Minden 

településnek megvannak a maga sajátosságai, így 

az alkotásai is kifejező erejűek, jellemzőek rá.  

 

Wehner Tibor író, művészettörténész.  

Fotó: Horváth Szabolcs 

Tatabánya fiatal város, mondhatnánk "csinált" 

város. Nem voltak kulturális - művészeti hagyo-

mányai, hiszen az elődtelepülésekben, az egykori 

falvakban nem zajlott pezsgő szellemi élet. 

Feszty Árpád bánhidai csatája, valamint a Turul 

szobor millenniumi emlékművén kívül más emlí-

tésre méltó alkotás nem jött létre. Nem voltak 

kiállítások, gyűjtemények, fórumok, nem volt 

művészeti élet sem. Ez a múltnélküliség a napja-

inkban is rányomja a bélyegét a város szellemi-

ségére, így csak az utóbbi néhány évtized törté-

néseire szorítkozhatunk.  

1947 volt a kulcsév, a várossá nyilvánítás éve. 

Szinte nulláról kellett elkezdeni a művészeti élet 

szervezését. Az első említésre méltó épület a 

megyei tanács épülete volt, amely egy másolata a 

salgótarjáninak. A bányászat beindítása és az 

azzal járó kultúrpolitika a munkások művészeti, 

művésszé nevelését célozta meg - elfordulva 

mindenféle polgári megközelítéstől. 

1947-től ennek okán jött létre a Bányász Kép-

zőművészeti Szabadiskola. Az intézmény nem 

csak meghatározója lett a mai napig fellelhető 

művészeti megközelítéseknek, hanem generáció-

kat képzett, nevelt ki. A Szabadiskola mesterei, 

ikonikus alakjai az 1950-es évektől három egy-

másra épülő generációs hullámon keresztül mű-

vészek százainak tették lehetővé a kibontakozá-

sukat. Néhányan közülük: Dobroszláv Lajos, 

Görgényi István, Luzsicza Lajos, Szlávik Lajos, 

Madarász Tibor, Sz. Győrfi Klára, Krajcsirovits 

Henrik. Néhány éve Rochlitz György irányításá-

val működik a Bányász Képzőművész Kör, ahol 

számos festmény, grafika, köztéri alkotás szüle-

tett. Megjegyzem, a József Attila Megyei 

Könyvtár által kiadott kiállítás-sajtóbibliográfia 

városunkra vonatkozó része 1945-85 között 

mintegy 450 kiállításról tartalmaz adatokat. Így 

elmondhatjuk azt is, hogy a Szabadiskola alapve-

tő bázisa lett városunk művészeti életének. 

 

Rochlitz György festőművész, a Bányász Képzőművész 

Kör jelenlegi vezetője. A kép forrása: 

http://www.jamk.hu/files/img/konyvtarkeptar/rochlitz_gyorgy.jpg  

A Népház fórumainak elsősorban a helyben élő 

művészek voltak a szereplői. A művészeti irányí-

tás javarészt a helyiekre épített, így nem volt 

igazán átjárás megyei és országos vonatkozás-

http://www.jamk.hu/files/img/konyvtarkeptar/rochlitz_gyorgy.jpg


ban. Ez nem hatott gyümölcsözően, mert ritkán 

érkeztek országos jelentőségű tárlatok. A 70-80-

as évek generációi viszont már más utakat keres-

tek, mint az addig szokványosnak mondott mun-

kásművelődés. Jó példa erre a Kernstok-terem, 

az első önálló kiállító terem létesítése, amely 

méltó környezetben már országos jelentőségű 

művészeknek, műhelyeknek és csoportos kiállí-

tásoknak is helyt adott. Sajnos - mintegy húsz-

éves áldásos ténykedés után - nem tudni miért, 

de megszűnt. Szerepét részben az akkori Köz-

művelődés Házának Kortárs Galériája vette át, 

amelynek helyiségei eredetileg nem kiállítások 

bemutatására készültek. 

 

Wehner Tibor könyve Dobroszláv Lajos festőművészről 

2002-ben, a tatai Kuny Domokos Múzeum kiadásában 

jelent meg 

A 80-as évek végén a város a helyi művészektől 

megvásárolt alkotásokból létrehozta az úgyneve-

zett Városi Képtár Gyűjteményt, amelyben több 

mint 100 alkotást dokumentáltak. Sajnos nem 

tudni, hogy jelenleg hol találhatók a művek, 

mindössze annyit ismerünk, hogy egykor városi 

kezelésben voltak. 

A városi múzeum a 70-es években kapcsolódott 

be a művészeti bemutatók vérkeringésébe, de 

nagyon kevés fajsúlyos kiállítást jegyezhettünk 

fel, és az ott lévő kollekció is alig ismert. 1997-

ben viszont a Fémművészeti Alkotótáborban, 

illetve a skanzen területén és másutt bemutatott 

munkáikkal nemzetközi részvételre és elismert-

ségre tettek szert. Húszéves hagyomány alapján 

kialakult egy új galéria és a legmodernebb felfo-

gásban született művek bemutatására is sor ke-

rülhetett. 

Bár Tatabánya kicsi, töredezett, tradíciók nélküli 

múltján keresztül elérve napjainkig elmondhat-

juk, hogy közel 50 jelentős képzőművész szár-

mazott innen, vagy élt itt. Csaknem kétharmaduk 

el is költözött. Fölvetődhet, hogy miért? Ennek 

oka valószínűleg, hogy ez ideáig nem volt olyan 

kultúrpolitikai szándék, hogy megkösse, idekös-

se őket. Alig vannak művészeti intézmények, és 

a helyi alkotások bemutatása, alkotóművészek 

bemutatkozása esetleges. Kétségtelen, hogy 

akadnak olyan rejtett kincseink, mint például 

Melocco Miklós Ady szobra, amely a 90-es évek 

egyik legkiválóbb hazai alkotása, valamint egy 

újvárosi óvoda falán Ferenczy Béni kitűnő kerá-

mia kompozíciója, amely még az életművében 

sincs katalogizálva. Szomorú tény azonban az is, 

hogy a százéves Turul szobor a felújítása közben 

torzóvá sikeredett, és a mai napig nincs elfogad-

va a rekonstrukció. 

 

Melocco Miklós szobra Ady Endréről a Stúdium téren.  

A kép forrása: 
https://www.kozterkep.hu/~/4599/Ady_Endre_Tatabanya_1986.html/photos/34665 

 

Mindezek ismeretében elmondhatjuk, hogy Ta-

tabánya - bár nem jelentős történelmi múlttal 

rendelkező város - de művészeti vonatkozásban 

lehetnek büszkeségeink. Sokan vannak, akiknek 

itt alapozódott meg művészi érdeklődésük, tudá-

suk; innen indult pályafutásuk, bár a sors másho-

vá sodorta őket. 

https://www.kozterkep.hu/~/4599/Ady_Endre_Tatabanya_1986.html/photos/34665


Okos városok intelligens közösségi 
szolgáltatásai 

Szilassi Andrea 

Májusban ezzel a széleskörű és izgalmas újdon-

ságokat rejtő témával foglalkoztunk a NetNagyi 

Klubban. Bevezető gyanánt levetítettem egy ma-

gyar animációs filmet arról, hogy milyen techno-

lógiai fejlesztések léteznek távfelügyelettel, mo-

bil applikációval például lakásbetörés ellen, tűz-

re, villamos berendezésekre, liftek meghibásodá-

sára, járművekre, utcai segélyhívókra és egye-

bekre.  

 

Havasi Zoltán feltöltése. A kép és videó forrása: 

https://www.youtube.com/watch?v=2-FPWQBB72w  

Többféle meghatározás is létezik a Smart City 

fogalmára.  Egy intelligens város a település ösz-

szehangolt fejlesztése korszerű információtech-

nológiai, környezettudatos és építészeti megol-

dásokkal, amelyek egyszerre teremtenek ké-

nyelmesebb, színvonalasabb körülményeket a 

városlakóknak, másfelől rugalmasabb és gazda-

ságosabb megoldásokat alkalmaznak, tehát fenn-

tartható működést eredményeznek. Fontos felté-

tel még, hogy e folyamat során a helyben élők is 

hozzájárulhatnak a rendszer hatékony és ésszerű 

működtetéséhez például adatok gyűjtésével és 

beküldésével (levegő- zaj- és vízszennyezettség, 

stb.). A lakosság bevonása az ún. városi laborok 

működtetésében is megnyilvánul, ahol a különfé-

le termékeket, szolgáltatásokat, applikációkat a 

használók tesztelik. Aktív közreműködésükkel, 

visszajelzéseik nyomán a fejlesztők tökéletesíte-

ni tudják termékeiket, szolgáltatásaikat mindenki 

megelégedésére.  

Bemutattam különféle jó példákat a világ külön-

böző részeiről, részben a Lechner Ödön Tudás-

központ Smart City példatárából válogatva. Ez a 

397 eset azonban nem okos városok komplex, 

integrált szolgáltatásainak bemutatása. Többség-

ében egyedi jó gyakorlatokat, kísérleteket ismer-

tet a városüzemeltetés, egészségügy, kormány-

zat, szociális gondoskodás, gazdaság, oktatás, 

közlekedés, környezetvédelem és közösségi 

szolgáltatások területéről. A példatár célja, hogy 

közreadja a hasznosítható ötleteket, jó gyakorla-

tokat a hazai döntéshozók és érdeklődők számá-

ra. Hiszen a Modern Városok Program keretében 

 nagyrészt uniós forrásból  immár 23 hazai 

település fejlesztése kezdődött el 2020-ig megva-

lósulóan. Szolnok, Nyíregyháza az elsők között 

indult el ezen az úton; Budapesten nem integrál-

tan ugyan, de számos innováció valósult már 

meg. A többi magyar település zömmel még a 

tervezés szakaszánál tart. Komárom-Esztergom 

megyei vonatkozású friss hír, hogy június végén 

bejelentették, a Digitális Jólét Program keretében 

Tatán is elindul egy okosváros-fejlesztési prog-

ram 9 településsel párhuzamosan. 

Vannak olyan települések, ahol ilyen korszerű 

városüzemeltetési módszerek már hosszú ideje 

eredményesen működnek. Ebben élen jár Hol-

landia. Amsterdam Smart City egy olyan társu-

lás, amelyben együttműködnek vállalkozások, 

közintézmények, egyetemek, kutatóintézetek 

(több mint százan), és nem utolsó sorban a csat-

lakozott polgárok. 75 projektet valósítottak meg 

eddig közös erővel. Áttekintés aktuális projektje-

ikről: https://amsterdamsmartcity.com/projects  

 

Ez a kerékpározó Amsterdamban szabályozhatja a  

közvilágítást okostelefon appjával. Forrás: 

https://amsterdamsmartcity.com/products/amsterdam-offers-

smartphone-app-for-cityzens-to-manage-street-lighting 

https://www.youtube.com/watch?v=2-FPWQBB72w
http://okosvaros.lechnerkozpont.hu/hu/
https://amsterdamsmartcity.com/projects
https://amsterdamsmartcity.com/products/amsterdam-offers-smartphone-app-for-cityzens-to-manage-street-lighting
https://amsterdamsmartcity.com/products/amsterdam-offers-smartphone-app-for-cityzens-to-manage-street-lighting
https://www.youtube.com/watch?v=2-FPWQBB72w


Hollandiában még olyan problémára is találtak 

ideális megoldást, mint az Alzheimer-kórban és 

demenciában szenvedő emberek ellátása. De 

Hogeweyk demencia-faluként vált híressé. Arra 

törekszenek, hogy a helyben lakó 152 beteget 

amennyire csak lehetséges, folyamatosan aktívan 

tartsák. Felépítettek számukra egy igényes és 

biztonságos környezetet, a 23 házat pedig hétféle 

stílusnak megfelelően. Itt mindent megtalálhat-

nak, amit korábbi életükben megszokhattak. 

Szabadon mozoghatnak a faluban, de persze a 

személyzet száma nagyobb, mint az ellátottaké.  

Dolgozhatnak is, ha szeretnének. Az ingerdús 

környezet stimulálja őket, és jótékonyan hat a 

betegség miatti problémáikra, a családi környe-

zet elvesztésére. Részleteket itt olvashatunk. 

 

Fujisawa Fenntartható Okos Város 1000 háztartás bevo-
nását célozta meg, és 100 évre tervez. A kép forrása: 

http://fujisawasst.com/EN/project/ 

A japán Fujisawa városában élők számára szá-

mos korszerű szolgáltatás áll rendelkezésére. A 

sokféle lehetőségből egyet emelnék ki. Aki ott 

él, annak nem fontos, hogy rendelkezzen sze-

mélygépkocsival. Nemcsak azért, mert akár bé-

relhet is egyet. Egy számítógépen vagy okostele-

fonon történő útvonaltervezést követően a felkí-

nált opciókból választhatja azt a megoldást is, 

hogy kerékpárt vagy autót bérel, vagy betársul-

hat utasként máshoz. Részletesen itt olvashatunk 

a város szolgáltatásairól. 

Az előadás során láthattunk még egyedi ötleteket 

az egészségügy, a közlekedés, a hulladékgazdál-

kodás és a közösségi eszköz-megosztás témakö-

reiből. Egy példa ezek közül Tajvanból: Tajpej-

ben egy olyan távegészségügyi szolgáltató rend-

szer működik, amely különösen hasznos az idős, 

távol és egyedül élő időseknek, szegényeknek. 

Otthonukból számítógép vagy okostelefon segít-

ségével beszélgetést folytathatnak orvosukkal, 

kapcsolatba léphetnek az Egészségügyi Ügyfél-

szolgálat Központjával, továbbá lehetőségük van 

lakásukon vérnyomás-, vércukorszint-, testhő-

mérséklet- és EKG-vizsgálatra. Az eredménye-

ket pedig kinyomtathatják utcai kioszkokban is. 

Ezt követően megnéztünk néhány olyan épületet, 

ahol a környezettudatos megoldások alkalmazása 

szintén hangsúlyos szerepet kapott. A kanadai 

Vancouver hosszú ideje, tudatosan dolgozik 

azon, hogy zöld várossá váljon mindamellett, 

hogy a digitális infrastruktúra fejlesztésére is 

áldoz. Akciótervet hoztak létre, amelyben célul 

tűzték ki az üvegházhatást okozó gázok, különö-

sen a széndioxid-kibocsátás drasztikus csökken-

tését, a keletkezett hulladékok újrahasznosítását 

és a helyben előállított élelmiszerek fogyasztásá-

nak preferálását. Környezetbarát technológiákkal 

üzemelő épületeket és egészséges miliőt építenek 

az itt élők számára, megújuló energiákkal műkö-

dik a közlekedés, és még sorolhatnánk az irigy-

lésre méltó célokat, amelyek Vancouverben már 

jelentős mértékben megvalósultak. Mindezekről 

részleteket olvashatunk itt. Zöld épületeikre 

egyik példa a város könyvtára, amelyet bár 1995-

ben építettek, de jelenleg folyik két emelettel 

való bővítése, amely 2018-ban készül el. A tete-

jén egy 750 négyzetméteres közparkot alakítanak 

ki többcélú közösségi terekkel.  

 

Ezen az oldalon olyan történeteket olvashatunk, ame-
lyeket a városlakók írtak. A történetek sokfélék, a téma 
ugyanaz, hogyan tudnak hozzájárulni lakóhelyük fenn-
tartható fejlődéséhez. Forrás: http://greenestcity.tumblr.com/  

Végezetül a Franciaországban élő, belga szárma-

zású Vincent Callebaut néhány zöld épületkomp-

lexumával ismerkedtünk meg, amelyekből tíz év 

alatt ötven valósult meg. Megnéztük egyebek 

mellett a Kairóban épülő, 2019-ben elkészülő 

Gate Heliopolist. Láthattuk még látványterveit 

Párizs okos várossá fejlesztéséről is, amely 

2050-re egészen új arculatot teremtene a francia 

fővárosnak. Megnézhetjük itt. 

http://hogeweyk.dementiavillage.com/en/
http://fujisawasst.com/EN/project/
http://fujisawasst.com/EN/pdf/FSST-ConceptBook.pdf
http://vancouver.ca/green-vancouver/greenest-city-goals-targets.aspx
http://greenestcity.tumblr.com/
http://vincent.callebaut.org/object/141029_thegate/thegate/projects
http://vincent.callebaut.org/object/150105_parissmartcity2050/parissmartcity2050/projects
http://fujisawasst.com/EN/town/
http://greenestcity.tumblr.com/


Flashmob a Flashmob együttestől 

Horváth Szabolcs 

A Vértes Agorája szervezésében, a Forgórózsa 

fesztivál keretein belül május 12-én könyvtá-

runkba látogatott a Flashmob zenekar. Minden 

előzetes hírverés nélkül, titokban.  

 

A Flashmob együttes. Fotók: Erősné Suller Ildikó 

A három vonós zenész, két énekes és tíz táncos 

fél 5-kor kezdett gyülekezni a központi könyv-

tárban, ahol a polcok között bolyongva, keres-

gélve néhány érdekes kötet akadt a kezükbe. 

Akár mint bármelyik olvasónknak. Aztán 17 

órakor a fiatalok elővették hangszereiket, majd 

rázendítettek olvasóink nagy meglepetésére. 

Nagy a könyvtárunk, ezért kezdetben többen azt 

sem tudták, hogy honnan is jön a zeneszó, a szép 

magyar népzene.  

 

Rendhagyó pillanatok a könyvtárban 

A műsor alatt mondhatni, teljesen megállt az 

élet, mert aki tehette, telefonjával fényképezni, 

videózni kezdte a zenés-táncos előadást.  A mű-

sor befejeztével a zenészek, de főleg a táncos 

lábú fiatalok kellően elfáradtak. A 15-20 perces 

produkciót körülbelül húsz látogató figyelte. A 

meglepetés-koncert végén a közönség nagy taps-

sal és gratulációval fejezte ki háláját az előadás-

ért. Amint távoztak, újra csend és a nyugalom 

honolt a könyvtár olvasótermében. 

Ismét Nyitott Kapuk 

Nász János 

Könyvtárunkat ez évben másodszor is képvisel-

tük a 19. Nyitott Kapuk tatabányai rendezvé-

nyén.  A helyi szolgáltatók bemutatkozásából  

kétfordulós versenyt hirdettek két korosztály 

számára. Az áprilisi bemutatkozást követően 

május 26-án a Tatabányai Múzeum – Bányászati 

és Ipari Skanzenjében Erősné Suller Ildikó, a 

József Attila Megyei és Városi Könyvtár gyer-

mekkönyvtárának vezetője az óvódás korúakkal 

foglalkozott. Memóriafejlesztő és egyéb játéko-

kon keresztül ismerkedhettek meg könyvtárunk-

kal a gyerekek. A délelőtti időszakban nyolc 

óvoda közel 40 csöppsége ismerkedett meg a 

könyvtárunkkal. Ezt követően hét tatabányai 

iskola négyfős csapatai töltötték ki a 100 szavas 

bemutatkozásunk alapján öszeállított öko-totót. 

A kérdéseket jómagam, mint a könyvtár ökoló-

giai szaktájékoztatója állítottam össze erre az 

alkalomra. Minden résztvevő elért eredménye 

alapján jutalomban részesült. Emellett intézmé-

nyünk értékes ajándékkönyveket ajánlott fel, 

amelyből több csapat is részesült. 

 

 

Fotó: Nagy Ádám 



Jubilált a JAMK Slam Poetry! 

Horváth Szabolcs 

Októberben indult Slam poetrynk immár ötödik 

alkalommal került megrendezésre. A slammerek 

most nyári témával állhattak a mikrofon elé 

könyvtárunkban. Volt, aki már a következő, 

szeptemberi témájú slam poetryt is érintette egy-

egy mondatában. 

Az est házigazdája Taizs Gergő volt, aki a febru-

ári poetryt is vezette. Gergő a műsor elején egy-

perces csendet kért, mellyel Arany Jánosra em-

lékezett a közönséget, majd egy áprilisi utazását 

foglalta slam-be, amellyel kellően megadta az est 

vidám hangulatát. 

 

Taizs Gergő vezette a júniusi programot.  

A fotókat Török Csaba készítette 

Mi másról is szólhatna egy jó slam szöveg, mint 

a lazaságról, és kissé kusza, de azért pontos rit-

mikáról. Ha ehhez a fagylaltot meg a nyarat is 

hozzáadjuk, akkor abból egészen biztos, hogy 

valami finom lesz. Mi is így döntöttünk. Az első-

sorban fiataloknak szánt programon elhangzottak 

olyan dolgok, hogy mitől lesz jó, finom és kerek 

a nyár. Attól, hogy többet lehetünk a barátaink-

kal? Vagy a fesztiváloktól? Esetleg elég csak a 

Balatonra gondolnunk? Igen! A júniusi előadóes-

ten ezeket mind felidézték versenyzőink. Sőt! 

Olyan is akadt, akinek a nyárról a finom fagylalt, 

a napozás vagy éppen egy forró lángos jutott az 

eszébe.  

A versenyre hat nevezés érkezett, és volt, aki az 

utolsó pillanatban jelentkezett. Mivel nem jött 

össze a tizenöt fős nevezés, így nem láttuk aka-

dályát annak, hogy az illető nekirugaszkodhas-

son a versenynek. Múltkori műsorvezetőnket, 

Somogyi Csabát többen felköszöntötték a verse-

nyen, hiszen aznap születésnapja volt. Verseny-

zőként is megméretetett, és végül a harmadik 

helyet szerezte meg. A verseny jó hangulatúra, 

humorosra és időnként elgondolkodtatóra sike-

rült. De a szavalatokban már egy picit a követke-

ző versenyünkre gondoltak az ifjak, hiszen akkor 

majd szakítunk a hagyománnyal. Könyvtárunk-

ban általában egy kötött téma után egy kötetlen 

következik, és a nyár végén mi is becsengetünk 

slammer-einknek. Szeptember 22-én megmutat-

hatják, hogy milyen is, ha újra az iskolapadban 

„ülnek, ülhetnek”. Hogy honnan jött valójában 

ez a téma? Áprilisi házigazdánk Somogyi Csaba 

slam-jét egy érdekes felütéssel kezdte meg: „Ta-

nárnő, kérem!” Nekem Csaba ekkor adott ötletet, 

hogy szeptemberben legyen az iskola a központi 

téma. Hiszen mindenki volt egyszer nebuló, és 

az életben is van mindig mit tanulnunk.  

A pénteki programunkon közel hetvenen látogat-

ták meg könyvtárunkat, és nézték meg a ver-

senyzőket. A hat induló közül Borsos Bence,  

’hoBBit’ végzett az első helyen, mellyel elnyerte 

a következő Slam poetry házigazdájának címét. 

Bencét nem kellett győzködni, hogy vállalja el a 

feladatot, mert nagy örömmel fogadta, hogy vi-

selheti legközelebb ezt a tisztséget. 

A verseny végeredménye: 

I. hely: Borsos Bence ’hoBBit’ 

II. hely: Pencs Attila 

III. hely: Somogyi Csaba 

Különdíj: Antal Dániel 

 

 

Borsos Bence, alias Hobbit 
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Scylla és Charybdis közt: Utazás és 
egzotikum az irodalomban 

Hámosné Szőke Anna 

Dr. Botos Máté, a Pázmány Péter Katolikus 

Egyetem tanára 2017. május 3-án a fenti címmel 

folytatta A történelmi regény című előadásso-

rozatot. A tavaszi évad utolsó előadása volt ez az 

esemény.  

A tanár úr az előadását a fantasztikum világába 

röpítő regények meghatározásával kezdte. Sze-

rinte a történelmi regények a történeti vonatko-

zás miatt hitelesek, így ha a regénynek nincs 

valós alapja, az hitelte-

lenné teszi a regényt. 

Erre a hazánkban is nép-

szerű Sandokan példáját 

hozta fel, egy képzelet-

beli maláj kalózét a késői 

tizenkilencedik század-

ból. A maláj kalóz soha 

nem létezett, nem küz-

dött a behatolók ellen. 

Története először egy 1883-ban kiadott könyv-

ben jelent meg, aminek Emilio Salgari volt az 

írója. Salgari egy tizenegy könyvből álló soroza-

tot írt Sandokanról. Az 1960-as években olasz 

filmsorozatot készítettek belőle, majd az 1970-es 

években nagy sikerű tévésorozat is készült róla 

Kabir Bedi főszereplésével. 

Másik ilyen közismert példaként Winnetout, a 

Karl May számos regényében szereplő amerikai 

indián hőst választotta. Elmondása alapján Karl 

May úgy alkotott képet az indiánokról, hogy éle-

tében soha sem járt Amerikában, így nem talál-

kozott indiánokkal. Karl May történeteiben az 

egyes szám első személyben mesélő Old 

Shatterhand találkozik Winnetou-val, és a kezde-

ti drámai események után igaz barátságot kötnek. 

Számos összetűzésben vesznek részt, tanúbi-

zonyságot téve nagyszerű harcmodorukról és 

embertársaik iránti kö-

nyörületességükről. 

Winnetou karaktere a 

„nemes vadember” idea 

megtestesítője, ami az író 

népszerű romantikus né-

zete volt. Ezt a könyvet 

mára az egyik legismer-

tebb ifjúsági regényként 

tartjuk számon, számtalan 

kiadást megélt magyar nyelven is. A magyar 

kiadásból kimaradt, hogy Winnetou a halála előtt 

megtért, s magát kereszténynek tartotta. Az elő-

adó szerint az a meghökkentő, ahogy egy kitalált 

emberkép, egy indián harcos hőssé tud válni, 

méghozzá olyanná, aki halála pillanatában kato-

likus hitre tér. 

Az európai gondolkodást nagyban befolyásolta a 

felvilágosodás. Rousseau 

természetelvű pedagógiája 

szerint a felvilágosodás 

gondolatvilágának jellem-

zője a liberalizmus, a sza-

badgondolkodás, amely az 

emberi értelem teljes auto-

nómiáját, függetlenségét 

hirdeti. Tagadja a vallási 

dogmákat és az egyházat. A keresztény hitből 

csak azt fogadja el, ami emberi ésszel felfogható, 

és ami e felfogás szerint az erkölcsös élethez 

elegendő (Isten léte, a világ teremtése, a lélek 

halhatatlansága). Rousseau állandóan kereste a 

lelki tökéletesedés útjait. Az emberi értékek 

mércéje Rousseaunál nem a konvenció vagy a 
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hamis közvélemény volt, hanem az abszolút em-

beri értékekben való kiteljesedésre törekedett. 

Az, ahogy Rousseau vélekedik az emberképről, 

meghatározta az európai gondolkodást. (Jean-

Jacques Rousseau: Emil, avagy a nevelésről) 

A Pukánszky Béla – Németh András-féle Neve-

léstörténet szerint a középkor alapvetően pesz-

szimista gyermekfelfogása hosszú évszázadokon 

át meghatározta a magánnevelés és iskolai okta-

tás gyakorlatát. A bűnben fogant gyermeket meg 

kell óvni saját, rosszra hajló természetétől, ezért 

feltétlen engedelmesség-

gel tartozik szüleinek, 

tanítójának. A gyermek-

felfogás fejlődésének egy 

újabb állomása volt, ami-

kor már egyre több olyan 

értekezést, illemtanköny-

vet írtak, melyben a 

gyermekek erkölcsi óvá-

sát, nevelését sürgetik. A 

gyermekkor egyre több szerzőnél már a "krisztu-

si ártatlanság" korszakaként jelenik meg, de ezt 

az ártatlanságot meg kell védeni a bűnös világtól. 

E felfogás szerint az ember eredendően jó, csak a 

körülmények teszik rosszá. 

A tanár úr meglátása szerint, ami egzotikus, az 

vonzó és népszerű is. Ez onnan ered, hogy az 

emberek elégedetlenek az-

zal, amit tapasztalnak. En-

nek okán a könyv, amelyet a 

tanár úr a figyelmünkbe 

ajánlott, James Clavell: A 

Tajpan. A Tajpan az európai 

és ázsiai kultúra különbsége-

ire mutat rá. A fehér ember 

nagyképűen bevonul Kína 

földjére, és úgy tesz, mintha ő lenne a civilizált-

ság csúcsa, közben a több mint 5000 éves kultú-

rával rendelkező kínaiak csak mosolyognak. 

Bemutatja, hogy egy európai még mindig milyen 

nehezen boldogul Kínában, hogy az elmúlt 170 

év alatt nem sokkal került közelebb a keleti és a 

nyugati gondolkodásmód egymáshoz. 

Kínával foglalkozik még Lin Yutang: Egy múló 

pillanat című könyve, melynek 40 év történelmi 

korrajza a könnyed stílusáról ismert. Egy előkelő 

pekingi család története a bokszerlázadástól a 

Japán elleni háborúig. A több szálon futó cse-

lekményen keresztül a 

huszadik század eleji 

Kína elevenedik meg. A 

család életébe gyermek-

rablók, ópiumcsempé-

szek, mandzsuvezérek és 

külföldi zsoldosok fér-

kőznek, és senki sem 

vonhatja ki magát a tör-

ténelemformáló esemé-

nyek sodrából A hagyományok és a modern kul-

túra összecsapása jellemzi a mindennapokat, de a 

könyvet át- meg átszövi a tao bölcsessége, mely 

Jao úr, a regénybeli családfő életfilozófiája. A 

kínai történelem szövevényes és változatos kor-

szakát Lin Yutang közvetlen előadásmódja töké-

letesen érzékelhetővé és érthetővé teszi a nyugati 

ember számára, így megismerhetjük az egzotikus 

világ valamennyi titokzatosnak ható jelenségét. 

Az elvágyódás és a távoli utak megtétele ugyan-

azt jelentik. Az előadás címében levő Scylla és 

Charybdis közt arra utal, hogy nem szabad a 

szirének hangjára hallgatnunk, nem szabad a 

saját identitásunkat feladni, nehogy idegenné 

váljunk a saját országunkban. 

 

 

dr. Botos Mátéról  

Steindl Nóra készítette a fotót 



Az esztergomi könyvtár a Comedium 
Corsón 

Hámosné Szőke Anna 

Az esztergomi Helischer József Városi Könyvtár 

belevetette magát a három napon át tartó a vásári 

forgatagba; kitelepült a Kis-Duna part árnyas 

platánjai alá, hogy az intézményt népszerűsítse, 

és olvasókat toborozzon. A Comedium Corso 

Utcaszínházat és Kortárs Művészeti Fesztivált 

már negyedik éve rendezik meg ezen a remek 

helyszínen. A rendezvényt tavaly GoldenFeszt 

díjra jelölték. Idén kihelyezett Könyvtári be-

szélgetések műsor is színesítette a nagyszerű 

programsorozatot. A Comedium Corso három 

napon át várta a látogatókat: június 3-án 

Jakupcsek Gabriella műsorvezetővel találkoz-

hattunk, június 5-én pedig Herendi Gábor film-

rendezővel a Katona István utcai SZÍNpadon. 

 

A fotókat Steindl Nóra készítette 

Remek roll-up állította meg a vásárban sétálókat, 

érdeklődőket a könyvtár standja előtt, ahol be-

mutattuk a könyvtár legújabban beszerzett köny-

veit, hangoskönyveit. Készültünk mesetotóval az 

iskolásoknak, a legkisebbek a Tulipánból paprika 

című mondókát, és a hozzá tartozó rajzot készít-

hették el. A felnőttek rövid kérdőívet tölthettek 

ki, melyben főleg arra voltunk kíváncsiak, meny-

nyien ismerik, tudják, mire jó a könyvtár. Kérdő-

ívet készítettünk külön a gyerekeknek is, akik a 

magyar mesékben való tájékozottságukról adhat-

tak számot, és cserébe a kimondottan számukra 

összekészített zsákbamacska könyvekből húzhat-

tak. Együttesen a gyerekeknek és a felnőtteknek 

szóló kérdőívből kis híján kétszáz került kitöltés-

re. Kiderült, hogy a kitöltők csaknem mindegyi-

ke tudja, hol található most a városi könyvtár – 

bár volt, aki még mindig a szigeten keresné, s 

akadt, aki a Kossuth Lajos utcán… Többek sze-

rint még Babits Mihály nevét viseli az intéz-

mény. Persze nem véletlenül, hiszen 1971-től 

2004-ig ezen a néven élt és működött Esztergom 

város könyvtára. Szórólapjainkon a könyvtár 

elérhetőségét és nyitva tartását reklámoztuk, va-

lamint felsoroltuk szolgáltatásainkat is. Felhívtuk 

a figyelmet például arra, hogy mozgáskorlátozott 

személyek kérésére házhoz szállítjuk a könyve-

ket, vagy például arra is, hogy NAVA pontunkon 

keresztül filmeket nézhetnek, vagy akár kölcsö-

nözhetnek közel 800 filmet DVD-n is. 

Persze akik ügyesek voltak, azok jutalmat kap-

tak: a legkisebbek lufit, a nagyobbak zsákba-

macskát húzhattak, a kérdőívet kitöltő felnőtt 

olvasók pedig éves ingyenes könyvtárhasználatra 

jogosító jegyet vehettek át. A zsákbamacskánál 

többen megtalálták a hozzájuk illő könyvet.  

Elmondhatjuk, hogy hasznos volt a találkozás 

leendő olvasóinkkal. Bíztatunk mindenkit, hogy 

látogassanak el hozzánk.  

 

Jakupcsek Gabriellával Bánhidy Vajk beszélgetett 

Jakupcsek Gabriellának 2016-ban jelent meg 

önismereti könyve, a Megúszhatatlan - ahogy a 

gyerekeimnek elmesélem, melyben eddigi élet-

tapasztalatait írja le finoman, egyúttal lényegre 

törően. A mai élethelyzeteket, a negatív élmé-

nyeket  úgymint megcsalás, irigység  jól látja, 

láttatja, s mindeközben előbújik női mivolta. 

„…a hozzáállásunkon szükséges változtatni, 

hogy elviselhetőbb legyen az élet.” A műsorve-



zető beszélgetése alatt a látogatók megtöltötték a 

Comedium Corso színpadának nézőterét. 

Herendi Gábor kevesebb érdeklődőt vonzott, 

talán nem mindenki azonosította nevét a nagysi-

kerű „Valami Amerika” sorozat, valamint a most 

berobbant „Kincsem” című film alkotójával. 

Pedig ő ezen sikerprodukciók rendezője, sőt, 

részben forgatókönyvírója is. Bánhidy Vajk kér-

déseire megosztott néhány érdekes kulisszatitkot 

a forgatásokról. A Kincsem film a magyar sza-

badságharc leverése után kezdődik, 1849-ben, 

amikor a megtorlások hatására a fiatal 

Blaskovich Ernő nemcsak az otthont adó kasté-

lyát veszti el, de ellenálló apját is. Egy szerelmi- 

és egy bosszú-konfliktust visz végig párhuzamo-

san a film, utóbbit két dimenzióban is. Egyrészt 

személyes elégtételként az apa meggyilkolásáért, 

másrészt a nemzet bosszújaként az osztrák el-

nyomásért. 

 

Herendi Gáborral Bánhidy Vajk beszélgetett 

Határozottan jól éreztük magunkat a vásári for-

gatagban, s úgy tetszett, az érdeklődő, kíváncsi 

látogatók is szívesen álltak meg néhány percre 

standunknál. Köszönjük a lehetőséget a 

Comedium Corso szervezőinek! 

Kerényi Imre a könyvtárban 

Hámosné Szőke Anna 

2017. május 29-én a Helischer József Városi 

Könyvtár vendége volt Kerényi Imre Kossuth- és 

Jászai Mari-díjas magyar rendező, színigazgató, 

egyetemi tanár, politikus, publicista. Sokszínű 

tevékenységének fő vonulata a tudatos nemzeti 

közjogi gondolkodás megalapozása, és ehhez 

kapcsolódva a magyar kulturális értékek megőr-

zésével és fejlesztésével összefüggő feladatok 

ellátása. Nevéhez fűződik a 2012-től kiadott 

Nemzeti könyvtár sorozat, amely minden köz-

könyvtárban, minden település polgármesterénél 

megtalálható. 

A Nemzeti Könyvtár legelső kötete Tormay 

Cécile Régi ház című műve. Ő az első magyar 

író, aki az irodalmi Nobel-díj közelébe került: 

1936-ban jelölték, ám váratlanul elhunyt, így 

nem vehette át a várható elismerést, mégis, a 

magyar irodalomtörténet megkerülhetetlen alak-

ja. Tormay Cécile az Astoria környékén, a Stáhly 

utcában lakott, a Tanácsköztársaság idején sok 

eseménynek lehetett tanúja. Megfigyeléseit, ta-

pasztalásait szép sorban leírta a politikára igen 

érzékeny művész. A Nemzeti Könyvtár sorozatot 

100 kötetesre tervezték, jelenleg 75 kötet jelent 

meg, a legutolsó Szekfű Gyula szerkesztésében 

Mi a magyar? címmel. Az eredetileg 1939-ben 

megjelent tanulmánykötet a magyarság jellemé-

nek keresésével foglalkozik. 

 

Kovátsné Várady Eszter a Magyar Krónikát ajánlja a 

vendégek figyelmébe  

A Könyvtári beszélgetés során számos, a soro-

zatszerkesztéshez kötődő történetet hallhattunk. 

Vendégünk a buktatókról éppúgy beszámolt, 

mint a sikerekről. Kerényi Imre első feladata 

miniszterelnöki megbízottként az volt, hogy a 

2011-ben megfogalmazott új Alaptörvény köztu-

datba való beépülését kidolgozza. Megnézte, 

hogyan oldották meg ezt például Szlovéniában, 

és próbálta kitalálni magyarországi megvalósítá-

sát. Azóta több millió emberhez jutott el az üze-

net. Minden év október 6-án a tízéves gyerekek 

megkapják ajándékba a Nemzeti Hitvallást, a 

tizennégy éves gyerekek a Magyarország Alap-



törvénye zsebfüzetet, a leérettségizett fiatalok 

pedig Magyarország Alaptörvénye díszkiadását, 

ami nem más, mint egy történelmi képeskönyv. 

Úgy gondolják, a régi rómaiak voltak a történe-

lem legnagyobb katona- és jogásznemzete. Ha 

valaki átlapozza ezt a könyvet, kiderülhet számá-

ra, hogy a magyar ugyancsak jogász- és katona-

nemzet. 

Majdnem három éve működik a Magyar Krónika 

című folyóirat, melynek létrehozója Kerényi 

Imre. Arra gondolt, hogy olyan lapra lenne szük-

ség, amelyben csak örömteli írások olvashatók. 

A folyóirat reklámját kevésnek tartja, ezért most 

azon fog dolgozni, hogy nagyobb hírverést kerít-

sen a lapnak. Szóba került rendezői munkássága 

is. Az Újszínházban Wass Albert: A funtineli 

boszorkány című darabját vitte színpadra. Aki 

szépet és jót szeretne színházban látni, annak 

mindenképpen ajánlja. A funtineli boszorkány 

Wass Albert legismertebb regényei közé tartozik. 

Reális elemekkel átszőtt meseszerű történetének 

főhőse Nuca, aki mindössze tíz éves, amikor 

elkezdődik a cselekmény. 

A könyvtári beszélgetés végén kérdéseket tehet-

tek fel a résztvevők, Tát volt polgármestere, Ká-

tai Ferenc köszöntőt olvasott fel Kerényi Imré-

nek. Személyében széles műveltségű, intelligens, 

jó kapcsolatteremtő képességű, hazaszerető férfit 

ismerhettünk meg.  

 

 

 

Kerényi Imre az esztergomi könyvtárban.  

A fotókat Nyári Andrea készítette 
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Patara a könyvek világában is  

Kerekesné Fuli Anikó 

Alig egy héttel Hrubos-Takács Róbert: A Tatai 

Patara című könyvének bemutatója után, 2017. 

május 17-én került sor a Móricz Zsigmond Vá-

rosi Könyvtár következő rendezvényére a Ma-

gyar Máltai Szeretetszolgálat Csilla von 

Boeselager Gondviselés Háza Idősek Napközi 

Otthonában.  A téma ezúttal a közelgő török kori 

történelmi fesztivál és a könyv kapcsán ,,A ke-

reszténység és az iszlám együttélése a XVI. 

században” volt. 

 

Fotó: Hrubos-Takács Róbert 

Már az első kivetített dia beindította a beszélge-

tést, hiszen nem mindennapi, hogy egyetlen épü-

let tetején együtt szerepeljen a kereszt és a fél-

hold. A résztvevők közösen rájöttek, hogy a kép-

részlet a pécsi Gázi Kászim pasa dzsámijának 

tetejét ábrázolja. Innen indult el az az interaktív 

előadás, melynek során az érdeklődők megis-

merkedhettek az iszlám vallással és időszámítás-

sal, Mohameddel, a Koránnal és a kalligráfiával, 

továbbá a dzsiháddal. Szó esett még a keresztes 

hadjáratokról és a 15 éves háborúról, valamint a 

XVI. századi magyarországi harcok eseményei-

ről, Eger, Szigetvár, Esztergom és Tata ostromá-

ról. Tatáról részletesebben is beszéltem, érintet-

tük a Luxemburgi Zsigmond által kiépíttetett 

végvárrendszer, valamint a város XVI. századi 

történetét is.  

Hrubos-Takács Róbert könyvének ajánlása kap-

csán szó esett még gróf Pálffy Miklósról és a 

vöröskői várról, valamint a pataráról, mint a kor 

jeles haditechnikai vívmányáról. Kitértünk to-

vábbá a Tatai Patara török kori hagyományőrző 

fesztiválra is. Beszélgettünk a résztvevőkről, a 

várható programokról és a kísérő rendezvények-

ről is. 

 

Fotó: Fuli László 

A program elérte célját: az ismeretek közös fel-

elevenítésén túl érdekes beszélgetés kerekedett a 

résztvevők úti- és olvasmányélményei alapján. 

Nagy volt az érdeklődés a bemutatott könyv iránt 

is. A rendezvénysorozat a könyvtár nyári zárva 

tartása alatt is folytatódik tovább. Szeretettel 

várunk mindenkit június 21-én 10.00 órai kez-

dettel, amikor – a Szent László-emlékévhez kap-

csolódva  lovagkirályunk életével, legendáival, 

ábrázolásaival, tiszteletével ismerkedhetnek meg 

az érdeklődők. Július 19-én pedig Sík Sándor 

pap-költő, tábori lelkész I. világháborús versei-

ből válogatunk össze egy csokorra valót.  
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Könyves Szerda Arany János 

jegyében 

Makuvek Nóra 

2017. május 24-én Arany János műveinek nő-

alakjairól tartott előadást Santavecz Anita a tatai 

könyvtárban. A program a 19. század legsokol-

dalúbb magyar költőjének kétszázadik születés-

napja alkalmából került megrendezésre. 

Az előadó, Santavecz Anita másodéves magyar 

szakos hallgató a budapesti Eötvös Loránd Tu-

dományegyetemen. Nőtörténettel, illetve a vizua-

litás és az irodalom kapcsolatával foglalkozik. 

Már most tudományos konferenciákon vesz 

részt, ha teheti, ő maga is bemutatja kutatásait.  

 

Santavecz Anitáról a fotót Dollmayer Bea készítette 

A Könyves Szerda első felében a közönséget is 

megdolgoztatta. Minden vendég kapott egy rövid 

irodalmi szöveget, melyről meg kellett állapítani, 

hogy szerzője férfi vagy nő. Az ezt követő 

beszélgetésből kiderült, hogy ismeretlen szöveg 

esetén nem igazán lehet bizonyítékokat 

felsorolni az egyik vagy a másik válasz mellett. 

A második részben a Toldi szereplői kerültek 

közelebbi megvilágításba. Santavecz Anita a női, 

illetve férfi alakok történetben elfoglalt helyéről, 

tulajdonságairól, és az ezekből levonható 

következtetésekről beszélt.  

Bár Arany János életművének csak egy kis 

szeletét érintette az előadás, mégis érdekes, az 

iskolai órákból kimaradt részletekkel bővítette a 

program résztvevőinek tudását. 

Találkozás egy profi slammerrel 

Makuvek Nóra 

2017. május 17-én Horváth Kristóf más néven 

„Színész Bob” tartott slam poetry műhelyt kö-

zépiskolás fiataloknak a Móricz Zsigmond Vá-

rosi Könyvtárban. A program egy rendhagyó 

irodalomórára emlékeztetett, ahol ugyan előke-

rültek nagy költőink versei is, de fontosabb volt 

a diákok részvétele, az alkotó együttgondolko-

dás. A slam poetry olyan szóbeli irodalmi műfaj, 

mely aktuális problémákról, érzésekről szól. Sa-

játossága, hogy a szövegek alkotóik szájából 

hangzanak el, és az előadásmód is hozzáad a mű 

értékéhez. 

A többszörös slam poetry-bajnok, Színész Bob 

minden tudását bevetette, hogy megtalálja a kö-

zös hangot a fiatalokkal. Nem csak költőktől – 

Weöres Sándortól és József Attilától – idézett, 

hanem saját szövegeit is beemelte a műsorba. 

Mindezek azonban csak előkészítették a közös 

munkát. A diákok érdekes, humoros módon is-

mételték az irodalomórák anyagát. Közelebb 

kerülhettek a szövegalkotás titkához és a vers 

fogalmához, miközben megszületett egy közös 

mű. A slam poetry hagyományaihoz híven mind-

ez szóban történt, az előadás begyakorlásával. 

 

Horváth Kristóf, alias Színész Bob. Fotó: Sinkó Ildikó 

A műfaj iránt érdeklődést mutató közönség na-

gyon élvezte az élményekkel teli foglalkozást, 

értékelték a nem szokványos pedagógiai mód-

szert. Reméljük, hogy az iskolai magyarórákon 

sokszor előkerül még az előadás emléke. 


