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Zöld Ág-díjas a tatabányai megyei 
könyvtár ökológiai szakreferense 

Kissné Anda Klára 

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata 

2018. május 31-én ünnepélyes keretek között 

Zöld Ág-díjat adományozott Nász Jánosnak, a 

József Attila Megyei és Városi Könyvtár ökoló-

giai szakreferensének. 

Nász János 25 éve dolgozik a megyei könyvtár 

szaktájékoztatójaként.  2010-től, a dr. Voit Pál 

által kijelölt irányvonal kezdetétől részt vesz a 

könyvtár öko-arculatának kialakításában, ökoló-

giai különgyűjteményének fejlesztésében. Sze-

mélyes indíttatása − szakmai elhivatottságával 

párhuzamosan − mára a téma ismert és elismert 

szakreferensévé 

tette – nem csak 

könyvtári körök-

ben.  

A megyei könyv-

tár öko-

könyvtárrá válása 

során mindvégig 

kiemelkedő sze-

repet vállalt, és 

vállal a környe-

zettudatosítást és 

szemléletformá-

lást támogató 

könyvtári programok szervezésében.  A mintegy 

80 előadást megélt Öko-esték szervezője és há-

zigazdája. A gyerekek szemléletformálását aktí-

van segíti környezetnevelési versenyekkel, a 

Nyitott Kapuk programon való részvételével, és 

a környezetvédelmi világnap alkalmából rende-

zett városi rendezvényen való megjelenésével. 

Sikeres pályázati tevékenységének köszönhetően 

több ökológiai nyári tábort szervezett. A kistele-

pülési KönyvtárMozi ökofilmes előadója és 

programvezetője. 

Az ökológiai gondolkodás, fenntarthatóság té-

mában honlap-tartalmat, hírlevelet szerkeszt, 

tárgyszavazott válogatott bibliográfiát épít. Szak-

referensként konzultációkkal segíti a témában 

szakdolgozatra készülő hallgatókat. 

Rendszeres publikációival, hazai és határon túli 

előadásaival kivívta a széles körű szakmai kö-

zönség figyelmét is. Ennek köszönhetően vállal-

kozhatott a József Attila Megyei és Városi 

Könyvtár arra, 

hogy az IFLA 

Green Library 

Award (Könyv-

tári Egyesületek 

és Szervezetek 

Nemzetközi 

Szövetsége – 

Zöld Könyvtár-

díj) 2018. évi 

pályázati kiírá-

son magyaror-

szági könyvtár-

ként elinduljon, 

és a több mint húsz pályázó közül az első öt kö-

zött kapjon helyet. 

Nász János 2014-ben a több éve folyó kiemelke-

dő tevékenységéért Megyei Könyvtárért-díjban 
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részesült. A Zöld Ág-díjjal a város elismerését is 

méltán vívta ki – mindannyiunk örömére. Gratu-

lálunk kitüntetéséhez, és további munkájához jó 

egészséget, sok energiát kíván a megyei könyv-

tár kollektívája. 

 

A fotókat Hatvani István készítette 

 

Nyitott Kapuk 2018. 

Nász János, Varga-Duba Réka 

2018 tavaszán immár huszadik alkalommal ren-

dezte meg Tatabánya Megyei Jogú Város Ön-

kormányzata ezt a rendezvénysorozatot, amelyen 

a város szolgáltató szervezetei mutatkoznak be 

az óvodásoknak, iskolásoknak. A rendezvény 

lehetőséget nyújt a diákoknak lakóhelyük intéz-

ményeinek és szervezeteinek megismerésére. A 

szolgáltatók tevékenységeinek megismerése 

nagy segítséget nyújthat a fiataloknak a későbbi-

ek során. 

Április 18–19. között Tatabányán, a Vértes 

Agorájában a város közszolgáltatói mellett in-

tézményünk, a József Attila Megyei és Városi 

Könyvtár is jelen volt. A kétnapos rendezvényen 

mintegy húsz szolgáltató mutatkozott be az ér-

deklődő gyermekeknek. Közel ezer látogatónak 

mutatták be, milyen szerepet játszanak a város 

működésében, életében.  

Könyvtárunk az aktuális szolgáltatások és prog-

ramajánlatok mellett a könyveket és az olvasást 

népszerűsítette a kisgyermekek körében. Öko-

könyvtárként környezetvédelmi totót szerkesztet-

tünk és töltettünk ki, csaknem száz diákkal. Saj-

nálatos és meglepő is volt, hogy csupán ketten 

tudták pontosan a Föld napjának dátumát. Az 

intézményünkről folyamatosan vetített bemuta-

tón keresztül bővebben is megismerkedhettek 

tevékenységeinkkel. Suller Ildikó Tünde, a 

gyermekkönyvtár vezetőjének prezentálásában 

papírszínházi előadás zajlott a két nap során. A 

legnagyobb érdeklődést és látogatottságot a 

könyvtár standja érte el.  

A záró-rendezvényen, május 25-én a Bányászati 

és Ipari Skanzenben tizenöt szolgáltató képvisel-

tette magát. Ez alkalommal az óvodások és isko-

lások vetélkedő formájában adtak számot tudá-

sukról. A szervezetek száz szavas ismertető alap-

ján állították össze feladataikat, melyeket a diák-

csoportok − tanári felkészítést követően − sikere-

sen megoldottak. A délelőtt folyamán az óvodás 

csoportok vetélkedtek játékos formában. A Jó-

zsef Attila Megyei és Városi Könyvtár tevékeny-

ségét ekkor Erősné Suller Ildikó koordinálta.  

Délután Nász János vezetésével az iskolások 

mérték össze tudásukat. A könyvtár öko-

tevékenységével kapcsolatos totó kérdéseire 

négyfős csapatok válaszoltak. A helyes megoldá-

sokat könyvjelzőkkel jutalmaztunk. A csapatok 

összesített értékelésének díjai között a könyvtár 

részéről könyvjutalmak kerültek átadásra. Mind-

két korosztály részt vett a rendezvényhez kötődő 

rajzpályázatban. A rajzokat a szervezők különdí-

jakkal jutalmazták. A versenyzők érdeklődőek, 

aktívak és nagyon ügyesek voltak. Reméljük, a 

szórakoztató időtöltés egyben hasznos is volt a 

diákok számára. 

 

Fotó: Hatvani István 



A titokzatos Japán 

Tarjánné Tihanyi Tímea 

A József Attila Megyei és Városi Könyvtár Bán-

hidai Fiókkönyvtára 2018. május 23-án 17 órától 

tartotta " A titokzatos Japán" című előadását a 

bánhidai Szlovák Házban. 

 

Előadónk, Tarján Sándor munkája során többször is járt e 

kelet-ázsiai országban 

Élményeit, ismereteit egy előadás keretében osz-

totta meg az érdeklődőkkel, melyet az országról 

készült fotók bemutatásával tett még színesebbé. 

Bevezetésként hallgatóságunk megismerhette 

mindazon információkat, melyeket erről az or-

szágról mindenképp tudni érdemes a mai világ-

ban, kiemelve azon különlegességeket, melyek 

speciálisan csak Japánban találhatók – köztük a 

sinkanszent, mely a japán tömegközlekedés 

egyik legfontosabb eszköze. 

Betekintést kaphattunk a hirosimai atomkataszt-

rófa eseményébe, megtudhattuk, hogy a japánok 

hogyan emlékeznek meg erről a tragédiáról, mi-

ként épült újjá a város teret adva ismét az élet-

nek. 

Miután a tudomány és technika világából ízelítőt 

kaptunk, Tarján Sándor munkahelyi, baráti kap-

csolatai révén bepillantást engedett a japán em-

berek mindennapos életébe, szokásaiba, ünnepe-

ikbe – ehhez kapcsolódóan vallásukba, hiede-

lemvilágukba, történelmükbe is. 

Egy fotósorozaton láthattuk a tradicionális és 

napjainkban szokásos esküvői ceremóniát, a

meghívottak és a fiatal pár viseletét. Terítékre 

kerültek a japán ételek, bútorok, ruházatok, meg-

tudhattuk hogyan és mivel járnak munkába, mi-

lyen valójában egy európai szemszögéből ideá-

lisnak tűnő japán munkahely. 

Végezetül bemutatásra kerültek olyan ajándék-

tárgyak, melyeket személyesen is megnézhetett, 

megtapogathatott a közönség – egy több mint 2 

méter hosszú hímzett kimonó öv, valamint egy 

hihetetlen élességű kovácsolt pengéjű halpucoló 

kés. 

A japán gasztronómia iránt érdeklődők számára 

különlegességgel szolgáltunk. A fényképes él-

ménybeszámoló mellé háromféle japán tea és 

kétféle teasütemény került terítékre, melyek ki-

vétel nélkül kivívták a közönség elismerését. Az 

előadás szüneteiben a kancsókat folyamatosan 

töltöttük, a szakés piskóta pedig percek alatt el-

fogyott. Még a „zöld golyó” néven debütáló ap-

rócska desszert sem jelentett kihívást látogató-

inknak, akik igen fogékonynak bizonyultak a 

japán ízvilág iránt. A közös teázás baráti hangu-

latot eredményezett, így az előadás oldottá, nyi-

tottá vált a közönség számára. 

Tarján Sándor fotóit kiállítás keretében is megte-

kinthették látogatóink a helyszínen. A tárlat ké-

pei hangulatukkal, mondanivalójukkal bepillan-

tást nyújtottak e távoli ország titokzatos világá-

ba. Úgy gondolom, hogy sokunkban felmerült az 

előadás után, hogy a nagy földrajzi távolság elle-

nére egyszer érdemes lenne személyesen is meg-

ismerni ezt a lenyűgöző országot. 

 

Az eseményen a fotókat Harmos Csilla készítette 

 



Egy kis néptánc 

Varga-Duba Réka 

A VIII. Forgórózsa Fesztivál alkalmával a Csutri 

Hagyományőrzők vajdaszentiványi szabad tánc-

cal lepték meg a József Attila Megyei és Városi 

Könyvtár olvasóközönségét.  

2018. május 11-én, péntek délután három zenész 

kezdte hangolni hangszereit a könyvtár egyik 

sarkában, eközben diákok vegyültek el olvasóink 

között. Két hegedű és egy nagybőgő szólalt meg, 

mire a diákok táncra perdültek. Elsőként egy 

fiatalember botolós verbunkot adott elő, majd öt 

pár lépett az olvasótér közepére. Jó hangulatot 

teremtve vajdaszentiványi lassú csárdást kezdett 

táncolni. Mikor a zenészek gyorsítottak a tem-

pón, még egy pár csatlakozott a táncosokhoz, és 

friss csárdással fejezték be a flashmobot, miköz-

ben hangosan csujogattak.  

 

Fotó: Suller Ildikó Tünde 

A tánccsoport saját operatőre mellett kollégánk 

is készített felvételeket. Végül a zenészek össze-

pakoltak és elmentek, de a táncosok még hosszú 

ideig könyvtárunkban maradtak olvasgatni. A 

váratlan előadás nagy meglepetést okozott olva-

sóink körében, akik lelkes szemlélőkké váltak. A 

pici gyerekek a táncosokkal együtt ropták.  

Egy éve, szintén a Forgórózsa Fesztivál alkal-

mából a Forgórózsa Népművészeti Központ 

szervezésében már tartottak flashmobot a Csutri 

Hagyományőrzők könyvtárunkban. Annak is 

nagy sikere volt. Terveink szerint ezután is teret 

adunk az élő népművészet ápolásának. 

Fábián Janka történetei 

Kissné Anda Klára 

2018. május 5-én Mezei Johanna, azaz Fábián 

Janka volt a vendég a József Attila Megyei és 

Városi Könyvtár központi könyvtárában. A ki-

emelt rendezvényen a könyvtár munkatársa, Fá-

bián Ildikó volt beszélgetőpartnere. Az író–

olvasó találkozón sok mindenre fény derült. Elő-

ször is tisztázódott, hogy az írónő egyik nagy-

mamáját hívták Fábián Johannának, azaz Janká-

nak, és az iránta érzett tiszteletből vette fel ezt az 

írói álnevet.  

 

Fábián Jankával Fábián Ildikó beszélgetett 

A végzettségét tekintve angol–történelem és 

francia szakos tanár az írás mellett nyelvtanár-

ként is dolgozik, nem mellesleg pedig a Törté-

nelmiregény-írók Társaságának tagja. Írói pályá-

ja lassan érlelődött. Történelmi érdeklődése min-

dig is kutatásra ösztönözte. Sok anyagot gyűjtött, 

azonban a regényírásra csak a megromlott gaz-

dasági helyzet okozta munkanélküliség miatt 

gondolt. A kiadók nem kapkodtak utána. Mint 

mondta, az Emma megjelenésével őt az olvasók 

fedezték fel, és ösztönözték folyamatos írásra. 

Ahogy mesélte, mindig is szerette a romantikus 

történelmi regényeket. Jó, ha tudjuk, hogy az ő 

regényeiben a történelmi háttér és adalékok hite-

lesek, hihető történetek megírására törekszik. 

Célja a ma divatossá vált műfajnak rangot adni. 

Az alkotás folyamatában mindig a kutatómunka 

az elsődleges, és persze dominálnak azok a ko-

rok, időszakok, amelyeket szeret. Végzettségénél 

fogva sokat segít a hiteles információk kiszűrése. 

Hozzávetőleg egy év is eltelik, mire az össze-

gyűjtött anyagból építkezve elképzeli, az adott 



korban elhelyezi a szereplőket, és megszületik a 

könyv. Nincsenek párhuzamos munkái, egyszer-

re mindig csak egy téma foglalkoztatja, az pedig 

mindennapos tevékenységének a része. A jelen-

legi kiadójánál, 2019-re áthúzódóan újra megje-

lenik minden kötete. Bár érkeznek hozzá olvasói 

visszajelzések, és lenne mód változtatni az újra-

nyomások előtt, de csak a „bakikat” javítja majd. 

 

A fotókat Kissné Anda Klára készítette 

A közeljövőt tekintve ősszel várható az új regé-

nye. A Facebook-oldalán megosztott két téma 

közül (1850–1860-as években zajlott amerikai 

polgárháború, vagy a hazai 1950–60-as esemé-

nyek) az olvasók az előbbire szavaztak. Nem 

köztudott, hogy felettébb foglalkoztatta a téma-

választásnál az, hogy a polgárháborúnak legen-

dás, magas rangú magyar hősei is voltak, vala-

mint a titkosított üzenetek nyelve a magyar volt. 

Hogy ezúttal mit ágyaz a háttérbe, izgatottan 

várjuk! A találkozón a Libri tatabányai könyves-

boltja kínálta megvételre Fábián Janka könyveit. 

Az írónőt pedig a dedikálás mellett még sokáig 

kérdezgették a résztvevők. 

Röviden az Olvasólámpa idei első 
félévi programjairól 

Nagy Edit 

A József Attila Megyei és Városi Könyvtár 4. 

éve fennálló olvasóklubja a kezdetektől fogva 

havonta egyszer − rendszerint hétfői napokon − 

tartja találkozóit. Az „olvasólámpások” minden 

alkalommal kb.15-18 fős létszámmal gyűlnek 

össze, hogy megosszák egymással irodalmi él-

ményeiket. Az együtt töltött másfél óra alatt szó 

esik mindenféle más kulturális programokról is: 

filmekről, koncertekről, színházi előadásokról. 

Ki hol járt, mit ajánl? Igyekszünk megemlékezni 

az épp aktuális évfordulókról, és néha irodalmi 

kvízjátékot is beiktatunk. Így volt ez idén is.  

Januárban Horber Pál Gáspár nyugdíjas gyógy-

szerész közreműködésével emlékeztünk a 80 éve 

elhunyt Dsida Jenőre. Februárban Szabó Magda 

műveinek felidézésével tisztelegtünk a száz éve 

született író emléke előtt. Márciusban arról be-

szélgettünk, hogy miért is olvasunk; míg április 

központi témája a vers és a zene kapcsolata volt. 

Ez alkalomból rendszeres fellépőnk, Hodossy 

Ildikó előadóművész híres zeneszerzőkről írt 

versekből készített összeállítását hallgattuk meg. 

Mendelssohnról, Bachról, Mozartról, Beetho-

venről, Lisztről, Bartókról és Kodályról szólt ez 

a délután. Májusban Wass Albert: Elvész a nyom 

című regényéről beszélgettünk. A klubtagok 

ajánlói szerint elolvasásra érdemes könyvek kö-

zül íme néhány: Dsida Jenő levelesládája, Szabó 

Magda: Régimódi történet, Megmaradt Szobot-

kának, Márai Sándor: Füveskönyv, Zusak, 

Markus: A könyvtolvaj. Júniusban irodalmi ve-

télkedővel zártuk a félévet, ahol a kérdéseket 

részben a klubfoglalkozások témáiból vettük, 

részben irodalmi művekhez, irodalmi alakokhoz 

kapcsolódtak. 

Az „Olvasólámpa” életképessége bizonyítja, 

hogy vannak még szép számmal, akik a televízió 

műsorok helyett a könyvek adta élményt választ-

ják. Legközelebb szeptember 10-én találkozunk. 

 

 

„Abigéltől a Záróvizsgáig” - Beszélgetés Szabó Magda 

műveiről (2018. február 26.) Fotó: Horváth Szabolcs 



Slam Poetry júniusban 

Horváth Szabolcs 

Másodszorra is megrendeztük a JAMK Poetry 

Summer Slammer Time versenyünket nyári témá-

val. A fiatalok − ahogyan tavaly is − arról beszélhet-

tek, hogy mit csinálnak a nyáron, mit szeretnek vagy 

nem szeretnek ilyenkor.  

 

Hetesi Júlia. A fotókat Horváth Szabolcs készítette 

Az est műsorvezetője Hetesi Júlia volt, aki előbb egy 

kis nyelvtörővel, majd egy kis megmozgatással dobta 

fel a jó hangulatot. Majd fokozta egy drámajátékkal, 

amelyet eljátszott néhány elöl ülő vendéggel. Habár 

ez volt a tízedik slam poetrynk, de eddig senki nem 

csinált még ilyet. Juli ezután ismertette a szabályokat, 

de azt sem akárhogyan. Iskolára jellemző módon 

feleltette a közönséget: "Mi az a slam?" és"Ki tudná 

elmondani a Slam poetry szabályait?" Ezt követően 

egy rövid slam-mel nyitotta meg a versenyt. Eddigi 

egyetlen női győztesünk először az elsőként beneve-

ző Kozsán Leót húzta ki első szereplőnek, aki egy 

rövidebb szöveggel készült. Majd következett Bör-

zsei Dávid 'Kenry', utána pedig a verseny kezdete 

előtt, az utolsó pillanatban benevező Szilvási Andor 

lépett a mikrofon elé. Utóbbi a JAMK Poetry történe-

tében előforduló legrövidebb slam-mel készült. Szö-

vegének hossza nem volt több mint három sor, de élt 

azzal a színészi eszközzel, hogy váratta a közönséget. 

A közel negyvenöt másodperces előadást a közönség 

végignevette. A kacagás mellé természetesen nagy 

tapsot is kapott Andor.  

Legutoljára Antal Dániel jött ki szerepelni. A ver-

senyzők közül ő volt az egyetlen, aki kihasználta a 

maximális három percet. Várható volt a pontozás 

után, hogy ő lesz a nyertes – így is történt. Ezúttal 

nem alakult ki holtverseny a versenyzők között. 

Ezt követően − mint ahogy az lenni szokott − az 

Open Microphone percei következtek. Bár tartottunk 

tőle, hogy esténk rövidre zárul a csupán négy szerep-

lő miatt, de szerencsénkre nem így lett. Szöveget 

mondott még Taizs Gergő is, aki egy pontozótáblát 

kért Julitól. Az est zárásként Börzsei Dávidék adtak 

elő egy team slam-et. A slam-ben Dávid Charles 

Darvint, míg társa Jézust alakította. Kettejük produk-

ciójának láthatóan nagy hatása volt a közönségre. 

 

Antal Dániel lett az első helyezett 

Az eredményhirdetéskor volt, aki nem tudta elrejteni 

izgalmát. A fődíjat ezúttal Antal Dani nyerte meg, aki 

egy 1 éves JAMK könyvtári tagsággal, továbbá egy 

könyvcsomaggal lett gazdagabb. Dani a műsor után 

megjegyezte, hogy a múltkor is nagyon jó könyveket 

kapott ajándékba. A második helyet Szilvási Andor 

szerezte meg, aki − úgy gondolom − ezzel az ered-

ményével nem csak nekem, hanem a megjelent kö-

zönségnek is nagy meglepetést okozott. A harmadik 

helynek Börzsei Dávid 'Kenry' örülhetett, akinek ez 

volt a negyedik dobogós helyezése nálunk. A külön-

díjnak, a múzeumi családi belépőnek pedig Kozsán 

Leó örülhetett. 

 

Börzsei Dávid 'Kenry' 

 

Versenyzőinkkel legközelebb szeptember hetedikén 

találkozunk. Akkor Slam to School lesz Turbuk Ist-

ván 'Steve'-vel. Abban egészen biztos vagyok, hogy 

Steve hozni fogja a tőle megszokott, humoros formá-

ját és vele nagyszerű slam-jét. 
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Férfikor hajnalán  Huszti Péter 
könyvéről 

Hámosné Szőke Anna 

Az Esztergomi Helischer József Városi Könyvtár 

Könyvtári beszélgetések programsorozatának 

május 7-i vendége Huszti Péter Magyar Corvin-

lánccal és a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, 

Kossuth- és Jászai Mari-díjas magyar színész, 

színiakadémiai rektor, színigazgató, rendező, 

érdemes és kiváló művész. A Helikon kiadónál 

jelentek meg önéletrajzi trilógiájának kötetei: az 

első a Srác a kakasülőn, a második pedig a Fér-

fikor hajnalán.  

 

Huszti Péter neve jól csengő, elismert a színház 

és a film világában. Az 1944-ben született szí-

nész és rendező most életéről, színészi pályájáról 

írt visszaemlékezést. A Srác a kakasülőn című 

kötetben a gyermekéveké, a tanulásé a főszerep. 

A pályaválasztás és a főiskolai évek, majd az 

éppen elinduló, nagy reményeket, sikereket hozó 

pályakezdés éveiről olvashatunk. A siker a ké-

sőbbiekben sem maradt el, végig hű társa volt, 

karrierje kiteljesedett. Jászai Mari-díjat 1974-

ben, Kossuth-díjat 1978-ban kapott. 2014 óta a 

Nemzet Művésze. Rendezéseinek száma az öt-

venhez közelít, filmszerepei megszámlálhatatla-

nok. 1994-2001 között a Színház- és Filmművé-

szeti Egyetem rektora volt.  

Pályaválasztásában leginkább a Rákóczi Gimná-

zium legendás Bánk bán előadása volt meghatá-

rozó. Német-magyar tanára: Bodolay Géza – a 

színházrendező Bodolay édesapja – hozta össze a 

bemutatót. Az öt felvonásban színre vitt Bánk 

bán hosszabb volt, mint a Nemzeti Színház akko-

ri változata. A merész vállalkozásban Huszti 

Péter játszotta a címszerepet. Tiborcot pedig 

maga Bodolay Géza tanár úr, aki ezzel azt is 

vállalta: bukás esetén kockára teszi tekintélyét a 

diákok előtt, ugyanakkor örök céltáblája marad a 

rajta már próbák során is sokat élcelődő kollégá-

inak. Nem lett bukás. Az élcelődőket éppen úgy 

lenyűgözték, mint a szurkolókat. Ez az élmény 

adta a legnagyobb lökést a főiskola felé.  

Önéletrajzi könyvéből tudható: a Madáchban, 

Ádám Ottó színházában volt gyakorlatos növe-

dék. Aztán osztályfőnöke, Várkonyi Zoltán a 

diploma után szerepajánlattal hívta a Víghez. 

Ádám Ottó viszont csak annyit mondott: önnek 

nála a helye. Életét három szó jellemzi igazán, a 

hit, hűség és bizalom.  

Ahogyan a nagy öregekkel, a már elismert pálya-

társakkal való találkozások is meghatározóak 

voltak számára. A könyvben remek pillanatké-

pek, háttér információk is akadnak olyan nagy-

szerű színészeinkről, mint Gábor Miklós, Tolnay 

Klári, Mensáros László vagy Bessenyei Ferenc. 

Olvasmányos és jól szerkesztett történetek ezek. 

A fiatal és sármos színész körül voltak pletykák 

a magánéletéről, de ezekről nem tesz említést, 

nem tisztázza őket.  

mailto:duba.reka@jamk.hu


A beszélgetés során beszélt tanári mivoltáról is. 

28 évig volt a Színház- és Filmművészeti Egye-

temen tanszékvezető, és két periódusban egye-

temi rektor.  Jelenleg is doktori iskolát vezet. 

Mesterkurzusokat tartott külföldön a Tennessee 

Egyetemen, Knoxvilleban, Minnesotában 

Duluthban, a Nevadai Egyetemen és Las Vegas-

ban. 

 

Huszti Péterről Steindl Nóra készítette a fotót 

Esztergomban hálás közönség várta a művész 

urat  teltház volt könyvtárunkban, személyisége 

elvarázsolta a hallgatóságot. A beszélgetés végén 

sorokban álltak olvasóink dedikálásra várva. 

Huszti Péter mindenkivel elbeszélgetett egy ki-

csit. 

A beszélgetést megnézhetik az RTVE Online 

honlapon, a könyveket megvásárolhatják a 

könyvesboltokban, vagy kikölcsönözhetik 

könyvtárunkból. 

Esztergom, Comedium Corso 2018. 

Hámosné Szőke Anna 

Az esztergomi Helischer József Városi Könyvtár 

belevetette magát a vásári forgatagba; kitelepül-

tünk a Kis-Duna part árnyas platánjai alá, hogy 

az intézményt népszerűsítsük, és olvasókat tobo-

rozzunk. A Comedium Corso Utcaszínház és 

Kortárs Művészeti Fesztivált már ötödik éve 

rendezik meg ezen a remek helyszínen. Kihelye-

zett Könyvtári beszélgetések is színesítette a 

nagyszerű programsorozatot, amellyel a 

Comedium Corso négy napon át várta a látoga-

tókat. Május 19-én Ambrus Attilával a ”viszkis” 

bankrablóval találkozhattunk, május 20-án pedig 

Nemere István íróval a Katona István utcai 

SZÍNpadon. 

Standunknál bemutattuk a könyvtár legújabban 

beszerzett könyveit, hangoskönyveit. A felnőttek 

rövid kérdőívet tölthettek ki, melyben főleg arra 

voltunk kíváncsiak, mennyien ismerik, tudják, 

mire jó a könyvtár, mit tudnak az esztergomiról, 

nevéről, jelenlegi helyéről. Kérdőívet készítet-

tünk külön a gyerekeknek is, akik a magyar 

népmesékben való tájékozottságukról adhattak 

számot, és cserébe a kimondottan számukra ké-

szített zsákbamacska könyvekből húzhattak. 

Együttesen a gyerekeknek és a felnőtteknek szó-

ló kérdőívből kis híján háromszáz került kitöltés-

re. Kiderült, a kitöltők csaknem mindegyike tud-

ja, hol van most a városi könyvtár – bár volt, aki 

még mindig a szigeten keresné, s akadt, aki a 

Kossuth Lajos utcán… Jónéhányan még Babits 

Mihály nevét tulajdonítják az intézménynek, 

persze nem véletlenül, hiszen 1971-től 2004-ig 

ezen a néven élt és működött Esztergom város 

könyvtára. Rengetegen sajnálkoztak, hogy most 

számukra nincs elérhető helyen a városi könyv-

tár. A Dobó Katalin Gimnáziumon és a József 

Attila Általános Iskolán belüli ideiglenes hely-

színeink távol vannak a városközponttól. 

 

A könyvtár eseményeit Steindl Nóra fényképezte 

Szórólapjainkon és ajándék könyvjelzőinken a 

könyvtár elérhetőségét és nyitva tartását reklá-

moztuk, valamint felsoroltuk szolgáltatásainkat 

is. Felhívtuk a figyelmet például arra, hogy moz-

gáskorlátozott személyek kérésére házhoz szállít-

juk a könyveket, vagy például NAVA ponton 

keresztül filmeket lehet nézni, és közel 800 fil-

met lehet DVD-én kölcsönözni.  



Persze akik ügyesek voltak, jutalmat is kaptak. A 

legkisebbek lufit, a nagyobbak zsákbamacskát 

húzhattak, a kérdőívet kitöltő felnőtt olvasók 

pedig éves ingyenes könyvtárhasználatra jogosí-

tó jegyet.  

 

Ambrus Attilával Bánhidy Vajk beszélgetett 

A Viszkis című film  amelyet 2017-ben mutat-

tak be  a közelmúlt legnagyobb közönségsike-

reinek egyike; a hazai mozikban nézettsége 

meghaladta a négyszázezret. Már DVD-n is kap-

ható. Többen megkérdőjelezték, helyes-e Amb-

rus Attila megszólaltatása a könyvtárban. Hosz-

szas megfontolás alapján került erre sor, s nem 

véletlenül nem a könyvtár épületébe, hanem az 

egészen más hangulatú Comedium Corsóra hív-

tuk meg őt. Úgy gondoltuk, ebben a világban, 

ahol megesik, Ambrus Attiláénál nagyobb "félre-

lépések" maradnak büntetlenül, bizony példaér-

tékű ennek az embernek a magatartása, aki bün-

tetése letöltése után tisztességes állampolgárrá 

vált. Ambrus Attila szenvedélyes olvasó; meg-

változásában bevallottan nagy szerepe volt a 

könyveknek, az olvasásnak. Antal Nimród alko-

tása Ambrus Attila életét dolgozza fel. A székely 

származású budapesti bankrablót a magyar rend-

őrség hat éven keresztül nem tudta elkapni. 13 

évig tartó börtönbüntetése alatt szakmát tanult, 

majd új életet kezdett, ma saját kerámiamárkájá-

ból él.  

Nemere Istvánnak 701 könyve jelent meg. Sok 

rajongója köszöntötte a Comedium Corsón, s 

hallgatta meg a vele való beszélgetést. Elmond-

hatjuk, hogy hasznos volt a találkozás leendő 

olvasóinkkal, bíztatunk mindenkit hogy, látogas-

sanak el hozzánk.  

Határozottan jól éreztük magunkat a vásári for-

gatagban, s úgy tetszett, az érdeklődő, kíváncsi 

látogatók is szívesen álltak meg néhány percre 

standunknál. Reméljük, minél többjüket látjuk 

majd viszont a könyvtárban! Köszönjük ezt a 

nagyszerű lehetőséget a Comedium Corso szer-

vezőinek! 

 

Nemere István 

Kőrösy László-könyvbemutató 

Hámosné Szőke Anna 

2018. június 5-én a Laskai Osvát Antikvárium és 

a Helischer József Városi Könyvtár közösen ren-

dezte meg Dr. Kőrösy László emlékkönyv be-

mutatóját. A könyv a Libri Veteres Strigonii so-

rozat 7. része. A kötet igyekszik Kőrösy megje-

lent írásait összefogva közreadni. Találhatunk 

benne verseket, és még a Dobogókő tündére cí-

mű kézirata is benne van. 

1918-ban, 100 éve 

halt meg Kőrösy 

László, ezért idén 

Kőrösy László emlék-

évet tartunk. A könyv-

tárban július 13-ig 

látható egy kamara 

kiállítás, amely 

Kőrösy László lokál-

patriótának állít emlé-

ket. Kőrösy gazdag 

életművéből az Esz-

tergomban fellelhető művei láthatók tárlóinkban. 

A kiállításhoz hozzájárult Dömös Község Ön-

kormányzata, a Főszékesegyházi Könyvtár és a 



Laskai Osvát Antikvárium is, amit ezúton is 

hálásan köszönünk nekik! 

A könyvbemutatón a megjelent vendégeket Ko-

vátsné Várady Eszter, a Helischer József Városi 

Könyvtár igazgatója köszöntötte.  Pálmai Árpád 

egyházzenész, karnagy előadása színesítette a 

programot többek között Zerkovitz Béla: Hulló 

falevél című dalával.  

Prof. Prokopp Mária előadásában kihangsúlyoz-

ta, hogy Kőrösy mint tanár kitűnt szorgalmával 

kortársai közül, és követendő példának tartja a 

mai nemzedék számára. Pécsi L. Dániel jelkép-

művész tervezett egy Kőrösy-címerpajzsot és 

emlékzászlót. Ennek ikonográfiáját magyarázta 

el a könyvbemutatón, illetve tanulmányát elol-

vashatják a most megjelent emlékkönyvben. Sza-

lai Béla nyugdíjas miniszteri biztos előadásában 

szintén megemlékeztünk Kőrösy Lászlóról. 

 

Pécsi L. Dániel jelképművész, prof. Prokopp Mária művé-

szettörténész, Szalai Béla nyugdíjas miniszteri biztos és 

Kovátsné Várady Eszter, a könyvtár igazgatója.  

Fotó: Steindl Nóra 

Kőrösy László tanár, író lapszerkesztő és publi-

cista 1856. június 27- én Esztergomban született. 

Születéskori neve Kucsera László volt. A Belvá-

rosi elemi iskolába járt, ami akkor a Reáltanoda 

épületében volt. 1866-ban, az osztrák-porosz 

háború miatt a tanévet megszakították, mert az 

iskolákat és más középületeket hadikórházak 

számára foglalták le. Ezért az elemi iskola ne-

gyedik osztályát neki is meg kellett ismételnie. 

Így csak egy évvel később, 1867 őszén kezdhette 

meg a gimnáziumi tanulmányait az esztergomi 

bencés főgimnáziumban. 1875-ben tett sikeres 

érettségi vizsgát. 

Gimnazistaként már több újságban jelentek meg 

kisebb írásai, fordításai, amivel tisztességes 

zsebpénzt keresett. Utolsó gimnazista évében 

diákújságot szerkesztett Óriások címmel, aminek 

30 száma jelent meg. 

Továbbtanulásként a tanári pályát választotta, 

ezért érettségi után beiratkozott a budapesti 

egyetem bölcsész karára. Irodalom professzora 

Gyulai Pál, német nyelvi professzora Heinrich 

Gusztáv volt. Emellett esztétikát is tanult. Jöve-

delemszerzés céljából Gyulai Pál előadásait 

gyorsírással lejegyezte, majd kőnyomatos eljá-

rással sokszorosítatta. 

1879-ben végezte el a magyar-történelem-

esztétika szakot. Ekkor Gyulai Pál ajánlására 

herceg Odescalchi Gyula lánya, Irma házi-tanára 

lett másfél évig, részben a család budapesti palo-

tájában, részben Nyitraszerdahelyen, a hercegi 

kastélyban. Még ezalatt az idő alatt, 1879 szept-

emberében elvállalta az Esztergom és Vidéke 

című lap főszerkesztőségét. 1892-ig látta el ezt a 

tisztséget. 1880-ban pedig felvette hivatalosan a 

Kőrösy nevet, amit már diákkora óta írói névként 

használt. Mindemellett sikeresen letette tanári 

vizsgáját is 1881 tavaszán. 

Budapesten  még egyetemistaként  megalapí-

totta az Esztergom Kört 1878-ban, aminek véd-

nökéül sikerült Simor János hercegprímást meg-

nyernie. Az Esztergom Kör az akkor budapesti 

egyetemeken tanuló, egykor Esztergomban érett-

ségizett 40 diákból állt össze egymás segítésére, 

és Esztergom jövendőbeli társadalmi-szellemi 

életének serkentésére. 

1881-ben visszatért Esztergomba, ahol ősszel 

megválasztották a Városi Reáltanoda (1888-tól 

Városi Reáliskola) helyettes tanárának, majd 

1883-ban rendes tanárrá nevezték ki. 1882-ben 

szerezte meg a bölcsész doktorátust. Tanárként 

magyart, németet, történelmet, földrajzot és ter-

mészetrajzot tanított, emellett a tanári és az ifjú-

sági könyvtár őre is volt.  

Tizenegy évet töltött ezután Esztergomban. A 

tanári feladatai mellett legfőbb tevékenysége az 

Esztergom és Vidéke szerkesztése volt. Munkája 



nyomán az újság valódi társadalmi tényezővé 

vált Esztergom mindennapi életében a közélet, a 

kulturális és társasági élet terén egyaránt. 

Tanári feladatai mellett buzgón végzett publi-

cisztikai és írói munkáján túl jelentős mértékben 

részt vett a város közéletében. Mint jó szervezői 

adottságokkal rendelkező, szorgalmas, nagy 

munkabírású és nőtlen fiatalember több városi 

egyesület életében hosszabb-rövidebb ideig tiszt-

ségviselő volt. Így például a Polgári Lövész 

Egyesületnek 1881-82-ben jegyzője, az 1882-

ben a Hétfői Kör utódjaként létrejött Zenei Kör-

nek pedig titkára volt Takács Imre elnöksége 

idején. Az esztergomi Kereskedelmi Ifjúsági 

Egyesület titkárának, majd később elnökének is 

megválasztották. 

 

Az eseményt sok érdeklődő megtisztelte jelenlétével 

1892-ben hagyta el Esztergomot. Kinevezték 

Budapesten a Fővárosi V. kerületi Főreáliskola 

helyettes tanárának. A következő tanévben tanár-

rá léptették elő. 1911-ig tanított a fő reáliskolá-

ban. Nyugdíjas éveiben Dömösön élt. 

Kőrösy László 1897-ben nősült; felesége Kendöl 

Júlianna volt. Két lányuk született: Júlia és Kata-

lin. Felesége 1913 szeptember 8-án Dömösön 

halt meg. Attól kezdve két kiskorú lányát egye-

dül nevelte. 

Két munkájáról tudománytörténelmi értékük 

miatt külön kell szólnunk. Ezek közül elsőként 

az Esztergomban élt tudós Rumy Károlyról írott 

értekezését említjük, amely doktori disszertáció-

ja is volt. Berzsenyi Dánielről írt munkájával 

pedig egyetemi pályadíjat is nyert. Igazi elisme-

rést az 1889-ben megjelent Katolikus költők cí-

mű irodalomtörténeti antológiájával aratott. 

Az érdeklődők a könyvet a Laskai Osvát Antik-

váriumban tudják megvásárolni, illetve könyvtá-

runkból kikölcsönözni. 

Földi László titkosszolgálati szakértő 
volt a vendégünk 

Hámosné Szőke Anna 

Az Esztergomi Helischer József Városi Könyvtár 

Könyvtári beszélgetések sorozatának május 28-i 

vendége Földi László egykori ezredes, aki a Bel-

ügyminisztérium III/I-es csoportfőnökségének 

hírszerző tisztje, később az Információs Hivatal 

műveleti igazgatója volt. 2016-ban jelent meg 

könyve „Migráció  gon-

dolatok Európa védelmé-

ről” címmel. Olvasóinkat 

láthatóan érdekelte a jövő-

képünk alakulása, mert 

ismét megtöltötte a könyv-

tárat a hallgatóság. Sok 

diák is helyet foglalt köz-

tük, s őket Földi László, 

mint a „jövő letéteményeseit” többször megszó-

lította. 

A nemzetbiztonsági szolgálatok – mint minden 

demokratikus jogállamban – Magyarországon is 

kiemelt szerepet töltenek be az ország és az ál-

lampolgárok biztonságának garantálásában. Az 

egykori keleti blokk tagjaként Magyarországon a 

nemzetbiztonsági szolgálatok tevékenysége kü-

lönösen kényes kérdés. Ennek kapcsán sokakban 

máig az egykori belső elhárítás, az úgynevezett 

III/III. képe jelenik meg.  Földi László a hírszer-

zésnél szolgált, ami nem egyenlő az elhárítással. 

A nemzetbiztonsági szolgálatok tevékenysége 

alapvetően arra irányul, hogy információkkal 

lássák el a politikai – vagy katonai – döntésho-

zókat. Ennek megfelelően beszélhetünk polgári, 

valamint katonai nemzetbiztonsági szolgálatok-

ról. Egyes országokban  így Magyarországon is 

 külön léteznek katonai és polgári hírszerzéssel, 

valamint elhárítással foglalkozó szolgálatok. 



Tevékenységük jellege, az információ megszer-

zésének „körforgása" azonban nagyrészt min-

denhol azonos: a tervezést, feladatok meghatáro-

zását követi a szükséges információk beszerzése, 

majd pedig azok feldolgozása, elemzése, értéke-

lése történik meg. Ezáltal a döntéshozó asztalára 

már egy logikailag  tartalmilag összegzett, kö-

vetkeztetéseket is tartalmazó összefoglalás kerül. 

Földi László több éve tart előadásokat az Euró-

pai migrációról. Európa háborús helyzetben van, 

- állítja. Egyfelől, mert háborút kezdeményezett, 

hiszen a NATO indított harci cselekményeket 

például Irakban. Másfelől pedig, mert jól beazo-

nosítható érdekszférák ütközőzónájaként egy 

negyedik generációs, vagy hibrid hadviselés te-

repévé vált.  

 

Földi Lászlóról Steindl Nóra készítette a fotót 

Háborús helyzetben vannak olyan kategóriák, – 

idetartoznak például a kémek, illetve a szabotő-

rök – akik nem élveznek jogi védelmet, mert a 

hátországot támadják, és tevékenységükkel ve-

szélyeztetik a civil lakosság biztonságát, hosszú 

távon pedig magát a demokratikus működést. 

Sok átfogó mai problémáról és a jövőnkről is szó 

esett. Földi László végül Einsteint idézte: „Azt 

nem tudom, hogy a harmadik világháborút mi-

lyen fegyverekkel fogják megvívni, de a negyedi-

ket biztos, hogy botokkal és kövekkel.” Ezért 

igen nagy a fiatal korosztályok felelőssége, né-

zett ismét az előadó a hátul ülő, komolyan figye-

lő diákokra. A beszélgetést hamarosan vissza-

nézhetik a honlapunkon Médiatárban, a rendez-

vényen készült fotókat pedig a Galériában. 

Fábry Sándor showman várta rajon-
góit a könyvtárban 

Hámosné Szőke Anna 

Az Esztergomi Helischer József Városi Könyvtár 

Könyvtári beszélgetések idei első félévének utol-

só vendége Fábry Sándor érdemes és kiváló mű-

vész elismeréssel díjazott magyar író, humorista, 

műsorvezető és dramaturg volt. Szerteágazó mű-

vészetét kitűnő verbális és kommunikatív képes-

ségeire alapozza, és azt sajátos, egyedi humorral 

fűszerezi. A könyvtár ezen az alkalmon is zsúfo-

lásig megtelt, sajnos nem jutott mindenkinek 

ülőhely. A beszélgetés végig humoros hangulat-

ban telt, a közönség rekeszizmait erősen igénybe 

véve.  

Az est kezdetén beszélgetőpartnerét, Bánhidy 

Vajkot Verebély Ivánhoz hasonlította, majd a 

könyvtár igazgatónőjének zebracsíkos ruházatán 

élcelődött  ezzel megteremtette a délután vidám 

hangulatát.  

Fábry Sándor márciusban kapta meg a Magyar-

ország kiváló művésze díjat. A kitüntetést a mi-

niszterelnök adja át legfeljebb öt ipar-, fotó-, 

film- és előadóművésznek minden év március 

15-én. Csak az kaphatja meg, akinek már leg-

alább öt éve van érdemes művészi kitüntetése.  

Tizenegy évvel ezelőtt már láthattuk Fábry Sán-

dort Esztergomban. 2007. május 4-én, pénteken 

első ízben rendeztek árverést városunkban azzal 

a nemes szándékkal, hogy a lakosság újraállíttas-

son egy Babits Mihály-szobrot az ellopott he-

lyett. A Fábry Sándor által vezetett aukciót siker 

koronázta. Az új Babits Mihály-szobor azóta is a 

Széchenyi tér éke.  

Fábry Sándor 1953. november 20-án született 

Budapesten. A belvárosban nőtt fel, családjával 

sokáig a Kodály köröndön lakott. 18 évesen, 

1972. március 15-én benne volt abban a kétszáz 

főnyi tömegben, amely a Batthyány-

örökmécsesnél énekelte a Himnuszt. Ezért (töb-

bedmagával) izgatás bűntette és szabálysértés 

miatt előállította a Budapesti Rendőr-

főkapitányság. Emiatt az MSZMP Központi Bi-



zottságának Tudományos-Kulturális és Közokta-

tási Osztálya nem javasolta egyetemi továbbta-

nulásra. Ugyanez év szeptemberében a Pécsi 

Tanárképző Főiskolát kezdte el, majd 1976-78 

között az Eötvös Loránd Tudományegyetem 

magyar–német szakán folytatta tanulmányait. 

Ezzel párhuzamosan, ugyancsak 1976-78 között 

elvégezte a Mafilm Filmíró Iskoláját is. 

Befejezve tanulmányait, a tanári pálya helyett 

1978 és 1992 között a Mafilm dramaturg-

gyakornoka, majd dramaturgja lett. 1986-ban a 

Hócipő szatirikus lap egyik legnépszerűbb rova-

tát, a „Dizájn Centert” szerkesztette. Ezt a lapot 

2002-ben végleg otthagyta. Az 1998-ban induló 

„Esti Showder Fábry Sándorral” című, önálló 

televíziós műsorát szerzőtársával, Kardos Csa-

bával szerkesztette. 1992 óta szabadfoglalkozá-

sú, rendszeresen publikál különböző lapokban, 

dramaturgi pályafutása során több mint 40 forga-

tókönyvet írt. 

 

Bánhidy Vajk bemutatja Fábry Sándor könyvét, melynek 

címe: Etűdök rókafűrészre és fröccsöntött szarkára 

Az 1990-es évek elején figyeltek fel először hu-

morára. Rövid idő alatt számos kabaréműsor 

konferansziéja, önálló betétek szerzője lett a rá-

diókabaréban. Az 1998-as humorfesztivál szóvi-

vője volt. 1994-ben a Soros Alapítvány 10 éves 

jubileumi műsorát vezette nagy sikerrel. 

1994–95 között a Merlin Színházban „A pincér 

közbeszól” című, improvizatív önálló esttel lé-

pett fel, majd pedig az Új Színházban tartott ön-

álló komédiás estet „A Fábry” címmel. 

1998-tól önálló műsora volt a televízióban. Kez-

detben az MTV-n „Esti Showder Fábry Sándor-

ral” címen, majd az első évad végén átkerült az 

RTL Klubhoz, ahol 2011-ig futott kéthetente 

ugyanez a műsora. Ide főleg ismert magyar sze-

mélyiségeket hívtak meg. Írók, költők, színé-

szek, humoristák, sportolók mellett szerepeltek 

különböző nemzetiségek, vallások és közszervek 

(például rendőrség, tűzoltóság) képviselői is, 

akik általában valamilyen velük megesett humo-

ros történetet meséltek el. A műsor állandó rova-

ta volt a „Dizájn Center”, a show egyik legnép-

szerűbb eleme, amely főleg az elmúlt 30–40 év-

ben gyártott, és a kereskedelemben egykor kap-

ható termékeket vette górcső alá, nosztalgikus 

emlékeket is megidézve.  

2009. szeptember 17-én debütált a „Legyen Ön 

is milliomos!” új műsorvezetőjeként. 2012-től 

visszatért a közmédia képernyőjére, ahol Fábry 

címmel indított műsort. 2015-ig a műsort az M1 

vetítette, majd azóta a Duna TV csatornán fut. 

Fábry Sándor előadóművész általában egy műsor 

után érzi a legjobban magát mind egészségileg, 

mind fizikailag. A legkevésbé sem tűnik fáradt, 

fásult nyugdíjasnak. Amíg van a műsorára igény 

és lelkesedés, addig csinálja  mindannyiunk 

derültségére. 

A beszélgetés végeztével az igazgatónő megkö-

szönte a jelenlévőknek az első félév rendezvé-

nyein való részvételt, és jelezte, hogy a követke-

ző évad első rendezvényére szeptember 3-án 

kerül sor, mégpedig a Köztünk élnek sorozat 

újabb vendégével, Dr. Ungár Dénessel. 

 

Fábry Sándor. Fotók: Nyári Andrea 
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Lehullt a lepel az Ambrózy-rejtélyről 

Dományi Zsuzsanna 

Böszörményi Gyula a 80-as évek óta foglalkozik 

írással, de országos ismertséget 2002-ben ért el a 

Gergő és az álomfogók című meseregényével, 

mely azután tizenegy részes sorozattá nőtte ki 

magát. Ugyanilyen áttörő népszerűséget hozott 

számára az Ambrózy báró esetei széria első da-

rabja 2014-ben. A Leányrablás Budapesten cí-

mű, felnőtteknek szóló regényét azóta öt újabb 

rész követte. Hihetetlen népszerűségnek örven-

denek a tatai könyvtár olvasóinak körében is 

Böszörményi regényei, így adta magát az ötlet, 

hogy a Könyves Szerda rendezvénysorozat kö-

vetkező vendége ő legyen.  

 

Az eseményen Makuvek Nóra fotózott 

2018. május 16-án megteltek a Vízimalom terem 

széksorai. A nézők között kiskamaszok, fiatal 

felnőttek, középkorúak és idősebbek is helyet 

foglaltak annak megfelelően, amilyen széles ol-

vasói réteghez szólnak Böszörményi Gyula írá-

sai. Már a rendezvény kezdete előtt érdeklődők 

sora lépett oda a szerzőhöz, hogy néhány közvet-

len szót váltsanak vele, és gratuláljanak neki 

regényeihez. Az író derűsen fogadta rajongói 

érdeklődését. Ugyanebben a baráti, oldott hangu-

latban folyt le a találkozó, amiből az olvasók 

megtudhatták: Miért helyezte a szerző éppen a 

századfordulóra az Ambrózy báró esetei regény-

folyam történéseit? Honnan jött az ötlet, hogy 

romantikus krimit írjon? Milyen munkamódszer-

rel végezte kutatásait a korabeli lapokból? Miért 

lett Budapest és Marosvásárhely a két helyszín? 

A legérdekesebb információ az volt, amikor Bö-

szörményi elmesélte, miért lett éppen egy tizen-

hét éves lány a regény főszereplője? Kifejtette, 

hogy az 1900-as évek fordulójának Magyaror-

szágán a nőknek még nem volt lehetősége tanul-

ni, érvényesülni. Csupán anyaként és háztartási 

alkalmazottként, férjük kiszolgálójaként tekintet-

tek rájuk. Ezeknek a nézeteknek akart ellent-

mondani főhősnőjével, hiszen Hangay Milli 

okos, törekvő, kíváncsi és állandó tudásszomjjal 

bíró kisasszony. Mindamellett az író magánem-

berként is nagy tisztelettel és szeretettel beszélt 

az őt körülvevő nőkről, akiknek élete során annyi 

mindent köszönhetett.  

A program végén a teremben ülők kérdéseire 

válaszolt az író. Elmondta, hogy jelenleg a Lúzer 

Rádió, Budapest! című ifjúsági regény forgató-

könyvét írja, mert film készül belőle. A Kucó 

című monodrámájából forgatott mozi – melyet 

Scherer Péter rendezett – pedig már az utómun-

kálatoknál tart. Böszörményi Gyula további jó 

hírrel búcsúzott: elárulta, hogy az olvasóközön-

ségnek nem kell végleg elköszönnie Ambrózy 

báró figurájától. A rendezvényt könyvvásárlás és 

vidám hangulatú dedikálás zárta.  

mailto:duba.reka@jamk.hu


A versben minden megvalósul - 

Gyurkovics Tiborra emlékeztünk 

Kerekesné Fuli Anikó 

2018. április 18-án – a Móricz Zsigmond Városi 

Könyvtár szervezésében - a groteszk és az embe-

ri lelkek Mágusával, Gyurkovics Tibor író-költő 

életével ismerkedhettek az érdeklődők a Magyar 

Máltai Szeretetszolgálat Csilla von Boeselager 

Gondviselés Háza Idősek Napközi Otthonában. 

 

A kép forrása: http://sysykeptara.blogspot.hu/2014/02/  

Munkássága és életútja máig megosztja a közvé-

leményt. Ki ezért, ki azért, de ismeri, hallott már 

Gyurkovics Tiborról. Ismerik a Lyukasórából, 

színházi műveiből (Fekvőtámasz, Csóka-család, 

Öreg, Isten nem szerencsejátékos…); regényei-

ből  (Rikiki, Üveggolyó…) és novelláiból (El-

cseréljük egymást, A bíboros…), de leginkább 

verseiből. Kevesen tudják azonban róla, hogy – 

írói pályafutása mellett éveken át dolgozott 

gyógypedagógusként és pszichológusként is. 

1994-ben például a magyar labdarúgó-válogatott 

mellett. Az is kevésbé köztudott, hogy a piarista 

gimnázium elvégzése után pap akart lenni. Tény, 

hogy bármerre sodorta az élet, hitét mindvégig 

megőrizte. 

„…Vadász vadásznak vadra  

figyelő úr-cselédje  

voltam, miközben kaptak  

engem is puskavégre.  

A füvön így rohantam,  

az erdőn így szaladtam,  

kapkodtam lábam, ám de  

a hitet megtartottam…” – írta Istenem című ver-

sében. 

„Paca” - ahogy unokái nevezték el az írót - min-

denhol otthagyta nyomát. Így az előadás látoga-

tói között is, akik még napokkal később is Gyur-

kovics Tiborról beszélgettek. 

„A szomódi légtér újra hangos” 

Kerekesné Fuli Anikó 

A Móricz Zsigmond Városi Könyvtár 2018. ápri-

lis 18-i programja a zene világába kalauzolta el a 

Vakok Állami Intézete Tatai Rehabilitációs Te-

rephelyének lakóit és gondozóikat. Valamennyi-

en lelkesen várják ugyanis a Tatai Dandárzene-

kar Magyar Katonazene napi koncertjét, s a Ka-

tonazenekari Fesztivált. Így rövid áttekintést 

nyerhettek a katonazene történetéről, érdekessé-

geiről és neves alakjairól…  

Megismerhették például ifj. Lehár Ferenc kato-

nazenészként töltött azon éveit is, mielőtt még 

elvarázsolta volna az operettek világa. S betekin-

tést nyerhettek napjaink katonazenészeinek szí-

nes és változatos hivatásába is.  A találkozó ter-

mészetesen nem maradhatott zene nélkül, így – 

az internet nyújtotta ingyenes zenehallgatási le-

hetőségeknek köszönhetően – megismerhették a 

katonazene sokszínűségét: az indulókat, filmze-

néket, népdal-feldolgozásokat, musicaleket, 

klasszikus zenét, gyermek slágereket…  

 

A kép forrása:  http://www.fricsay.hu/?p=955 

A ritmust verő kezek és lábak, az önfeledt 

együtténeklés mindent elárultak a találkozó jó 

hangulatáról. S amikor egy épp kiköltözni készü-

lő, búcsúzó lakó azzal köszönt el, hogy szeretne 

visszajárni a további előadásokra… Nos, ez 

minden előadó legnagyobb jutalma! 

http://sysykeptara.blogspot.hu/2014/02/
http://www.fricsay.hu/?p=955


„Vitézek, mi lehet ez széles föld felett 

szebb dolog az végeknél…?” 

Kerekesné Fuli Anikó 

A Vakok Állami Intézete Tatai Rehabilitációs 

Telephelyének lakói aktív résztvevői a város 

programjainak. E rendezvények felkeresése előtt 

pedig igyekeznek megfelelő háttér-információkat 

gyűjteni. Ez történt 2018. május 16-án is, amikor 

a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár munkatár-

sai a Tatai Pataráról, s annak történelmi-, műve-

lődéstörténeti hátteréről szóló előadásukkal ke-

resték fel az intézet ellátottait.

Rövid áttekintést nyerhettek a keresztény és isz-

lám kultúra konfliktusának bibliai gyökereiről. 

Majd szóba került a végvárrendszer kiépítése, s 

ezzel kapcsolatosan a tatai vár és környékének 

sorsa. Az 1597. május 23-i események kapcsán 

pedig már nem csak az egykori haditechnikai 

eszközről: a pataráról, hanem a napjainkban zaj-

ló hagyományőr rendezvényről is folyt a beszél-

getés.  

A könyvtár munkatársai természetesen nem ér-

kezhettek könyvajánló nélkül. Így a hallgatóság 

figyelmébe ajánlották Hrubos-Takács Róbert: A 

tatai patara című könyvét is. 

 

 

A kép forrása: 

http://tata.hu/sites/default/files/imagefield_gallery/IMG_3320_0.JPG  
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