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Irodalmi est (5)
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Ki is volt az Egri csillagok szerzője
(összefoglaló)

       Az előadó bemutatta Gárdonyi Géza családját, édesapját, aki majdnem aradi vértanú 
lett, édesanyját, akitől a szép magyar nyelvet tanulta, valamint gyerekeit, Sándort Gizellát és 
Józsefet.
Megismertette a hallgatósággal az ezerarcú írót, aki nem csak regényeket, hanem verseket, 
humoros elbeszéléseket, meséket színdarabokat is írt, műfordítással is foglalkozott, de értett 
a természettudományokhoz, társadalomtudományokhoz, jól festett, rajzolt, hegedült, 
orgonált, kiváló zeneszerző volt, tagja volt a millennium idején a Feszty szalonnak, titkára 
volt a Feszty körképnek sőt maga is létrehozott egy körképet, amit több mint százezer 
ember látogatott meg egy év alatt.
        A hallgatók megtudhatták, hogy Gárdonyi Géza művészetének központjában a 
szeretet, a szépség és kedvesség állt, művészetével adni akart, nagyon szerette a családját, 
a fiait, sok barátja volt, szerette a humort és nagyon komolyan hitt Istenben.
        Az Egri Csillagokkal kapcsolatban elhangzott, hogy Gárdonyi Géza tudatos író volt, 
mindennek pontosan utánajárt, érdekelte, hogyan fogadják majd az olvasók a művét, hogy 
több egri ember szerepel a főszereplők között, és hogy olyan regényalakokat akart alkotni, 
akik példája neveli a fiatalokat.
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Verspatak
(összefoglalás)

 Sárospatak

       A Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumban zajlott a Verspatak című rendezvény 2013. 
április 10-11-én a költészet napja alkalmából.  
Sokan gondolják úgy, hogy a vers kevés költő kevés olvasóval közös nevezője csupán. Az iskolás 
korosztály tananyagként, memoriterként, érettségi feladatként találkozik a klasszikus, kanonizált 
költészettel. Verseket – ha nem kötelező, kevesen tanulnak meg szó szerint. Természetesen sok 
nagyszerű mű talál így is befogadóra, népszerűek a különböző szervezésű, merítésű versmondó-
versenyek, az interneten számos oldal kínál újabb lehetőségeket az élménygyűjtésre. 
Az ez évi Verspatak a kapcsolatteremtést és közösségépítést szolgálta. Olyan programokat, 
feladatokat választottunk, amelynek keretében különleges találkozások, kapcsolódások mehettek 
végbe. Április 10-én kamarakiállítás nyílt  Áprily 125 címmel Áprily Lajos születésének évfordulója 
tiszteletére. Áprily  költészete bárhol népszerűsíthető, bármilyen formában, de mi a városunkban azzal 
a felemelő örökséggel élünk, hogy Áprily Lajos személyes élményei, találkozásai nyomán Enyed-
pótló városként említi Patakot. Többször járt itt, dr. Újszászy Kálmánnal és Mátyás Ernő családjával 
személyes kapcsolatot tartott fenn, levelei a hagyatékokból kerültek a Levéltár becses kincsei közé. 
Nemrégiben dr. Nagy-Bozsoky József főorvos úr mesélt pataki diákélményeiről, s ekkor tudhattuk 
meg: személyében Áprily Lajos ismerősét  tisztelhetjük. A kiállításon a Tudományos Gyűjtemények 
levéltári anyagából Áprily-dokumentumokat, leveleket, kéziratokat, fotókat állítottunk ki a 
gimnázium folyosóinak tárlóiba, ezeket nemes trófeaként egészítik ki a Nagy-Bozsoky Józsefnek 
dedikált Áprily-kötetek. A megnyitón felvillant a verstanulás értelme, a szeretett versek a legnagyobb 
természetességgel hangzottak el a főorvos úr gondolatainak alátámasztásaként.
Nagy érdeklődés előzte meg a Kávészünet együttes trendhagyó irodalomóráját. Megzenésített versek 
hangzottak el előadásában Petőfi, József Attila, Varró Dániel művei közül. Közös éneklés, daltanulás 
színesítette a koncertet.
        Április 11-én verspatak-fakasztással indult a program, az osztályok már hetek óta írták kedves 
verssoraikat és versrészleteket egy papírcsíkra, ez „fakadt fel”, s így elindulhattak városszerte a 
verskövetek. Ők versmondással adták át iskolánk köszöntését a város különböző intézményeiben, 
iskolákban, üzletekben és az utcán a versszerető közönségnek. Közben az iskolában a patak zuhataggá 
nőtt, a négy évfolyam tanulói egy-egy  „pataki” verset mondtak el közösen: Szathmáry Lajos A fák 
példája, Kazinczy Ferenc A csemegékre, Tompa Mihály A madár, fiaihoz és Áprily Lajos Pataki bor 
című költeményei hangzottak el olykor bátortalanabb, olykor lelkes, feltörő hangon. Ebédidőben a 
Mudrányban verspincérek szolgáltak fel verseket az ebédhez.
Délután a Hild téren villámcsődületet szerveztünk, látványos díszlettel és közös versmondással hívtuk 
fel a figyelmet a költészet napjára.  A pályázat keretei megengedték, hogy pékségben, kávézóban, 
cukrászdában gyűjtsünk össze versszerető közönséget, akiknek a sütemények mellé verseket 
csapoltak versmondó diáktársaik a Verskútfő program keretében. Este a költészetet, a verset és a 
játékot szerető közösségeket vártunk. Kreatív feladatok mozgósították a csapattársak ötletességét, 
ritmusérzékét, szókincsét. Remek csapatnevek, patakvers-parafrázisok, limerickek, 
költészetmetaforák születtek a játék és a jókedv felszabadító légkörében. Hogy tovább erősödjön az 



olvasás és a versek szeretete, könyvutalványokat adhattunk az első három helyezett csapat tagjainak a 
pályázat jóvoltából.

A tudás Patakja pályázat keretében olyanok munkatársak dolgoztak együtt közvetlen 
munkakapcsolatban, akik egyébként  nem szoktak, így a versek, a költészet kapocs és aktivizáló 
lehetőség volt az előkészületek és a megvalósítás során.

 

 Miskolc

    2013. április 11-én a Lévay József Református Gimnáziumban két rendezvénnyel emlékeztek meg 
a költészet napjáról.
9.30-kor a gimnázium gyülekezeti termében  a Kassi Thália Színház két színművésze, Pólos Árpád és 
Váradi Szabó Mária Ady  szerelmei címmel rendhagyó irodalomórát tartottak a gimnázium 11.-es 
tanulóinak. Ady szerelmi lírájának  legszebb darabjait  szavalták el. Az értő tolmácsolás mindenki 
számára nagy élményt jelentett.
Délután a gimnázium 7. 8. és 9.  osztályából a vállalkozó tanulók  egy kötelező Márai szöveget, majd 
egy általuk választott prózát olvastak fel . A zsűri tagjai, Szűcsné Bottka Krisztina, Kemenesi 
Zsuzsanna, Misák Marianna 24 tanuló előadását hallgatták meg.  Értékes szövegeket választottak a 
tanulók, a mintegy háromórás verseny mindenkinek kellemes élmény volt.
A  kiemelkedő tanulók közül tízen értékes  jutalomban részesültek felkészítő tanáraikkal együtt.
A rendezvény szeretetvendégséggel zárult.

 Túrkeve

       A túrkevei Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda 2013. április 11- én du. 14 
óra 30 perces kezdettel tartotta meg a Költészet napján szervezett szavalóversenyt. 
A rendezvényre a túrkevei és a kétpói tagintézmény alsó tagozatos kisdiákok kaptak meghívást. A 
jeles napra 43-an jelezték részvételüket. Először Nagy Róza igazgatónő köszöntötte a versenyzőket és 
a felkészítő tanárokat, a kedves szülőket, hozzátartozókat, majd bemutatta a két zsűri tagjait is. Ezt 
követte Kereszti Roland intézményfenntartó lelkész, aki méltatta a versek fontosságát és szeretetét is. 
Ezután a verseny  szervezője, Puskásné Túri Ildikó ismertette a rendezvény menetrendjét. A zsűrik 
igen sok, szépen felkészült versenyzőt hallgattak meg, s míg az eredményre vártak a szereplők, addig 
a terített asztal finomságai próbálták feledtetni a várakozás izgalmát. A döntés után következett az 
eredményhirdetés, melyen nagy örömöt szerzett a díjazottak könyvutalványa.
      Egy tartalmas, a naphoz méltó rendezvényen vehettünk részt. 



Sárospatak
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A könyv és az olvasás csodája
(összefoglaló)

       2013. április 12-én roma fiatalok egy csoportjával a könyv és az olvasás csodájáról tartottunk 
foglalkozást. Napjainkban, amikor az interneten szinte minden megtalálható, a könyv, mint  a 
művelődés egyik legfontosabb eszköze veszített értékéből. A fiatalok számára a könyv nem érték, így 
az olvasás csodája és élménye, amit egy  irodalmi vagy tudományos könyv jelent, már nem tartozik 
kedvenc elfoglaltságaik közé. Éppen ezért, hivatásunkká kell váljon a könyv és az olvasás újra 
megszerettetése. Foglalkozásunk azon túl, hogy a roma fiatalokkal megismertette a könyv 
keletkezésének, készítésének történetét és folyamatát, majd a könyvek fontosságát az ember életében, 
azt a célt tűzte maga elé, hogy megszerettesse a könyvet és az olvasást.
 A roma fiatalok számára rendkívül érdekes volt minden egyes helyszín, melyeket a foglalkozás 
során végigjártunk és megtekintettünk. A restauráló műhely, a muzeális könyvtár és az iskolatörténeti 
múzeum képezték a foglalkozás első részét. Majd pedig az ajándékba kapott  könyvekkel való 
ismerkedés, illetve azok a fiatalok által való rövid összefoglalása következett.

Bízunk benne, hogy ez a foglalkozás is hozzájárult ahhoz, hogy a könyv és az olvasás csodája 
újra betölthesse rendeltetését.











Könyvtárismereti felkészítés (4)

Időpont: 2013. április 18. 9:45 – 10:45
Téma megnevezése: Hagyományos és elektronikus könyvtári katalógusok
Előadó: Timári István
Helye: Sárospataki Ref. Kollégium Tudományos Gyűjteményei, Nagykönyvtár



Hagyományos és elektronikus könyvtári katalógusok
(összefoglalás)

Könyvtártörténet:
- A legrégebbi agyagtábla-könyvtár az Észak-szíriai Ebla városában jött létre Kr. e. 2500–2250 

között.
- Az alexandriai könyvtár az ókori világ legnagyobb könyvtára volt.
- Mátyás könyvtára
- Kolostorok könyvtárai
- Iskolai könyvtárak (Pl. A Nagykönyvtár

Tájékozódás a könyvtárban:
- Szépirodalmi művek:

Szerző vezetékneve szerint
Könyvtári ábécé (nincs hosszú/rövid mgh és kettős betű)
Cutter szám (betűrendi jel)

Pl. W33 àWass Albert a szegedi 
Somogyi Könyvtárban

Hagyományos katalógusok:
- kézzel írott
- géppel írott

Elektronikus katalógusok:
- elérhetőek az interneten keresztül
- összekapcsolhatók
- MOKKA, UNITAS stb.

Magyarországon használatos elektronikus katalógus szoftverek:
- HUNTEKA, TINLIB, SZIKLA, NEKTÁR, ALEPH stb..

http://hu.wikipedia.org/wiki/Alexandria
http://hu.wikipedia.org/wiki/Alexandria
http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6nyvt%C3%A1r
http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6nyvt%C3%A1r
http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%93kor
http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%93kor
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A 445 ÉVES UNITÁRIUS EGYHÁZ HELYE, SZEREPE, JELENTŐSÉGE
A PROTESTÁNS FELEKEZETEK CSALÁDJÁBAN

(összefoglalás)

      Az előadás bevezetése – szubjektív tapasztalatok alapján – azt a „pálfordulatot” érzékelteti, 
hogyan jut el a jogtudomány művelője az EGYHÁZ, EGYHÁZTÖRTÉNET, EGYHÁZJOG 
vonzásába. Ezután gyakorlati példát elemez a lelkész és a gondnok viszonyáról, megtörtént 
budapesti eset kapcsán. A főtéma az unitárius egyház keletkezéséről szól /1568,Tordai 
országgyűlés/, a protestantizmus és az unitarizmus meghatározásáról, utóbbi antitrinitárius 
jellegéről, valamint az unitárius egyház elterjedtségéről  statisztikák tükrében. Kiemelt 
hangsúlyt kap az alapító püspök DÁVID FERENC, de szemlére kerülnek a leghíresebb 
angolszász és magyar unitáriusok (tudósok, feltalálók, politikusok, írók, költők, filozófusok). 
Kellőképpen méltatott a legújabb fejlemény: az erdélyi és a magyarországi egyháztest uniója 
(2012. június), minek folytán ismét egységes szervezetről, MAGYAR UNITÁRIUS EGYHÁZ-
ról beszélhetünk, (MUE).- Ennek felépítése és működtetése gondoktól nem mentes és az egyházi 
jogalkotásra mind fokozottabb szerep vár. Teológiai  és jogi műhelyek boncasztalán vannak az 
olyan kérdéskötegek, mint az állammal való kapcsolatok és a finanszírozás rendje (kollíziók), a 
felekezetek egyenlőségének/egyenjogúságának problémája, Trident és az ökumenizmus. 
       Unitárius vonalon aggasztó veszély a „felhígulás”, vagyis az elszakadás az eredeti erdélyi 
gyökerektől (ami főként a liberalizmus túlhajtásából fakad, és ami a 20. század közepétől főleg 
az USA-ban kapott lábra).
       Konklúzióként az előadó egyháza biblikus de tudomány - közeli  természetét, a 
megbélyegzési kísérletek elutasítását, a testvérfelekezetek iránti megbecsülést hangsúlyozza és 
öt pontban összegezi, hogy a MUE keresztény egyház, protestáns egyház, történelmi egyház, 
nemzeti egyház, népegyház.
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Fekete Gyula – egy élet a magyarság szolgálatában
(összefoglalás)



 
     Fekete Gyula (1922-2010) a huszadik századi magyar szellemi élet s azon belül a szépirodalom 
meghatározó alakja. Pályája már sárospataki diákkorában kezdett kibontakozni, mind közéleti 
tevékenységével, mind szépirodalmi kísérleteivel. Ezeket az éveket örökítette meg Bodrogparti 
szerelmeink c. regényében. 1942-ben a fővárosba kerülve, közgazdászhallgatóként a híres Györffy 
Kollégium tagja lett, s ilyenként is, 1945 kora tavaszától részt vett a földosztásban, az ország 
újjáépítésében. Újságíróként dolgozott, első könyve 1952-ben jelent meg. 1956 őszén jelentős 
szerepet játszott a Magyar Írószövetség tevékenységében, ezért tíz hónapot töltött fogságban.
      Szépirodalmi munkássága a hatvanas években bontakozott ki. 1963-ban jelent meg Az orvos 
halála c. regénye, amely azonnal közfigyelmet keltett. Számos nyelvre fordították le, s filmváltozata 
csak növelte az elismertséget. Ez a regény nem hősökkel foglalkozik, hanem egy  olyan kisemberrel, 
nevezetesen egy  falusi orvossal, aki tisztességesen végigdolgozta az életét, majd 68 évesen egy nehéz 
szülést levezetve meghalt. A regényben a
z értelmes és követendő élet szimbólumává válik.
      Fekete Gyula munkásságának a szépirodalommal egyenrangúan fontos területe az irodalmi 
publicisztika. Számos kötete közül a legfontosabb az Éljünk magunknak? (1972), amely az általa 
indított, hazánk demográfiai helyzetével foglalkozó vitát összegzi. Ennek a könyvnek nagy szerepe 
volt abban, hogy bevezették a gyermekgondozási segélyt. Sajnos még később is sokan humorizáltak 
az író magyarságvédő harcán.
      Az író közéleti tevékenységének, a magyarság szolgálatának speciális terepe az Írószövetség, 
amelynek munkájában egyike volt  a legaktívabbaknak. 1981 és 1989 között alelnöke is volt e 
szervezetnek, abban az időben, amelyikben egyre következetesebben zajlott a rendszerváltozás 
előkészítése
 








