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KÖ(L)TÖZKÖDÜNK...

Azt tudtuk, hogy ideális megoldásra nincs remény. Lógtunk a kötél egyik végén, míg a másik végét a ro-
hamléptekben épülő Múzeum érdekei szerint rángatták, s lassan már a "cibálás" erősségét sem volt módunkban
befolyásolni. Diszkréten, de határozottan kiutálódtunk régi birodalmunkból. Többféle - alapjaiban jó - alterna-
tíva létezett arra vonatkozóan, miként küszöbölhető ki a "pénzügyi csapda", miszerint azelőtt, hogy nekünk új
otthonunk lenne, átadásra kerül a Múzeum újjávarázsolt épülete, ahol eddig laktunk. (Milleneumi kiállítás,
egyebek...!)

Bizonyos idő eltelte után csak egy valami volt határozottan tudható: csak rossz és rosszabb megoldások
léteznek, s ezek is viszonylag korlátozott számban.

Lássuk most az utóbbi néhány hónap summáját igen vázlatosan, azok szemüvegén keresztül, akik jórészt csak
a következményeket élték meg, a kötél legalján.

így, utólag viszonylag egyszerű rögzíteni a tényeket, de a munka közben folyamatosan azzal kellett szembe-
sülnünk, hogy minden dolog múlandó. (ígéret, szép szó, jószándék). De legalábbis folyamatosan változik.

Április 4-e, e híres-hírhedt nap a könyvtár történetének a lapjaira is nagybetűvel írta be magát: ekkortól a
Kossuth téri múzeumépületben kapott "albérletünket" már nem látogathatták az olvasók, megkezdődött a "nagy
fel- (le?) számolás". Mi mindenesetre felfegyverkeztünk védőkesztyűkkel - biztos, ami biztos -, s nekiláttunk a
végeláthatatlan hosszúságú madzaggal először az olvasói terekben könyvtári rendben elhelyezett könyvállo-
mány behálózásához. A napok teltek, s lassan hatalmas könyvkupacokkal s lecsomagolt egyéb könyvtári
tárgyakkal, eszközökkel barikádozódott el az egész földszint. "Tájkép, csata után" - gondoltuk. A látvány is, a
lelkünk is elsivárosult. Mire a teljes emeleti belső raktári állomány, a folyóiratokkal együtt bemadzagolódott,
védőkesztyű ide - környezetbarát madzag oda, rendesen kidekorálódtunk. A társaság eséllyel indulhatott volna
a "Miss World Fittness Librarian" címért, bár egyik "edzésünk" után abban állapodott meg a csapat, hogy a
nyerési esély növelése érdekében megvárjuk még a következő, éves "alapozást" is. Bár úgy hírlik, esélyeink így
is elég jók: más könyvtárak könyvtárosai nem igazán pályáznak efféle "látványos" babérokra.

Közben az "érzékeny búcsú" napja is eljött, s romokban heverve, roppant töredékesen pezsgőt bontottunk az
újjászületés reményében. Folyt a pezsgő és a szó, itt-ott a könnyek, gurultak a pogácsák, a nosztalgiahullám
minket is elért. "Országok rongya, könyvtár a neved!" - vésődött mélyen emlékezetembe a sokat idézett, soha el
nem csépelhető költői gondolat.

S szép lassan birtokba vettük az átmeneti szállásként kijelölt Mártírok úti épületet. Tisza-part, madárdal, jó
levegő - Hawaii!

A telekommunikáció ördöge viszonylag lassan fogadott bennünket kegyeibe, így a szomszédos hotel
portáskisasszonya hamarosan jó ismerősként üdvözölte az újabb, albérletébe kényszerülő könyvtárosokat.

Az első benyomás lenyűgöző volt, a meglepődéstől földhöz is ragadtunk egy ideig, minden berendezési
tárgy híján.

De hál' Istennek megérkezett a "felmentő sereg": kiskatonák s feszes tartású nagykatonák, s könnyed, laza
mozdulatokkal behajigálták az ablakokon a szép lassan darabjaira potyogó könyvállományt. S kezdetét vette az
újabb állhatatos küzdelem, "...-ból várat!" - gondoltuk többen, s a "vár" meg is született.

A kongó hangár eleinte futóhomokként terjedő, átláthatatlan könyvhalmazokkal, bútorokkal, könyvespolc-
töredékekkel telt meg, majd benépesült zsibongó könyvtárosokkal.

S ebből, az atomtámadás utáni állapotot tükröző helyzetből lassan, de biztosan ismét könyvtár született.
(Külön köszönet a nyugalmukat és türelmüket soha el nem vesztő Tolvaj-bandának!*)

Ekkortájt már egyik kollégánknak sem okozott fájdalmat, hogy az elérhető könyv- és folyóiratállományt
tovább kurtítsa, már senki sem lepődött meg azon, ha újabb könyvfolyóméterek kerültek a "belátható időn belül
hozzáférhető dokumentumok" szomorú sorsára - kissé mindannyian belefásultunk az újjáépítő munkálatokba.

Szerencsére mindennap idetévedt egy-egy érdeklődő, a lehetetlent sem ismerő olvasó, hol a vízirendőrök
határozott útmutatási, hol saját megérzését követve. E váratlan "egymásra találások" mindkét fél számára
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megdöbbentőek voltak: az olvasók a látványtól, mi tőlük kaptunk frászt.
Eközben átéltük az "új otthonra találás" minden örömét és keservét. Heroikus küzdelmet folytattunk a térrel,

minden újabb, hasznosan beépíthető négyzetcentiméterért, kézzelfogható és nem fogható terheket gördítettünk
el, s kerítettünk a helyhiány miatt "fölöslegesnek" bizonyuló íróasztaloknak és egyebeknek kevéssé hasznos
tereket.

Mire minden terület gazdájára lelt, mi is megszoktuk, hogy sokkal, még a korábbiaknál is jóval szűkösebben
vagyunk, még a korábbiaknál is kevesebb lehetőséggel bírunk.Enyhe vigasz - különösen a csalódott olvasónak -,
hogy van hol ennünk anélkül, két falat között öten ne kívánnának jó étvágyat, s hogy a személyzeti WC-nek szánt
kettőből még csak egy romlott el.

A május 28-i nyitásra végül minden különösebb ünnepélyes külsőség nélkül került sor. Lassan, de biztosan
belakjuk a teret s már majdnem mindent megtalálunk; lassan, de biztosan - igaz, sokan kifulladva, igaz, sokan
kiborulva, - megtalálnak az olvasók is bennünket s többségük türelemmel és nyugalommal veszi tudomásul:
pillanatnyilag ennyi a megyei könyvtár. Nagy része egyelőre hozzáférhetetlen a gyűjteménynek, s hol itt, hol ott
várja, hogy ki- és felszabaduljon. Végre lázálomszerű állapotából azzá válhasson, ami: táblák közé préselt
rongyból, papírból, ólomból információvá, ismeretté, emberi tetté. S ugyanezt várja a könyvtáros is. Ennyi
cipekedés, porolás után végre "Levegőt!", szakszerű, építőjellegű munkát, pöttömnyi sikereket, újabb és újabb
ismereteket - de legalábbis ilyen-olyan módon összeszedett por- és egyéb allergiájától való teljes szabadulást.

Mielőtt újra kezdjük az egészet... s talán tényleg lesz egy könyvtárunk, a Kossuth téren, 1997-ben.

Mondok Ildikó

*Tolvaj István az intézménnyel szerződött karbantartó vállalkozás vezetője. (A szerk.J

KÖNYVTÁRI NAPOK - ÜNNEPI KÖNYVHÉT

Május 29-én Túrkevén volt a megyei megnyitója a megyeszerte zajló rendezvénysorozatnak.
A város polgármesterének köszöntő szavai után Szabó József, a Megyei Közgyűlés alelnöke mondott ünnepi

beszédet.
Alább néhány gondolatot közreadunk belőle.
"Néhány szó az idei könyvkínálatról. Természetesen sokkal több művel találkozik a közönség - főként a

Vörösmarty téren, Budapesten -, mint az a 120 cím, amelyet a könyvheti kiadványokat válogató társadalmi zsűri
(Poszler György elnök, Kiss Gy. Csaba, Margócsi István, Pomogáts Béla, Szilágyi Ákos, Kocsis András Sándor,
Ronga József) vett fel a könyvheti listára.

A magyar költészetet 27, a szépprózát 23 cím reprezentálja ezen a listán. A könyvhetek hagyományos antoló-
giái: az Irószemmel, a Körkép és a Szép Versek az idén is várják olvasóikat, vásárolóikat.

Szilágyi Ákos, az egyik zsűri-tag nyilatkozata: "Szempont volt a válogatásnál az is, hogy a millecentenárium
évében vagyunk, tehát kiváló történeti munkáknak is a listán a helyük."

Most jelent meg Kristó Gyula professzor munkája: A honfoglalás és a kora középkori magyar társadalom,
vagy Magyarország története térképekben elbeszélve, Glatz Ferenc szerkesztésében. Mindkettőt a MTA Törté-
nettudományi Intézete adta ki.

László Gyula professzor könyve: A honfoglaló magyarokról a Corvina Kiadónál jelent meg.
Fájdalmasan kevés a kortárs magyar szerzők gyerekek számára írt műve. A megyében zajló rendezvények

mintha ezért is szólnának többségükben a gyerekekhez.
A könyvtárak, könyvtárosok elkötelezettek a gyerekek betűszeretetének, olvasási kedvének kialakítása,

megerősítése mellett. Egyre nagyobb erőfeszítések árán teszik ezt. Nem csak azért, mert a könyvtárak is egyre
nehezebben tudják megvásárolni a könyveket, hanem mert a gyerekek, a mai olvasók már egy színek ka-
valkádjában tobzódó, villódzó technika által közvetített információ- és élményözönben, a számítógépek korá-
nak kezdetén élnek.

Vannak vitathatatlan tények: így például bizonyára minden jelenlévő egyetért velem abban, hogy könyvek
nélkül nem tudjuk elképzelni az életünket.

Nem tudjuk elképzelni annak ellenére, hogy a jövő évezred a számítógépé. Legalábbis azt hangoztatják
lépten-nyomon.
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S miként a tudományos-fantasztikus írásokban: párhuzamosan futó időcsatornákat tapasztalhatunk a való-
ságban is. Különböző csoportok, különböző nemzetek, különböző kultúrák más-más történelmi korban élnek.
Mégis, mind egyidőben, most, a századfordulón.

Ugyanaz a személy az őt körülvevő technikát felhasználva fejest ugorhat a 21. századba, de pszichikailag és
testileg még visszafogja őt a 20. (ha nem a 19.) század.

A könyvet ünnepelni gyűltünk most össze, hát mikor gondoljuk végig, ha nem most: mi is a könyv? Az előbb a
számítógépről szóltam. Köztudott (vagy hamarosan az lesz), hogy az Internet segítségével a számítógép kép-
ernyőjén könyveket is lehet lapozgatni-olvasgatni. Segítségével bejuthatunk távoli országok könyvtáraiba,
"felüthetjük" az ott található köteteket.

De vajon ez az érzés AZ AZ ÉRZÉS? Mi jelenti az úgynevezett könyvélményt? A szavak, az írott-nyomtatott
szavak, mondatok láncolatának bölcsessége, szépsége, varázsa? Az az érzület, amit a könyv szerzője akar átadni
az olvasónak? Vagy inkább az az érzés, amikor hátradőlünk a karosszékben és kinyitjuk a papírszagú, ropogós
gerincű könyvet?

A választ nem tudom. Nem tudhatom, mert úgy érzem: az az ismeret, amikre a 21. században lesz szükség a
túléléshez, beilleszkedéshez, sikerhez, valószínűleg még nem született meg.

A könyvekkel tudást, bölcsességet éppúgy szerezhetünk, mint ahogyan bekukkanthatunk mások életébe,
megízlelhetjük a szerelmet, végigroboghatunk ismeretlen tájakon.

Mindezt, egykor talán tényleg a számítógép képernyőjén tehetjük, tesszük meg. Ma azonban, s úgy vélem,
még jó ideig - a hagyományos, nyomtatott - fűzött könyveket forgatják azok, akik tudni akarják, mitől sárgul a
filodendron levele, hogyan készül a bélszín Sztroganoff-módon, miért volt tragédia Karenina Anna élete és
szerelme?

Nem akarom hosszúra nyújtani mondanivalómat. Annál is inkább, hiszen, akik itt összegyűltünk, alighanem
egyetértünk a könyv fontosságában. Nem maradt más hátra, mint hogy hivatalosan is megnyissam a
rendezvénysorozatot. Teszem mindezt Richárd Bach gondolatait idézve:

"Létideje kezdetén mindenki kap egy márványtömböt, meg szerszámokat hozzá, hogy formázhassa.
:Érintetlenül otthagyhatja, szilánkonkra zúzhatja, remekművet alkothat belőle."

Remélem. Önök itt és most: remekművekkel találkoznak."

Elmúlt az ünnep. Az előkészületekért felelős kollégák gyomra befogadja már a materiális táplálékot is.
Minden évben ugyanaz az izgalom: elfogadja-e a meghívást az író, költő, előadó? Megfelelő-e számára az
általunk megadott időpont? Megérkezik-e a rendezvény kezdetére? Lesz-e közönség?

Évről-évre sokan vállalják a "megpróbáltatásokat", pedig bevallhatjuk, hogy a supkai gondolat ma már senkit
sem kötelez a könyvhét megrendezésére. Alkotót sem, könyvtárost sem.

Ennek ellenére sok jó rendezvény volt a megyénkben is.
Túrkevén a megnyitó ünnepség után Moldova György életének fontosabb állomásairól beszélt egy-egy mű-

vének születése kapcsán. Meg kell említeni, hogy a vendéglátó kollégák - helyi támogatók segítségével - bősé-
gesen megrakott, terített asztallal várták a messziről (is) érkező kollégáikat. Csalódtak.

Az idei programok többsége a gyerekeknek szólt. A Könyvtáros Egyesület megyei szervezete a Nemzeti
Kulturális Alap pályázatán nyert pénzt ezek megvalósítására fordította. Az a könyvtár, amelyik kért ebből a
pénzből, kapott is 2.000-5.000 Ft-ot, s ezt gyermekfoglalkozásokhoz szükséges kellékekre és tiszteletdíjakra
lehetett költeni.

Támogatásban az alábbi könyvtárak részesültek: Jászágó, Jászkisér, Kenderes, Kuncsorba, Kunhegyes,
Nagyiván, Tószeg, Törökszentmiklós, Túrkeve.

A Magyar írószövetség három író-olvasó találkozó minden költségét vállalta. Ennek köszönhetően
Tiszaörsön és Rákócziújfaluban Marék Veronika rajzolt, mesélt a gyerekek nagy-nagy örömére. Tószegen pedig
Döbrentei Kornél, a Hangyaúton, a Tinóka és a Hiszékenyke csokit ültet c. könyvek szerzője "állta" a gyerekek
kérdéseinek rohamát.

A Kaptárban remélhetően sok helyi rendezvényről olvashatunk majd, ezért már csak a Megyei Könyvtárban
tartott fórumról néhány szót. Elmaradt Nagy Attila olvasáskutató előadása. Más, fontos elfoglaltása miatt nem
tudott Szolnokra jönni. Ranschburg Jenő gyermekpszichológust hallhattuk a gyerekek és a fiatalok értékrendjé-
ről, az erkölcsről szellemes, színes, jóízű előadásában, igen fontos tudnivalókat, amelyeket magánemberként a
családunkban, könyvtárosként, tanárként, óvónőként a munkánk során hasznosíthatunk.

Csáti Péterné
könyvtáros, Szolnok
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BEMUTATJUK
a nyíregyházi Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár elektronikus

katalógusát

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei és Nyíregyháza
városi könyvtára május 2-3-án "Hazai Összefogás -
európai együttműködés" címmel könyvtárszak-
mai konferenciát rendezett. A tanácskozás eló'adá-
sain túl természetesen lehetőségünk nyílt a könyvtár
megtekintésére is, ezen belül pedig figyelmünk - te-
kintettel saját tevékenységünkre - elsősorban integ-
rált könyvtári rendszerük működésére, hadrafogható-
ságára irányult. Az alábbiakban (Trifonovné Karajz
Borbála: Elektronikus katalógus a Móricz Zsigmond
Megyei és Városi Könyvtárban, és Vad Sándor: Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg megyei osztott katalógus meg-
valósítási projektje című, a Könyvtári Kis Híradó
1996. májusi számában megjelent írásaira támasz-
kodva) e rendszer néhány jellemzőjét szeretném be-
mutatni.

Az intézményben régóta számítógép segítségével
végzik a kölcsönzést. A KTRKS rendszerbe rögzített
adatállomány lett az új, SR Lib Könyvtári és Doku-
mentációs Rendszer alapja. Ebbe a következő adato-
kat rögzítik a dokumentumokról:

- szerző(k), kiegészítő adatokkal, névváltozatok-
kal, utalókkal, közreműködői funkcióval;

- cím(ek), címrelációk, alá-, fölé- és mellérendelé-
sek (sorozatcím, közös főcím', dokumentumcím, kö-
tetcím, műcím, tanulmánycím minősítéssel), analiti-
ka;

- dokumentumtípus;
- kiadásra vonatkozó adatok (hely, év, kiadó);
- raktári jelzet;
- ISBN-szám;
- teljes bibliográfiai leírás (ez alapján történik a

cédulasokszorosítás);
- tárgyszavak;

- szakjelzetek.
A példányra vonatkozó adatok: a lelőhely, leltári

szám, vonalkód, ár és a használat módjára vonatkozó
utasítás.

A fentiek alapján keresni cím, szerző, tárgyszó és
"kereső kérdés" szerint lehet. Utóbbi a címleírásban
szereplő bármely szóra történő keresés lehetőségét
takarja, kiváltva a betűrendes, sorozati és tárgyszóka-
talógust. (A betűrendes katalógust 1994 végén le is
zárták, a hagyományos szakkatalógust még építik az
intézményben.)

Magát az SR Li-bet FosPro adat-báziskezelő nyel-
ven programozták. Modul szerkezetű, tehát az egyes
könyvtári folyamatokat végző programrészek külön-
külön is rendszerbe állíthatók. A következő prog-
ramrészekkel rendelkezik: kölcsönző, katalogizálá-
si, folyóirat-érkeztető, analitikus feltárást biztosító,
állományalakítást támogató, helyismereti modul és
OPAC (azaz számítógépes katalógus).

A legnagyobb munkát természetesen (itt is) a "ré-
gi állomány" visszamenőleges gépre vitele jelenti. A
KTRKS-ből sikerült áttölteni az adatokat, ám a re-
kordokat egyenként ellenőrizni, javítani kell, ül. az
ott nem rögzített adatokat pótolni kell.

A számítógépes katalógus építésén túl a helyisme-
reti gyűjtemény feltárása is ezzel az eszközzel folyik,
s természetesen a napi kölcsönzési forgalom adatai is
átfutnak, rögződnek a nyíregyházi könyvtár integrált
rendszerében, melynek megtekintését minden arrafe-
lé járó könyvtárosnak csak ajánlani tudom.

Takáts Béla

ÖNÁLLÓAN MEGJELENT VÁROS ÉS KÖZSÉGTÖRTÉNETI BIBLIOGRÁFIÁK
A MEGYEI KÖNYVTÁRBAN

1/ Bálintné Hegyesi Júlia: Szolnok helyismereti bib-
liográfiája I. Szolnok, 1974. Verseghy F. M. Könyv-
tár, 310 p. 20 cm.
(A Verseghy Ferenc M. Könyvtár bibliográfiái.)

016 B 20

2/ Bálintné Hegyesi Júlia: Szolnok helyismereti bib-
liográfiája. 2. Szolnok, 1979, Verseghy F.M.
Könyvtár, 164 p. 21 cm
(A Verseghy Ferenc M.Könyvtár bibliográfiái.)

016 B 20

3/ Borok Klára: Kisújszállás helyismereti bibliográ-
fiája. Szolnok, 1976, gépirat, 144 lev. 31 cm.
Szakdolgozat.

016 B 79

4/ Borsós Erzsébet: Tiszaderzs helyismereti bibliog-
ráfiája a kezdetekből napjainkig. Jászberény,
1980, gépirat. 51 lev. 30 cm.
Szakdolgozat.

016 B 82

5/ Cseh Ágnes: Tiszabő annotált helyismereti bibli-
ográfiája. Tiszabő, 1976, 45 p. 30 cm.
Szakdolgozat.

016 C 50

6/ Dányi Julianna: Abádszalók helyismereti bibliog-
ráfiája. Abádszalók, 1972, 73 lev. 30 cm.
Szakdolgozat.

016 D 23
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7/ Disszertációk, szakdolgozatok, dolgozatok, pá-
lyamunkák jegyzéke. Szolnok, 1986, Szolnok M.
Levéltár, 138 p. 21 cm.
(Levéltári füzetek, 8.)

908 D 68

8/ Fodorné Hámori Ágnes: Tiszafüred. Helyismereti
bibliográfia. Tiszafüred, 1991. 202 fol. 30 cm.

90F67

9/ Gulyás Erzsébet: Jászdózsa helyismereti bibliográ-
fiája. Jászdózsa, 1974. 49 lev. 30 cm.
Szakdolgozat.

016 G 72

10/ Kardosné Nyúl Magdolna: Mezőtúr. Helyismereti
bibliográfia a felszabadulástól napjainkig. Jászbe-
rény, 1980, 35 fol. 30 cm.
Szakdolgozat.
Fénymásolat. 016 K 18

11/ Kunszentmárton helyismereti bibliográfiája.
Összeáll. Pap Erzsébet. Kunszentmárton, 1969, 73
p. 28 cm
Szakdolgozat. 016 K 98

12/ Ladosné Varjú Irén: Kutatások Jász-Nagykun-
Szolnok megyében, 1980-1993. Válogatott bibli-
ográfiák. Szolnok, 1994, MTA RKK. ATI-JNKSZ
M. Verseghy Kvt, 165 p. 21 cm

001 L 13

13/ Lékó Erzsébet: Jászjákóhalma helyismereti bibli-
ográfiája. Jászjákóhalma, 1974, 51 lev. 30 cm
Szakdolgozat.

016 L 45

14/ Monok Károlyné: Tiszafüred nagyközség helyis-
mereti bibliográfiája. Tiszafüred, 1979, gépirat,
89 p. 30 cm.
Szakdolgozat.

016 M 84

15/ Múzeumi levelek. 15 éves repertórium, 1958-
1973. Összeáll. Bálintné Hegyesi Júlia. Szolnok,
1974, 32 p. 21 cm.

069 Sz 88

16/ Múzeumi levelek. Repertórium, 1-50. sz. Össze-
áll. Kaposvári Gyula. Szolnok, 1988, Damjanich
J.Múzeum, 144 p. 21 cm.

069 M 96

17/ Ördögné Gyurkó Katalin: Jászapáti helyismereti
bibliográfiája 1945-től napjainkig. Jászapáti.
1978, 107 p. 30 cm.
Szakdolgozat. 016 Ö 38

18/ Ruzsicska Ferenc: A Nagykunság helyismereti
irodalma. Bibliográfia. Karcag, 1989, Városi Cso-
konai Könyvtár, 39 p. 21 cm

908 R 99

19/ Sallai Károlyné: Túrkeve helyismereti bibliográ-
fiája. Túrkeve, 1975, gépirat, 109 p. 30 cm
Szakdolgozat.

016 S 12

20/ Sándorné Tóth Judit: Jászberény helyismereti
bibliográfiája a kezdetektől 1945-ig. Jászberérry,
1984, 38 fol. 29 cm.
Fénymásolat
Szakdolgozat.

016 S 17

21/ Sőreg Margit: Törökszentmiklós helyismereti
bibliográfiája. Törökszentmiklós, 1976, 40 p. 30
cm
Szakdolgozat.

908 S 83

22/ Szolnok megyére vonatkozó helytörténeti témájú
disszertációk, szakdolgozatok, pályamunkák
jegyzéke. Szerk. Tóth Tibor. Szolnok, 1977. Dam-
janich J. Múzeum, 68 p. 20 cm.
(Szolnok megyei levéltári füzetek, 4.)

908 Sz 88

23/ Varga Magdolna: Helyismereti bibliográfia. Kar-
cag. 1945-től napjainkig. Jászberény, 1979, gépi-
rat. 8 lev. 30 cm
Szakdolgozat. 016 V 40

Összeállította: Czaga László

Szajol emlékei
A Jász-Nagykun-Szolnok Me-

gyei Könyvtár megbízásából Kosa
Károly részvételével 1995. szept.
19-én községünkben felmérést
végeztünk abból a célból, hogy a
község történetével kapcsolatos
műemlékeket, műemlék jellegű
épületeket nyilvántartásba ve-
gyük.

RÓLUNK ÍRTAK

A Községi Könyvtárban tartott
rövid megbeszélés után a temető-
be mentünk.ahol a legrégebbi sír-
emlékeket néztük meg. Ezek a sza-
joli régi birtokosok Fejér, Lippich
és Zlinszky családok sírkövei. Le-
fotóztuk és nyilvántartásba vettük
őket.

Itt van eltemetve a Lippich csa-
ládból két megyei főispán: Gusz-
táv és István. Illetve itt van a sírja
Kárász Emilnek és családjának,

Fotók: Böjti Tamás
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akiknek szintén vezető szerepük
volt a megyében és rokonságban
voltak a fenti családokkal. Az em-
lített sírok közül dacára annak,
hogy igen régiek, legtöbb gondo-
zott, virágos. Méltó a sírkert elne-
vezésre.

Feljegyeztük a nagy "kőkereszt
feszület" adatait is (1866).

Innen utunk a közeli Holt-Tisza
gátra vezetett, ahol kellemes séta
közben a Pete szigetre és ezen túli
határra volt rálátásunk. Megszem-
léltük a gát két oldalán épült Go-
dó-féle falusi vendégfogadó épü-
leteit, udvarát,mely jelenleg köz-
ségünk egyik kellemes színfoltja.
Itt is jegyeztünk, fotóztunk és kö-
zelebbről is vizsgáltuk az itt talál-
ható legidősebb házakat. Az egyik
- a gát túloldalán lévő - melléképü-
let tető homlokfalába süllyesztett
üvegezett kis fülkében lévő "Ma-
donna" szobrot is megörökítettük.

A Rákóczi és a Petőfi utcában
áll még néhány régi alapú, régi
ház, de már alakítva, bővítve, csi-
nosítva. Ezekből is jó lett volna
egyet-kettőt eredetiben helyreállí-
tani, megőrizni, mivel ez a falurész
a legrégebbi település maradvá-
nya. Ezen a részen és lentebb a
Gojjában van még olyan ház, amely
"látta" még a Tiszán lassan, csen-
desen úszó sószállító bárkákat,
uszályokat és a Máramarosból úsz-
tatott tutajokat. A Tisza múlt szá-
zadi szabályozásával ez a látvány
is megszűnt, csak az emlékező,
emlékeztető mesék szállnak száj-
ról szájra a nép ajkán.

Azért még vonzó ez a "Holt
Tisza", ha egy kicsit öreg is. Bizo-
nyítja ezt a sok hobbitelek, ház,
mely az elmúlt néhány évben épült.
Csak a szúnyogok nagyon maiak.

A vasútnál, építése idejéből

épületeket ugyan nem találtunk, de
a nagy földmunkát bizonyító tölté-
sek eredetiek. Két, a századfordu-
lón - a vasút nagy korszerűsítése
idején - épült létesítmény van. Az
egyik a szivattyúház (víztorony)
ami a gőzmozdonyok vízzel való
ellátását biztosította. Ez még erede-
ti falakkal, eredeti kivitelezésben
áll.

A másik épület a szolnoki végén
levő közúti (4-es) felüljáró közelé-
ben áll. Ez váltókezelőig szolgálati
hely. Emeletes épület. Építése óta
csak annyi változás van rajta, hogy a
tetejéről a cserepezést palával cse-
rélték fel és a sima tégla falazatot
bemeszelték, de a tégla formája, fu-
gája azon átlátszik. Az állomás kö-
zepén, baleset miatt lebontott nagy
lakóépület, eredetében renovált,
helyreállított létesítmény volt a
múlt század kilencvenes éveiből.

Megtekintettük az állomásépület
mellett készülő emlékparkot, ahol
jelenleg az emlékmű helyét alapoz-
zák. Ez fog emlékeztetni a tavaly
decemberben történt tragikus vasú-
ti katasztrófa áldozataira.

Az avatási ünnepség időpontja
még nem ismeretes.

A templom a falu legrégebbi ré-
szén, a községháza közelében van.
Műemlék jellegű építmény. Az egy-
ház 1827-33-ig tulajdona. Jelenleg
felújítási, renoválási munkák alatt
van. A homlokfalán, a bejárati ajtó
két oldalán márványtáblákon van
felsorolva a második világháború
áldozatainak névsora. A templom
előtti téren található a kereszt és
mögötte az első világháborús em-
lékmű a hősök nevével.

Itt csatlakozott hozzánk Lengyel
plébános úr, aki sok érdekességet
mondott el Szajol múltjáról.

A községháza utcai homlokfalán

van a centenáriumi emléktábla. Az
érdeklődőnek nem nagyon tűnik
fel, kitűzött zászlóval alkotna teljes
képet. A régi épületekhez tartoznak
az iskolák is, melyek közül az
egyik apácazárda volt. Ahhoz tar-
tozott egy óvoda, melyet az apáca-
zárda tartott fenn, most abban is-
kolai tanítás folyik. A nagy ABC
közelében lombos fák árnyékában
áll Nepomuki Szent János emlék-
szobra.

Utunkat a kis gáton folytattuk,
ahol is "Baka szőlleje" dűlőnél a
folyó Tisza egyik nevezetességét
tekintettük meg. Itt a Tisza magas
vízállásánál előadódó sodrás ká-
rosító hatását egy téglából készült
támfal akadályozza meg. Ez a
védmű kb. 350 méter hosszú és 7-8
méter magas, a Tisza szabályozás
utáni években épült. A téglák met-
szettek és középen egy párkány és
a felső szélén több lépcsős díszítés
van kirakva. Az egész támfal jó
állapotú, csak már nagyon elbur-
jánzottrajta a gyom, cserje, fű.

Ez a rész táblával megjelölt
"Természetvédelmi terület" lenne,
ha a tábla az oszlopról nem hiá-
nyozna.

Szajol legmagasabb pontján - a
víztoronytól kiinduló Vörösmarty
utca végénél lévő fokparton - fejez-
tük be a "helytörténeti napot". In-
nen szinte teljesen belátható a falu
nagy része: a négyes főút a nagy
forgalmával, a Tinóka völgy a ka-
nyargó vizével, sőt még Török-
szentmiklós magasabb építményei
is.

Kelemen Imre
(Szajoli Hírmondó, I. évf. 9. sz.

H Í R E K

Tiszaroffon a könyvtár március óta már nem
vállalkozás keretében működik. Új könyvtáros van:
Fábián Eszter.

A tiszavárkonyi könyvtárnak ismét ki kell köl-
töznie a jelenlegi helyéről (orvosi szolgálati
lakásból). Az ú.n. Kisiskolát újítják fel számára, szep-
tember 1-jéig át is kell telepíteni az állományt.

***

Pályázati eredményhirdetés

"A Jászságért" Alapítvány legutóbbi pályázatára
beérkezett 61 pályaművet a kuratórium elbírálta.
608.000 forint és 1700 svájci frank támogatásban
részesítette a következő 2£ pályázatot.

1/ A Nagycsaládosok Országos Egyesülete Jászapáti
Csoportja részére, a "Nagyszülők és unokák" alkotó-
tábor megrendezéséhez 10.000 Ft
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2/ A jászberényi Nagyboldogasszony Katolikus Álta-
lános Iskola által szervezett honfoglaláskori vetélke-
dőhöz 15.000 Ft

3/ A jászapáti Vándorfy János Honismereti Szakkör
20. éves fennállására szervezett szakmai találkozó-
hoz 10.000 Ft

4/ A jászágói színjátszó szakkörnek 20.000 Ft

5/ A Fényszaruiak Baráti Egyesülete honismereti tá-
borához 20.000 Ft

6/ A jászberényi Római Katolikus Főplébánia által
szervezett jászság millecentenáriumi honismereti ka-
landozásokhoz 20.000 Ft

7/ A Jász Alkotók Köre (Budapest-Tököl) ezévi
kiállításához 25.000 Ft

8/ A jászberényi Barkóca Gyermektáncegyüttes kül-
földi útjához 50.000 Ft

9/ Dr. Farkas Ferenc főiskolai tanár (Jászberény)
részére külföldi kongresszuson való részvételhez

500 svájci frank

10/ A Berényi Műhely Alkotóközösség tagjai számára
külföldi szakmai tanulmányúthoz 1000 svájci frank

11/ A fennállása 90. évfordulóját ünneplő jászberé-
nyi Bercsényi Úti Általános Iskola ünnepi évkönyvé-
nekmegjelentetéséhez 10.000 Ft

12/ Sugámé Koncsek Aranka helytörténeti kutató
(Budapest) Jász történelmi arcképcsarnok II., illetve
a jászberényi Erzsébet közkórház története c. munká-
inakmegjelentetéséhez 15-15.000 Ft

13/ Jász Faragó Sándor meséinek megjelentetéséhez,
a kiadványt gondozó Jász Múzeumnak 30.000 Ft
14/ Fábián Zoltán Attila főiskolai hallgató (Jászbe-
rény) részére, ösztöndíjként, a Jászságról szóló mul-
timédia elkészítéséhez 20.000 Ft

15/ Kocsis Gyula egyetemi adjunktus (Cegléd) részé-
re, "A Jászság népe, társadalma és gazdálkodása a
16-17. században" c. tanulmánykötetéhez 30.000 Ft

16/ A Hamza Dezső Ákos festőművész, filmrendező
munkásságáról megjelentetendő monográfia nyom-
daköltségeihez 30.000 Ft

17/ Dr. Tóth Pál Péter szociológus (Budapest) részé-
re ösztöndíjként, a Jászságba 1990-94 között beván-
dorolt külföldiek vizsgálatához 30.000 Ft

18/ Nagy Lajosné helytörténeti kutató (Jászárokszál-
lás) részére ösztöndíjként, a helyi ipartestület törté-
neténekmegírásához 10.000 Ft

19/ Csorba Béla, az újvidéki (Vajdaság) Bölcsészet-
tudományi Kar Magyar Tanszéke munkatársának ösz-
töndíjként, a 18-19. században a Jászságból Teme-
rinbe áttelpülők történetének kutatásához 20.000 Ft

20/ Dr. Selmeczi László régész, kandidátus által az
egykori Kozmadamjánszállás feltárására szervezett
régészeti táborhoz 20.000 Ft

21/ A dr. Csima Péter tanszékvezető egyetemi do-
cens által irányított "Egyedi tájértékek felmérése a
Jászságban" c. program megvalósítához 50.000 Ft

22/ Kovács Gergely, a jászberényi Lehel Vezér Gim-
názium diákja részére, ösztöndíjként, külföldi ki-
rándulásához 200 svájci frank

23/ A jászberényi Vasas Munkásénekkar csíkszere-
dai vendégkórusának dunakanyari tanulmányi ki-
rándulásához 30.000 Ft

24/ A jászágói népdalkör zászlajának elkészíttetésé-
hez 8.000 Ft

25/ Az Ágóiak Baráti Köre budapesti csoportjának
működési támogatásként 15.000 Ft

26/ Az Árokszállásiak Baráti Köre budapesti cso-
portjának működési támogatésként 40.000 Ft

27/ A jászapáti Damjanich Úti Általános Iskola
nyelvművelő körének működéséhez 15.000 Ft

28/ A községi önkormányzat részére a pilisjászfalui
Jász Emlékhely kialakításához 50.000 Ft

A kuratórium által alapított és ötödik alkalommal
kiírt Jászságért Díj kapcsán négy személyre érkezett
javaslat. A kuratórium úgy döntött, hogy az ez évi
Jászságért Díjat és a vele járó 100.000 Ft elismerést

m e g o s z t v a

Győri János tanár és Győri Jánosné
népművelő

részére (Jászkisér) ítéli oda, életpályájuk
elismeréseként.

A köztiszteletben álló, a község díszpolgári címével
kitünteti Győri házaspár neve a jászok szemében
egyet jelent a Jászsággal és Jászkisérrel. Együtt és
elválaszthatatlanul tettek sokat azért, hogy az egyko-
ri jász paraszti élet tárgyait és szokásait összegyűjt-
sék, értékként felmutassák, a szülőföld szeretetére az
ifjúságot rávezessék.

A "Jászságért"Alapítvány kuratóriuma

KAPTÁR
Jász-Nagykun-Szolnok megye könyvtárainak híradója

Szerkesztő: Takáts Béla
Felelős kiadó: Bertalanná Kovács Piroska

Kiadja a Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár
Szolnok, Kossuth tér 4.

Megjelenik havonta, 280 példányban


