
Az esztergomi Helischer József Városi
Könyvtár február 21-én immár ötödik al-
kalommal szervezte meg a Könyvtári éj-
szaka címet viselõ programot. 

Közismert, hogy könyvtárunk szinte
heti gyakorisággal szervez író-olvasó 
találkozókat, azonban a nagyszámú kö-
zönség nyolcvan–kilencven százaléka
idõsebbekbõl tevõdik össze. Ezért úgy
gondoltuk, hogy célzottan a tizen-
négy–tizennyolc éves középiskolás kor-
osztályt szólítjuk meg az olvasás és a
könyvtár népszerûsítése céljából. Elsõ al-
kalommal 2009-ben szerveztük meg a
könyvtári éjszakát, majd a 2011-es év ki-
vételével – amikor technikai okok miatt
nem valósult meg a program – minden
évben megrendeztük, egyre nagyobb si-
kerrel. Az elsõ három évben mindig más
elõadók és a könyvtárosok tartottak 
foglalkozást a diákoknak. Tölgyessy Zsu-
zsanna és Hernádi Mária egyetemi taná-
rok drámapedagógiai foglalkozást tartot-
tak, Kovátsné Várady Eszter, a könyvtár
igazgatója, mint krimiíró beszélgetett a
diákokkal. Vendégünk volt még Lackfi
János író-költõ, akivel verset írtunk, Vö-

rös István író-költõ, aki megismertetett a
haikuírás rejtelmeivel. 

Különleges színfolt volt Dolák-Saly
Róbert egyénisége, akivel énekeltünk és
az élet nagy dolgairól beszélgettünk, míg
tavaly az Anyanyelvápolók Szövetsége
(ASZ) ifjúsági vezetõségét kértük fel,
hogy legyenek lebonyolítói az éjszaká-
nak. Muszka Ágnes, Terjéki Tamás, Orosz
Tamás és Pölcz Ádám színvonalasan ösz-
szeállított programja teli volt szituációs
játékkal és természetesen nyelvi fejtörõk-
kel, és volt játék a „varázsketyerével” is.
Kerekes Barnabás, a Baár–Madas Gim-
názium tanára pedig a viselkedéskultúrá-
ról tartott elõadást.

Ennek az éjszakának olyan nagy volt a
népszerûsége a fiatalok és a könyvtáro-
sok körében, hogy idén ismét az ifjúsági
vezetõséget hívtuk meg, hogy tartson egy
egész éjszakán át tartó nyelvi foglalko-
zást. Az ASZ Ifjúsági Tagozata fõ céljá-
nak tekinti, hogy minél szélesebb körben
terjessze tevékenységét, és olyan fiata-
lokhoz is eljuttassa üzenetét, akik még
nem léptek szoros kapcsolatba a szövet-
séggel. Erre nagyszerû lehetõséget bizto-
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sít az általuk szervezett éjszaka, hiszen
az esztergomi középiskolásokon kívül
felvidéki diákok is részt vettek a rendez-
vényen. Szép számmal képviseltették
magukat a Párkányi Gimnázium és a
révkomáromi magyar tannyelvû Selye
János Gimnázium diákjai is. 

Gyakori kérdés, hogy mit is csinálunk
egész éjszaka a könyvtárban. Az este hét
órától egészen reggeli hét óráig tartó
könyvtári éjszaka folyamán játékos és
komoly hangvételû programok váltották
egymást.

Az est meghívott vendége volt Matula
Ágnes, a Nyelvõrzõ szerkesztõje, aki a
mûsort ismertette meg a középiskolások-
kal, és a legutóbbi mûsor kérdéseinek se-
gítségével hozta el a nyelvi játékos adás
hangulatát a könyvtárba. Ezt követõen lá-
nya, Sediánszky Nóra dramaturg tartott
elõadással egybekötött foglalkozást. Be-
szélt munkájáról, annak nehézségeirõl,
valamint beavatta a fiatalokat a szakma
rejtelmeibe is, majd egy-egy napi hír
alapján kellett egy színházi elõadás ötle-
tét megalkotniuk.

Az éjszaka során bemutatkoztak az
ASZ ifjúsági vezetõségének tagjai,
Muszka Ágnes, Terjéki Tamás, Kerekes
Zsolt és Pölcz Ádám, akik vallottak az
anyanyelvvel való kapcsolatukról. Ezt
követõen az éjszakázók egymásnak
ajánlva bemutatták kedvenc olvas-

mányaikat. Az írók között szerepelt
Márai Sándor, Jókai Mór, Weöres Sán-
dor, Aldous Huxley, Thornton Wilder,
Tolkien, George R. R. Martin.

Természetesen nem maradhatott el a
nyelvi játék sem a könyvtári éjszaka fo-
lyamán: volt „varázsketyere”, szituációs
játék, de voltak csapatfeladatok és külön-
féle koncentrációs játékok is.

Az est hangulatát közös éneklés ala-
pozta meg, ahol megzenésített verseket
és ismert dalokat fújtak együtt az éjsza-
kázó fiatalok.

Többen, akik elsõ alkalommal vettek
részt a könyvtári éjszaka rendezvényén,
így fogalmazták meg gondolataikat:
„A hangulat felemelõ volt, a résztvevõk
aktívak és kedvesek voltak. Csak pozití-
vumokat tudnék felsorolni az éjszaká-
ról.” „Kellemes csalódás volt az éjszaka”.
A társaság egy része nem elõször vesz
részt könyvtári éjszakán. Volt, aki szerint
„az Anyanyelvápolók Szövetsége nagy-
szerû társaság”, és „kitûnõ szervezés, in-
teraktív játékok” jellemezték ezt az éj-
szakát, másvalaki szerint „megéri az al-
váshiány”. A visszajelzésekbõl az látszik,
hogy „eseménydús, programokkal teli
este volt”.

A könyvtári éjszakáról a Duna Televí-
zió Nyelvõrzõ címû mûsora a március 
9-ei adásában számolt be. ■
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