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RAJZOLJ MEDVÉT!    Továbbra is várjuk a rajzokat.  
 

A cím: rackeresztur@vmk.hu 

NOVEMBERBEN SZÜLETETT 
ROBERT MUSIL osztrák író 

(1880. november 6.–1942. április 15.) 
 

„Minden ember olyan erők birtokában jön világra, hogy a 
leghallatlanabb élményekre képes. Nem kötik a törvények. 
De aztán az élet arra kényszeríti, hogy mindig két lehető-
ség közül válasszon, és ő mindig úgy érzi, egy nincsen köz-
tük, mindig egy, a ki nem talált harmadik lehetőség.”  

A MAGYAR ELEKTRONIKUS KÖNYVTÁR KÍNÁLATÁBÓL AJÁNLJUK 
Baka István: Beavatások 

(https://mek.oszk.hu/02200/02272/02272.htm) 
 

„A Beavatások Baka István kisregényeit gyűjti egybe. A korábbi kötetek-
ben (Szekszárdi mise, 1984; A kisfiú és a vámpírok, 1988) megjelent 
prózai írások az Én, Thészeusz című kisregénnyel egészültek ki, illetve 
egy, a prózai írások elé illesztett, hasonló tematikájú Baka-verssel. Ez a 
szokatlan szerkesztési megoldás közvetlen átjárhatóságot teremt Baka 

lírája és szépprózája között. Mert miként a Baka-líra egyik központi motívuma a megváltás 
nélküli apokalipszis, úgy ez a manicheus világkép – illetve ’56 emlékezete – szorosra fűzi a 
kisregények közötti kisebb motívum-összecsengések révén is megteremtett kapcsolatot. Willi-
am Faulkner világteremtésére emlékeztető gesztus ez, de közelebbről Gion Nándor szülőföld-
mitologizációjával is rokon (Latroknak is játszott). A többnyire Sárdként emlegetett Szekszárd 
mint minden dolgok kezdetének origója és vége, mint a gyerekkori remények és álmok sárba 
fullasztója jelenik meg a történetekben. 
     Az öt kisregény két kisebb tematikus-motivikus csoportot alkot: a Vasárnap délután, 
a Margit és az Én, Thészeusz afféle szerelmi beavatástörténet ívét rajzolja ki; a Szekszárdi 
mise és A kisfiú és a vámpírok az egyén tragikus sorsát társadalmi, nemzeti összefüggésekbe 
kapcsolja. A szálak azonban összekuszálódnak: a Vasárnap délután a csodaszarvas-történetet 
úgy írja át, hogy a vadászok, Hunfalvy és Magyary elvtársak a Sátán eszközei, pártállami funk-
cionáriusok, ily módon a kamasz fiú én-elbeszélő ellenpontjai, illetve A kisfiú és a vámpí-
rok despotáinak – a Borgóiaknak – előképei. A Szekszárdi mise főhőse, Séner János egykori 
dalárdavezető lázálmaiban szintén az első szerelem tisztasága után vágyakozik, amit 1948-
ban, a pákozdi csata sebesültjeként élhetett (volna) meg ápolónőjével, Terézzel. Séner betöl-
tetlen szerelmi vágya pontosan az, amit az Isten ígér „ördögi” szerződésében a Vasárnap dél-
után hősének: „Neked adom ezt a szerelmet egész életedre” – beteljesülés nélkül, az örök 
vágyakozás gyötrelmével és örömével Edit iránt. Ez a szerelem fonák módon majd az Én, 
Thészeuszban teljesedik be. (…)”                

 Forrás: mmalexikon.hu 

Tisztelt Olvasóink! 
 

A 39/2013. (V.31.) EMMI ren-
delet 2. § e) pontjában foglal-
tak szerint a KSZR működésének 
alapelve a használói elégedett-
ség rendszeres mérése. Ezért a 
Vörösmarty Mihály Könyvtár 
elégedettségmérést végez azon 
Könyvtári, Információs és Közös-
ségi Helyeken, ahol érvényes 
megállapodás alapján könyvtá-
ri szolgáltatásokat nyújt.  
      
Kérjük Önöket, hogy szánja-
nak néhány percet e kérdőív 
kitöltésére (mely a lap 2–3. ol-
dalán található), segítve ezzel 
munkánkat!  
 

A válaszadás  anonim! 
 

A kitöltött kérdőívet december 
10-éig leadhatják a polgár-
mesteri hivatalban ügyfélfoga-
dási időben, valamint a 
könyvtárban szerdánként 10 
és 14 óra között. 
 
A kérdőív kitölthető online is:  

https://www.fejerkszr.hu/
elegedettsegmeres 

 

Köszönjük  
együttműködésüket! 

 

Gajdó Ágnes 

I. évfolyam 8. szám                                                        2020. november  

A DIGITÁLIS IRODALMI AKADÉMIA  
kínálatából ajánljuk 
 

NYOLCVAN ÉVE SZÜLETETT BELLA ISTVÁN 
 

 

Nélküled 
 
Nélküled lelassul szívem 
Nélküled nem ismerek magamra 
Nélküled csak nézek magamra 
Tűnődök honnan ismerem 
 
Nélküled nem is én vagyok 
Csak valaki lézeng helyemben 
Ki voltam lakhelye ismeretlen 
Másik földrészre távozott  
 

* 
 

Idő 
 

Mosolyod árnyékában napozik, aki él. 
 
* 
 

Bízz hát! 
 

Majd jön az éj, 
és setét szíved zugában, 
a kifeszített erek fényszálain, 
föl s alá szaladgál a vérszopó nap puhányan, 
s nesztelen, mint pók, és mint a kín, sunyin. 
Bízz hát! 
Ne remélj! 

 

(Forrás: pim.hu/hu/dia) 
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ELÉGEDETTÉGMÉRÉS 2020 – KÉRDŐÍV 
(Kérjük, a megfelelő választ aláhúzással jelölje.) 

 
Az Ön életkora: – 14 éven alatti – 14–17 éves – 18–29 éves – 30–54 éves             
– 55–65 éves – 65 év feletti  
 
Az Ön iskolai végzettsége: – 8 általános – szakiskola – technikum – érettségi – OKJ 
– főiskola, egyetem  
 
Az Ön foglalkozása: tanuló – GYES-en, GYED-en lévő – munkaviszonnyal rendelkezik 
– munkanélküli – nyugdíjas  
 
1. Kérjük értékelje a település könyvtárát 1-től 5-ig az alábbi szempontok szerint: 
– könyvtár elhelyezkedése: _____ – belső környezet, berendezés: _____ – nyitvatar-
tási idő: _____ – tisztaság, rendezettség: _____ – könyvtáros segítőkészsége: _____ 
– állomány rendezettsége: _____  
 
2.) Milyen gyakran keresi fel a könyvtárat? – Hetente – Havonta – Ritkábban  
 
3.) Tagja-e más könyvtárnak? – Igen – Nem  
 
3.) a) Ha igen, akkor melyik másik könyvtár tagja? 
____________________________________________________________________ 
 
3.) b) Ha tagja másik könyvtárnak, mi az oka? (Több válasz is adható!) – Az állo-
mánya jobban megfelel az érdeklődésemnek. – Más településen tanulok/dolgozok, 
ezért kényelmesebb a helyi könyvtárba járnom. – Igényeimnek az felel meg, ha több 
könyvtár tagja vagyok. – Egyéb, éspedig: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
4.) Honnan jut hozzá az Ön számára fontos információkhoz? (Több válasz is  
adható!) – Internetről – Saját könyvekből, folyóiratokból – Községi könyvtár állomá-
nyából – Könyvtári adatbázisokból – Más könyvtárakból – Televízióból, rádióból      
– Családtól, barátoktól, ismerősöktől – Munkahelyről, kollégáktól  
 
5.) Mely szolgáltatások miatt keresi fel a községi könyvtárat? (Több válasz is  
adható!) – Könyvek kölcsönzése – Folyóiratok kölcsönzése, helyben használata – 
Könyvtárközi kölcsönzés – Helyben olvasás – Rendezvények – Irodai szolgáltatások 
(pl.: fénymásolás, nyomtatás stb.) – Tanfolyam, foglalkozás, szakkör – Beszélgetés 
könyvtárossal – Találkozás, beszélgetés ismerősökkel – Kutatómunka – Számítógép- 
és  internethasználat  
 
6.) Milyen gyakran szokott Ön segítséget kérni a könyvtárostól? – Rendszeresen    
– Ritkán – Soha  

 

 

7.) Használ-e a keresés során elektronikus adatforrásokat? – Igen – Nem – Könyv-
táros segítségével – Nem tudom, hogy mit jelent az elektronikus adatforrás.  
 
8.) Összességében elégedett-e a települési könyvtár állományával és szolgáltatá-
saival? – Nagyon elégedett vagyok – Elégedett vagyok – Kevésbé vagyok elége-
dett – Egyáltalán nem vagyok elégedett  
 
8.) a) Amennyiben kevésbé, nem teljesen vagy egyáltalán nem elégedett, mi az 
oka? (Több válasz is adható!) – Barátságtalan a könyvtár helyisége – Nem megfele-
lő az internetszolgáltatás – Nem megfelelő a világítás – Nem megfelelő a könyvtár 
nyitvatartási ideje – Nem megfelelő a könyvtáros segítőkészsége – Nem megfelelő a 
könyvtáros hozzáértése – Nincsenek folyóiratok – Kevés az érdeklődésemnek megfe-
lelő könyv – Nem tudok irodai szolgáltatásokat igénybe venni – Elavult, kényelmetlen 
a könyvtári bútorzat – Egyéb, éspedig: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
9.) Ön szerint milyen szolgáltatások hiányoznak a könyvtárból? (Több válasz is 
adható!) – Kézikönyvtári állomány – Olvasóterem – Zenehallgatás – CD/DVD köl-
csönzés – Hangoskönyv – Házhozszállítás – Könyvtárközi kölcsönzés – Számítógépes 
katalógus – Irodai alkalmazások (fénymásolás, nyomtatás stb.) – Rendezvények  
 
10.) Milyen dokumentumokat hiányol, milyen dokumentumokat igényelne legin-
kább? (Több válasz is adható!) – Mesekönyvek – Gyermek ismeretterjesztő könyvek 
– Ifjúsági irodalom – Felnőtt szakirodalom – Klasszikus és modern irodalom – Szóra-
koztató irodalom (romantikus, krimi, kalandregények, sci-fi) – CD, DVD – Hangosköny-
vek – Nyelvkönyv, idegen nyelvű irodalom – Kötelező olvasmányok  
 
11.) Mennyire elégedett Ön a könyvtári rendezvények színvonalával? – Nagyon 
elégedett vagyok – Kevésbé vagyok elégedett – Egyáltalán nem vagyok elégedett – 
Még nem vettem részt könyvtári rendezvényen.  
 
11.) a) Amennyiben kevésbé, nem teljesen vagy egyáltalán nem elégedett a    
rendezvényekkel (illetve nem vett még részt rendezvényen), mi az oka? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
12.) Milyen programokon venne részt szívesen a könyvtár szervezésében? (Több 
válasz is adható!) – Zenés előadás – Számítógépes tanfolyam – Kézműves foglalko-
zás – Író-olvasó találkozó, könyvbemutató – Gyermekprogramok – Hagyományőrző 
és helytörténeti rendezvények – Ismeretterjesztő előadások – Kiállítás  
 
13.) Tudja, mit jelent a KSZR? Ha igen, kitől, mit hallott róla? 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
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