


PERKÁTAI

ÉRTÉKTÁR

Perkátai ÁMK
József Attila Könyvtár

A könyvtár logója 2012-től



  

  

PPeerrkkááttaaii  ÁÁMMKK  

JJóózzsseeff  AAttttiillaa  KKöönnyyvvttáárr  

  

AA  ffüüzzeett  sszzeerrkkeesszzttéésséébbeenn  ééss  kkiiaaddáássáábbaann  
kköözzrreemműűkkööddöötttt::  

  

4422..  ÁÁlllloommááss!!  KKuullttuurráálliiss  EEggyyeessüülleett  
LLáásszzllóónnéé  SSzzaabbóó  EEddiitt  

BBooggóó  AAnniikkóó  
JJáákklliinnéé  RRaajjccssáánnyyii  RRoozzáálliiaa  

NNaaggyy  JJóózzsseeff  
RRaajjccssáánnyyii  LLáásszzllóó  

PPeerrkkááttaa  NNaaggyykköözzsséégg  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattaa  
PPeerrkkááttaaii  ÁÁllttaalláánnooss  MMűűvveellőőddééssii  KKöözzppoonntt  

  
  
  
  
  

KKiiaaddóó::  
  

HHíírrhháázz  NNyyoommddaa  
SSáárrbbooggáárrdd  

  
22002211  



  
  
  
  
  
  
  
  
  

TTaarrttaalloommjjeeggyyzzéékk::  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
TTiisszztteelltt  OOllvvaassóó        33..  oollddaall  
AA  kköönnyyvvnnyyoommttaattááss  ffeejjllőőddééssee    44..  oollddaall  
MMaaggyyaarr  kköönnyyvvttáárrttöörrttéénneett    88..  oollddaall  
KKöönnyyvveett  aa  ttöömmeeggeekkhheezz                                                  1188..  oollddaall  
PPeerrkkááttaaii  ÁÁMMKK  JJóózzsseeff  AAttttiillaa  KKöönnyyvvttáárr          2233..  oollddaall  
  
JJeeggyyzzeetteekk                            5555..  oollddaall  

2



 

Tisztelt Olvasó! 

 

A Perkátai Értéktár Füzet ezen kiadványa 
a perkátai kulturális élet egyik alappillérét mutatja 
be, a könyvtár történetén keresztül. Az idő 
haladtával természetesen a kultúra - mind a köz-
művelődés, mind a könyvtárhasználat tekinteté-
ben is - folyamatos változáson megy keresztül. 
Komoly változásmenedzsment szükséges ahhoz, 
hogy a kor kívánalmainak eleget tudjon tenni az 
Intézmény. Sok olyan könyvtári programot kell 
biztosítani, mely az olvasást népszerűsíti. 

Itt Perkátán a könyvtárhelység a 
kastélyegyüttes oldalszárnyában kap helyet, ahol 
a helyi ifjúsági egyesület, a VELED, a fiatalok 
igényeire alapozva egy könyvtári közösségi teret 
alakít ki. A könyvkölcsönzés ugyanitt folytatódik 
és természetesen helyben olvasásra is lehetőség 
lesz. 

A nagyobb közösségi, népszerűsítő prog-
ramok továbbra is a kastély felújított főépületében 
kapnak helyet. A közművelődési és a könyvtári 
programok a kastély főépületében maradva, a 
helyi- és a térségi kulturális élet szolgálatában 
állnak a jövőben is. 

Jelen kiadvány a könyvnyomtatás törté-
netét, a magyar könyvtártörténetet, az olvasás-
népszerűsítést mutatja be. A füzetet olvasva, a 
perkátai József Attila Könyvtár történetét, és a 
helyi kulturális törekvéseket is megismerheti a 
Kedves Olvasó.  

Jó olvasást kívánok!                     

 

    Bogó Anikó 
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A könyvnyomtatás fejlődése 

 

A könyvnyomtatást először Kínában a 9. 
században találták fel, de ahogy mi ismerjük, azt 
1453 körül a Német-római Császárságban egy 
aranyművesből lett nyomdász, Johannes 
Gutenberg alkalmazta először.   
 A nyomtatás kezdeti módszere a 
táblanyomtatás volt, amelynek során a 
papírlapokat egyedileg faragott fatáblák 
segítségével nyomtatták. Az első kínai szöveges 
ősnyomtatványok már a 9. században ezzel az 
eljárással készültek. A 11. században ezt a 
sokszorosító eljárást, szintén Kínában, 
továbbfejlesztették és már mozgatható elemekkel 
nyomtatták a szöveges dokumentumokat. 

 

 

 

 

A fa mozgatható nyomóelemek hamar 
elkoptak, így tartósabb anyagot kerestek. 
Koreában a mozgatható nyomóelemeket 
uralkodói támogatással már fémből készítették el.
 A kínai és a koreai nyomtatási 
módszerektől feltehetően függetlenül 1450-re egy 
mainzi aranyműves, Johannes Gutenberg kitartó 
munkával kifinomította a mozgatható 
nyomóelemek széles körű használatának 

868-ban 
Kínában 

nyomtatott 
könyv 

részlete 
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technikáját, ahol a különálló részek, a betűk 
összerakva képezték a szöveget. Ő volt, aki 
először használta az olajból készített 
nyomdafestéket, a rongypapírt, kifejlesztette a 
betűöntő eljárást, a szedéstechnikát, fából 
sajtóprést készített.     
 Kínában a 10. században már többszáz 
kötetes nyomtatott könyvek születtek. Feng Tao 
kínai miniszter a konfuciuszi kánoni könyveket 
130 kötetben nyomtatta ki. 972-ben kezdték el 
nyomtatni a buddhista Tripitakát, már az első 
sorozatban 5000 kötet 130000 fatábláról 
nyomtatva készült el. Kínában 994 és 1063 
között több száz kötetben nyomtatták ki a régi 
uralkodóházak történetét. A 13. 14. században 
egész Kelet-Ázsiában a jelentős irodalom már 
nyomtatásban jelent meg. 
 Európában a 15. századig, Gutenberg 
találmánya előtt a könyveket főként 
kolostorokban vagy bérmásolókkal másoltatták, 
ahol az írnokok kézzel másoltak. A könyv 
ennélfogva ritkaság volt. Amíg kézzel egy évig is 
eltartott egy Biblia lemásolása, a Gutenberg 
nyomdával ugyanennyi idő alatt több száz 
másolatot lehetett készíteni. Ugyan minden lapot 
külön kellett beletenni a gépbe, aminek korlátos 
volt a gyártási sebessége és minden laphoz 
kézzel kellett szedni a betűket, ami a különböző 
oldalak adott idő alatt előállított számát 
korlátozta, de mindezzel együtt is a sebesség 
növekedése hatalmas volt.   
 A kézzel másolt könyvek nyomtatott 
könyvekkel való helyettesítésének terjedését a 
kezdetben ugyanakkor nem mindenki fogadta 
kitörő örömmel. A pápai szentszék fontolóra 
vette, hogy a könyvnyomtatás iparának űzését a 
keresztény egyház kösse engedélyhez (amit 
aztán később elvetettek), néhány nemes pedig 
azért nem engedte a nyomtatott könyveket a 
könyvtárába, mert azok leértékelték volna ritka 
kézirataikat.    
 Az ellenállástól függetlenül Gutenberg 
könyvnyomtatása gyorsan elterjedt egész 
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Európában. A találmány 1453-as megjelenésétől 
számítva harminc éven belül Magyarországtól 
Spanyolországig és Olaszországtól Angliáig több 
városban is visszafordíthatatlanul megindult a 
könyvnyomtatás. 

1533-ban megjelent Krakkóban Szent 
Pál leveleinek magyar fordítása – ez az első 
teljes egészében megjelenő magyar 
nyomtatvány. Elméletek alapján ez a hihetetlenül 
gyors növekedés nemcsak az ipari fejlettség 
szintjét jelezte, hanem egy kimutathatóan 
magasabb szintű műveltséget is, mint amit 
amúgy becsülni lehetne. 

 

 

 

Gutenberg felfedezései nem csak Luther 
Márton német bibliafordításának olvasását tették 
lehetővé széles közönség számára, de 
hozzájárultak Luther többi írásának gyors 
elterjedéséhez is, nagyban elősegítve ezzel a 
reformáció kifejlődését.    
  Szintén a találmánynak köszönhető a 
tudósok közösségeinek kialakulása (korábban a 
tudósok igencsak elszigeteltek voltak), ami 
megkönnyítette felfedezéseik közlését és elhozta 
a tudományos forradalmat.  
 Vita tárgyát képezi, hogy a 
könyvnyomtatás megváltoztatta-e Európa 

Nyomda 
részlet 

Európából a 
16. 

századból 
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gondolkodását. A korábbi kéziratokban a 
hangsúly a képeken és az oldalak szépségén 
volt. A korai nyomdai munkák elsődlegesen a 
szöveges tartalomkifejtést hangsúlyozták. A 
tudományokban a könyvnyomtatás a metaforák 
nyelvezetéről a tudományos módszer 
befogadására tért át.  
 Általánosságban a tudás közelebb került 
az emberekhez, miután a nyomtatott könyvek a 
korábbi kéziratok árának töredékéért 
beszerezhetővé váltak. Minden könyvnek több 
másolata vált elérhetővé, így mind több ember 
tudott már rajtuk vitázni. Ötven-hatvan év 
elteltével a klasszikus tudás teljes könyvtára 
megjelent nyomtatásban.   
 A Gutenberg nyomda sokkal 
hatékonyabb volt a kézi másolásnál és 
hatékonyságát átörökítve lényegében feltalálása 
óta változatlan volt az ipari forradalom 300 évvel 
későbbi eljöveteléig.    
 A gőzgép hajtotta nyomda feltalálása 
Friedrich Gottlob König és Andreas Friedrich 
Bauer nevéhez fűződik, akik első két modelljüket, 
amelyek 1100 lapot készítettek óránként 1814-
ben eladták a londoni The Times-nak, amely az 
így nyomtatott első számait 1814. november 28-
án jelentette meg.    
 Később a század közepén, 1843-ban 
Amerikában Richard M. Hoe feltalálta a rotációs 
nyomdagépet, ami egy oldalról több millió 
másolatot tudott készíteni egy nap alatt. A 
nyomtatás tömegtermelése a papírhenger 
megjelenésekor virágzott fel, ami sokkal nagyobb 
sebesség mellett is lehetővé tette a gép 
papírellátását.    
 Az irodai és asztali nyomtatók az 
informatika egyik legfontosabb fejlesztéseként a 
20. század végén terjedtek el.  

 

             42. Állomás! Kulturális Egyesület 
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Magyar könyvtártörténet 

 

Részletek, Csapodi Csaba- Tóth András- Vértesy 
Miklós: Magyar könyvtártörténet c.írásából 

 

A honfoglaló magyarság az írást ismerte, 
de a könyvet nem. Írása alkalmas volt üzenetek 
közvetítésére, számadások följegyzésére, 
emlékszerű feliratok készítésére, de hosszabb 
szövegek maradandó fönntartására, terjesztésére 
nem. Ilyesmire nem is volt szüksége.  
 Miként a legtöbb európai nép, a könyvet a 
magyarság is a keresztény vallás és műveltség 
befogadásával ismerte meg. Egyházi könyvtárak 
sűrű hálózata lepte el a középkori Európát, de 
ezek a könyvtárak a mi fogalmainkhoz képest 
nagyon kicsik voltak.   
 Ebbe az általános európai könyvkultúrába 
kapcsolódott be a magyarság. Hogy ez a 
bekapcsolódás olyan meglepően gyors és 
maradéktalan volt ez annak köszönhető, hogy a 
keletről jött magyarság életformája, kultúrája 
egyáltalán nem volt olyan alacsony, mint „a 
magyarok nyilaitól” rettegő krónikások szavai 
alapján a köztudatban meghonosult.  
 A könyv tehát már a X. század vége óta 
elfoglalja a helyét a magyar művelődésben.
 Könyvtárak Magyarországon először, a 
XI. században, a Benedek-rendi szerzetesek 
kolostoraiban keletkeztek.  
 Teljes könyvleltárunk a század végéről, 
1093 tájáról van, a legfontosabb magyar bencés 
kolostorból, Pannonhalmáról. Teljes vagyonleltár 
ez, amelyben a könyvek is kötetenként föl vannak 
sorolva. Összesen 80 kötet.   
 A szerzetesrendeken kívül a magyar 
világi papság képzésének fejlődésére és ezzel 
együtt könyvtulajdonának növekedésére 
következtethetünk abból, hogy személy szerint 
ismerünk már olyan magyar hallgatókat, akik a 
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XII. században a párizsi egyetemen nyerték 
magasabb fokú képzésüket, és onnan bizonyára 
könyveket is hoztak haza magukkal.  
    

     

   Pannonhalma, könyvtár 1930 

  Thúry   György Múzeum Nagykanizsa 

 

A század első négy évtizedében 
folytatódott Magyarországon a III. Béla korában 
megkezdődött békés fejlődés.  
 Ezt a viszonylag nyugodt fejlődést 
alapjaiban rendítette meg 1241-1242-ben a 
tatárjárás, amely az ország nagyobb részét 
elpusztította, településeivel, lakosságával, 
templomaival, két és fél évszázados szorgalmas 
könyvmásoló tevékenységének eredményeivel 
együtt.       
 A püspöki székhelyek közül is elpusztult, 
könyvtárával együtt: Nagyvárad, Gyulafehérvár, 
Vác, Csanád, Kalocsa. Elpusztultak a 
szerzetesek kolostorai is.   
 Társadalmi zűrzavar, a felbomlás 
határára jutott állam jellemzi a kihaló Árpádok és 
az átmeneti utódok uralkodásának idejét, a XIII-
XIV. század fordulóját.    
 Bár ennek a korszaknak magyar 
könyvanyagából is - mint az egész középkori 
könyvállományból - csak egy töredék maradt 
ránk, ebből a töredékből is megállapítható, hogy 
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a XIV. századi magyarországi könyvfestészet 
elérte a legmagasabb európai színvonalat.  
 A XV. század, a régi magyar könyvkultúra 
igazi kibontakozásának ideje, amelynek folyamán 
olyan hatalmas változások következnek be, mint 
a reneszánsz műveltség megérkezése hazánkba 
és a nyomtatott könyv elterjedése. 
 Gutenberg találmánya, ha nem is rögtön, 
mégis aránylag nagyon rövid idő alatt rohamosan 
terjedt el az európai országokban, és átalakította 
a könyvek egész világát.    
 Nem mintha ez a találmány valami 
szellemi forradalomnak, új eszmeáramlatnak a 
következménye lett volna - pusztán egy új 
technika volt, amely lehetővé tette a lassú egyedi, 
kézi másolás helyett az írásművek tömeges 
sokszorosítását, olcsóbbá tételét, és ezzel a 
társadalomnak már a XV. század eleje óta egyre 
fokozódó könyvigényének a kielégítését. 
 Magyarországon is növekszenek a 
plébániai és szerzetesi könyvtárak a század 
hetvenes évei óta, és mind több magánszemély 
birtokában is vannak könyvek. Persze a 
nyomtatott könyv elterjedése nem jelentette azt, 
hogy a kézzel történő könyvmásolás egyik napról 
a másikra megszűnt, mégis, a kódexszel 
szemben több lett a nyomtatott könyv.   
 A XVI-XVII. század nagy 
könyvpusztulása egyformán érintette a 
könyvtárak mindenféle fajtáját. Elpusztultak 
egymás után a székesegyházak könyvtárai, 
ahogy sorra egymás után, véglegesen, vagy 
átmenetileg török kézre kerültek az illető városok: 
Esztergom, Bács, Kalocsa, Pécs, Vác, Veszprém, 
Győr. Még a sokáig védett helyzetben volt 
Nagyvárad és Gyulafehérvár sem érte meg 
épségben a XVII. század végét. Állományukból 
alig maradt fönn több, mint néhány liturgikus 
kódex, amit idejében menteni tudtak egyéb 
értékeik közt. Úgyszólván semmi sem maradt 
meg a hódoltsági terület városi és falusi 
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plébániáinak könyveiből. A magukra maradt 
kolostorépületekben is elpusztultak a könyvtárak 
a szerzetesek menekülése után.  
 A felvilágosodás eszméinek terjesz-
tésében a vezető szerepet főpapjaink, főuraink 
könyvtárai, valamint a későbbi évek során a 
különböző típusú kölcsönkönyvtárak és 
olvasóköri könyvtárak játszották.  
 Főpapjaink mellett a XVIII. század 
folyamán a magyar főurak tettek legtöbbet 
könyvtári kultúránk felvirágoztatása érdekében.
 Voltak közöttük olyanok, akik csak 
hivalkodni akartak könyvtárukkal, a díszes 
kötésekkel és könyvtártermekkel. Mások 
művelődni, olvasni, szellemiekben haladni 
kívántak. Ismét mások - a kevesebbek – szeme 
előtt magasabb cél lebegett: hazájuk, nemzetük 
fejlődését, művelődését óhajtották könyvtárukkal 
szolgálni.   
 Voltaképpen főúri alapítású könyvtáraink 
között kell szólnunk két legnagyobb tudományos 
könyvtárunkról, az Országos Széchényi 
Könyvtárról és a Magyar Tudományos Akadémia 
Könyvtáráról, melyek alapítása már a XIX. 
században történt, amikor könyvtárügyünk 
lényeges átalakuláson ment keresztül. 
 

     
Országos Széchenyi Könyvtár egyik terme 

   Balatoni Múzeum Keszthely 
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 Lényeges szerepet játszottak a magyar 
közművelődés és könyvtárkultúra terén a 
kölcsönkönyvtárak, olvasókörök. Itt jutottak iskolai 
vagy más könyvtárakhoz a széles néprétegek. A 
parasztságnak könyvvel való ellátása ekkor 
csupán keveseknek jelentett gondot.   
 A magyar könyvtárügy a dualizmus fél 
évszázada alatt sokat fejlődött. 1867 előtt az 
egyházi könyvtárak és az iskolai könyvtárak egy 
részének kivételével a legalacsonyabb 
színvonalon állt.   
 1914. július 28-án kitört az első 
világháború. Ez könyvtárügyünk fejlődésében 
teljes megtorpanást, sőt lényeges visszafejlődést 
okozott.      
 A tudományos könyvtárakat súlyosan 
érintette, hogy megszűnt először a francia, angol, 
majd később az olasz, amerikai kiadványok 
beszerzése. A könyvtárakban túlnyomóan férfi 
alkalmazottak dolgoztak. Közülük sokat hívtak be 
katonai szolgálatra. Emiatt sok kisebb intézmény 
bezárta kapuit, másutt viszont csökkenteni kellett 
az olvasószolgálat idejét. Telente a tüzelőanyag 
hiánya miatt szénszünetet tartottak, másutt a 
nagyobb olvasótermeket szükségkórház céljára 
vették igénybe.       
  1918-ban a hatalmat átvevő Károlyi 
Mihály és kormánya, olyan mellékesnek látszó 
kérdéssel, mint a könyvtárügy, nem tudott és nem 
akart foglalkozni. Országos fórumokon a 
művelődéspolitikáról alig esett szó.  
 Az 1919-es tanácskommün bukása után 
könyvtáraink a régi rend alapján folytatták tovább 
az addig megszokott életüket, csak anyagi 
lehetőségeik szűkültek össze hallatlan 
mértékben.  Az 1920. június 4-én a Párizs 
környéki Trianon palotában aláírt békediktátum 
alapján Magyarország 282.870  km² területéből 
elvesztett 190.037 km²  -t.   
 Ez a „békeszerződés” könyvtárainknak is 
súlyos veszteséget jelentett. Más ország 
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tulajdona lett a pozsonyi, kassai, kolozsvári, 
nagyváradi, marosvásárhelyi, szabadkai és sok 
száz más könyvtár; szám szerint az 1348 
tudományos és közművelődési könyvtárból 605 
(44,8%) maradt a megcsonkított Magyarország 
területén.     
 1926 után ugyan sokat javultak a 
könyvtári viszonyok, de 1930-tól újra a 
legszigorúbb takarékosság uralkodott mindenütt. 
Csökkent a beszerzésre fordítható összeg, nem 
volt fedezet építkezésekre, a könyvtárosok 
számának növelésére.     
 A könyvtári állomány számszerűen 
jelentős része az 1930-as években változatlanul 
egyházi tulajdonban volt. 
 Tervszerűen fejlesztette könyvtárát a 
pannonhalmi főapátság, az esztergomi érsekség 
és még egy-két intézmény. A piaristák vidéki 
rendházaikból, gimnáziumaikból, tanárképzőikből 
a keveset olvasott és ritka könyveket az 1895-
ben alapított budapesti hittudományi és 
tanárképző intézetükbe szállították, és ezáltal itt 
nagy, értékes bibliotékát létesítettek.  
  A legtöbb katolikus egyházi gyűjtemény 
gazdagítását azonban elhanyagolták, s így 
elmaradtak a fejlődésben; nagyobb gyarapodásra 
csak az elhunyt kanonokok, szerzetesek, 
plébánosok hagyatékai révén tettek szert. 
 A gazdasági népkönyvtárak 
állományának 77-83%-a szakkönyvekből állt, 
elsősorban mezőgazdasági művekből. Sajnos a 
mezőgazdasággal, állattenyésztéssel foglalkozó 
parasztság az elmaradt gazdaságában, kis 
parcelláján, rossz felszereléssel, pénz hiányában 
amúgy sem tudta ezeket hasznosítani.  
 A szépirodalmi könyvállomány pedig 
nagyon kevés volt, Arany, Petőfi, Jókai, Mikszáth, 
Gárdonyi egy-egy munkájából állt.  
 A gazdasági könyvtárakat vagy a község 
kapta, vagy a helybeli gazdakör, esetleg 
hitelszövetkezet. Túlnyomó részben, kb. 90%-ban 
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tanítók kezelték. Tiszteletdíjat nem kaptak, 
munkájukat a gazdasági felügyelők ellenőrizték. 
 A két világháború közt egyetlen falusi 
népkönyvtár sem rendelkezett önálló helyiséggel. 
A többnyire ládákba zárt állományt az iskolában, 
községházán, népházban, parókián vagy a tanító 
lakásán helyezték el.    
 A parasztság iskolázottsága, műveltsége 
messze elmaradt a többi osztályétól, még a 
Klebelsberg-féle népiskolai törvény 
rendelkezéseinek megvalósítása után is. 
 A falusi lakosság olvasási igényeit nem 
elégítették ki a népkönyvtáraknak a parasztság 
lelkivilágától gyakran távol álló könyvei. Ezért is 
alakult az első világháborút megelőző 
évtizedekhez hasonlóan a világháború után is sok 
olvasókör.     
 A háború közeledtével a budapesti 
könyvtárak és a nagyobb vidéki könyvtárak is az 
állomány mentésére kényszerültek. A fővárosi 
könyvtárak vidékre szállították a könyvállomány 
nagy részét, amely vagy vidéken, vagy még 
útközben semmisült meg.   
 A háború után nehezen felbecsülhető kár 
keletkezett a külföldre menekült tulajdonosok, 
valamint a feloszlatott egyesületek könyvtárainak 
pusztulása révén.   
 Csak nagyon elkésve, 1951 nyarán, az 
Országos Könyvtári Központ ismételt sürgetése 
után adott ki a Vallás- és Közoktatásügyi 
Minisztérium olyan rendeletet, amelynek alapján 
a Központ megkezdhette a főurak és a 
nagybirtokosok kastélyaiban őrzött könyvek 
összegyűjtését.    
 Addigra a gödöllői Grassalkovich-, a 
pétervásári Keglevich-, a sopronhorpácsi 
Széchenyi-, az albertirsai Szapáry-, a bajnai 
Metternich-, a bároni Mattyasovszky-Zsolnay-
kastély könyvtára sok-sok mással együtt 
elpusztult.     
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 A nagy egyházi könyvtárak épségben 
vészelték át a világégést, épületeik sem sérültek 
meg, állományukat nem érte károsodás. 

 

     

              Főszékesegyházi Könyvtár Kalocsa 
      
 A magán kölcsönkönyvtárak nagyobbik 
fele harci cselekmények és egyéni fosztogatások 
következtében elpusztult, feloszlott. A 
megmaradtakat 1951-ben - a könyvkereskedések 
államosításával egy időben - szüntették meg.  
 A szocialista művelődéspolitika gondos-
kodása, az államapparátus működésének 
megszilárdulása után fokozatosan kiterjedt a 
könyvtárak tervszerű mennyiségi és minőségi 
fejlesztésére.    
 Ennek elengedhetetlen feltétele volt a 
képzés, az állománygyarapítás, a módszertani 
tanácsadás, az új intézmények helyének 
tervezése, a több könyvtárt érintő kérdések, 
szolgáltatások egységes szervezése. Ezt tűzte ki 
feladatául az 1952-ben megalakult Országos 
Könyvtárügyi Tanács.       
  A városi és a falusi közművelődési 
könyvtárak életében nagy változást jelentett az 
1952.  május 14-én kiadott miniszteri rendelet, 
amely előírta a megyei és járási könyvtárak 
felállítását, illetve a körzeti könyvtárak 
átszervezését.         
  A 19 megyei könyvtár hamar megalakult. 
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Hálózati központja lett a megye  területén levő 
városi és községi könyvtáraknak, ellátta a hálózat 
módszertani irányítását, segített  az állomány 
gyarapításában, végezte a könyvtárosok 
képzését, útmutatást adott a tervek készítéséhez, 
rendezvények szervezéséhez.   
  Addig a falusi könyvtárak a megyei, járási 
könyvtárak letéti helyei voltak. Ekkor kezdődött 
meg a továbbfejlődésre képtelen letéti könyvtárak 
önállósulása. A fenntartás, az állomány-
gyarapítás, a bérleti díjak, a berendezés, a fűtés 
ügye a tanácsok gondja lett, költségvetésükbe 
„Könyvtárak” címmel új rovat került. A tanácsi 
kézbe adás után a tanácsok jobban a magukénak 
érezték a könyvtárakat, és sok helyen 
megjavították a működési feltételeket szakképzett 
könyvtáros alkalmazásával, a beszerzési keret 
emelésével, az alapterület bővítésével. A falusi 
könyvtárak elhelyezésének javítására különböző 
időben több kísérlet történt. Jelentős akció volt 
1970-ben, április 4-e 25. évfordulójára 
meghirdetett „Száz falu, száz könyvtár” 
mozgalom. Felszólították a lakosságot, a 
nőtanácsokat, a KISZ-szervezeteket össze-
fogásra, a könyvtári szolgáltatás megjavítása 
érdekében.     
 Az Országos Népművelési Tanács a 
felhívás nyomán létrejött klubkönyvtárak 
berendezését, televízióval, magnóval, bútorzattal 
való ellátását jelentős összeggel segítette. 
Mindenesetre az egykor 20-25 négyzetméteres 
falusi könyvtárak alapterülete nagyon sok helyen 
100-300 m²- re nőtt.    
 A korszak legnagyobb eredménye a 
közművelődési könyvtárakban bekövetkezett 
minőségi és mennyiségi változás volt. A fejlődés 
1945-ben a nullapontról indult, és az 1970-es 
évek végére már a falvakban több ezer, a kisebb 
városokban több tízezer, a megyeszékhelyeken 
pedig több százezer kötetes, a legújabb és 
legjobb könyveket tartalmazó állomány várta a 
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látogatókat.      
 A művelődéséhez, ideológiai fejlődé-
séhez, tanulmányaihoz, szórakozásához 
szükséges könyveket, folyóiratokat bárki, bárhol 
kölcsönvehette, vagy kényelmes olvasó-
termekben használhatta. Ennek következtében 
az ország lakosainak harmadrésze, az akkori 
statisztikák szerint könyvtári olvasóvá vált. 
 Változás történt a könyvtárosok 
gondolkodásában is. A legfőbb szempont a jó 
olvasószolgálat lett, mely igyekezett minden 
igényt kielégíteni, a látogatók részére 
megszerezni, kézbe adni a szükséges műveket, 
és a dokumentáció segítségével tájékoztatni őket 
a tudományos és műszaki fejlődés legújabb 
eredményeiről.   
 Napjainkban a könyvtári rendszer 
Magyarország legnagyobb kulturális 
intézményrendszere. Több mint 6000 különböző 
típusú könyvtárral és könyvtári tevékenységet 
folytató szervezettel rendelkezik. Kiemelt 
feladata, hogy válaszokat adjon a társadalmi és 
gazdasági változások által előidézett használói 
igényekre. Az összetett könyvtári 
feladatellátás megszervezésével az oktatási és a 
közösségi igényeket figyelembe vevő, hatékony, 
gazdaságosan fenntartható, értékközvetítő és 
értékteremtő könyvtári rendszer, egyenlő esélyű 
hozzáférést biztosít a kulturális értékekhez. 
 A korszerű könyvtár hozzájárul a 
foglalkozatás területén kitűzött kormányzati cél 
eléréséhez, amelyet első sorban az egész életen 
át tartó tanulás támogatásával szolgál.  
 A könyvtár a nemzeti innovációs rendszer 
szereplője, korszerű adatbázisokkal és a kutatást 
támogató gyűjteményfejlesztés révén hozzájárul 
Magyarország versenyképességének 
növeléséhez. 
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„Könyvet a tömegekhez!” 

 

Részletek az OSZK Könyvtári Intézet „Könyvtári 
Figyelő” szaklapjának 2001. decemberi számából 

 

Fejér megye első közkönyvtárai a 
reformkorban keletkeztek. Az 1867-es kiegyezés 
teret nyitott a lakosság szabad szervezkedése 
számára. A falvakban, mezővárosokban 
hamarosan megalakultak a kaszinók, a 
művelődési egyesületek, az olvasókörök.  
 A könyvtárak felállítása és működtetése a 
19. század utolsó harmadától már szervesen 
hozzá tartozott a vidéki kisközösségek 
kultúrájához. Természetesen nem mindenkor és 
nem mindenhol, de egy-egy néptanító, pap, 
lelkész, vagy könyvszerető egyesületi könyvtáros 
ténykedése nyomán a vidéki könyvkultúra sok kis 
szigete jött létre.   
 Az 1940-es évek elejére a vármegye 100 
községében 108 népkönyvtárt lehetett 
összeszámlálni, együttesen kereken 23 200 
könyvvel.     
 Ezeknek az állományoknak egy része a 
megye területén az 1944. december elejétől 
1945. március végéig elhúzódó harcok során 
megsemmisült. Egy további rész pedig azért 
szóródott szét, kallódott el, mert a háború utáni 
időkben a könyvtárfenntartó egyesületek nem 
tudtak újjáéledni.   
 Fejér megyében a könyvtáralapítások 
időszaka az 1950-1953-as évekre esett. 
 Sok Fejér megyei községbe valóban csak 
a 1940-es évek végén jutott el a villanyvezeték, s 
ekkoriban oktatták kampányjellegű tanfolya-
mokon sokaknak az írás-olvasás alapelemeit. 
Igaztalan azonban annak az 1950-es 
propaganda-füzetnek az állítása, mely a sötétség, 
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a tudatlanság helyének nevezte Fejér megye 2. 
világháború előtti szellemi állapotát.  
 A minisztérium – a nyugati államok 
példája nyomán – a körzeti könyvtári rendszert 
kívánta bevezetni. A rendszer lényege a 
következő. Egy földrajzi-gazdasági körzet 
központjában egyetlen, nagy állománnyal 
rendelkező központi ellátó könyvtár működik. A 
körzet helyi könyvtárai a központi könyvtártól 
kapott, mindig változó (egyéni kívánságokat is 
kiszolgáló) letéti anyagot forgalmazzák.  
 Az 1945 utáni évek bizakodó 
lendületében úgy tűnt, hogy a körzeti hálózatok 
hamarosan megszerveződnek.   
 1947-48-ban azonban még nem 
kerülhetett sor a helyes elképzelések 
megvalósítására. A falvakat és kistelepüléseket 
ellátó körzeti rendszer kiépítéséhez, a központi 
könyvtárak létrehozásához, személyzetének 
fizetéséhez, könyvállományának beszerzéséhez 
s magának a rendszernek a működtetéséhez a 
demokrácia nem biztosított erőforrásokat.  
 A változás – paradox módon – az után 
következett be, hogy létrejött a szovjet típusú 
pártállam, Rákosi Mátyás és szűkebb köre 
teljhatalmával. A mi totális államunk számára is 
fontossá váltak a kulturális intézmények – köztük 
a közkönyvtárak –, mivel alkalmasnak tűntek a 
tömegek tudatának a befolyásolására. A körzeti 
könyvtári rendszerre vonatkozó szakmai 
elképzeléseket a pártállam a saját igényeihez 
tudta igazíttatni, tehát támogatta.   
 A honosítható példa is rendelkezésre állt: 
a „Könyvet a tömegekhez!” lenini jelszó alapján a 
Szovjetunióban kialakított népkönyvtári hálózat, 
mely a körzeti rendszernek egy állami irányítású, 
hierarchikus felépítésű, minden összetevőjében 
ellenőrzött, utasításokkal működtetett változata 
volt.     
 Fejér megyében 1950. május 21-én 
avatták föl a Székesfehérvári Körzeti Könyvtárat, 
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mint az ország 13. ilyen típusú könyvtárát. A 
teljes megyét magába foglaló körzet első 
népkönyvtárai, ekkor már több mint egy hónapja 
léteztek.  

 

1944-ben épült Székesfehérvári Körzeti Könyvtár 

 A Népkönyvtári Központ csak március 
első felében küldte meg a népművelési 
ügyvezetők címére a könyvszekrényt és a 
könyvanyag első felét a kölcsönző lappal, a 
nyilvántartó lappal, a raktári lappal és a 
letétlappal együtt.     
 A hátralévő anyag március második 
felében érkezett meg, így a 150 kötetes 
könyvtárak megnyitására már csak a következő 
hónapban kerülhetett sor. A Népkönyvtári 
Központ azt kérte, hogy a könyvtárak hivatalos 
átadása kapcsolódjék az április 4-ei 
ünnepségekhez, hogy ez által az aktus megfelelő 
politikai hangsúlyt kaphasson.   
 A felavató ünnepségnek nemcsak a 
könyvkölcsönzés és olvasás lehetőségének a 
propagálása volt a célja, hanem azt is 
bizonyítania kellett, hogy ez a könyvtár a párt, a 
népi demokrácia ajándéka a tömegeknek, a falu 
dolgozó parasztságának.    
 A szimbolikus aktus azt az üzenetet is 
közvetítette a résztvevők számára, hogy a 
kulturális forradalom eredményeként új 
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intézmények keletkeznek, a korábbi népkönyv-
tárakkal nincs tehát történeti folytonosság.  
 Ezekre az évekre esett a kultúrotthon 
építési mozgalom is, s általában bennük otthonra 
lelt a népkönyvtári szekrény is.   
  A zárható könyvszekrény ugyanis 
nélkülözhetetlen tartozék volt, sőt mondhatni ez 
„testesítette” meg (természetesen a benne lévő 
könyvekkel együtt) magát az intézményt.
 Egy-két helyen saját olvasóteremmel 
rendelkezett a könyvtár. Azonban ahol még nem 
volt kultúrotthon, ott bizony nem volt könnyű 
megfelelő helyiséget találni.  
 Amikor az 1950-53 között alapított 
népkönyvtárakról beszélünk, akkor ne egy 
könyvekkel teli terem jelenjék meg 
képzeletükben, hanem egy szekrény egy 
szobában, melynek hetenként egyszer vagy 
kétszer kinyitják az ajtaját. A klasszikus 
magyar prózairodalmat Eötvös Károly, Jókai, 
Mikszáth és Móricz Zsigmond néhány regénye 
képviselte, ezek egészültek ki Kölcsey nemrég 
megjelent válogatott műveivel. A háború előtti 
hazai költészetet Ady és József Attila válogatott 
versei, Arany János válogatott balladái és Bolond 
Istók-ja reprezentálta.    
 A kortárs magyar irodalom szinte 
kizárólag 1950-ben vagy 51-ben megjelent 
művekből állt. Az európai nagyrealizmus 
Andersen Nexövel volt jelen, Defoe, Moliere, 
Swift és Thackeray egy-egy művén kívül a 
szépirodalom bő egynegyede orosz vagy 
szovjetunióbeli szerző munkája volt.  
 A szakirodalmi művek több mint fele, 
vagy a szerzője révén, vagy a témája 
vonatkozásában Szovjetunióhoz kötődött. A 
társadalomtudományi művek egynegyedének 
Lenin vagy Sztálin volt a szerzője. A 
természettudományi szakba tartozók nagy részét 
a Természettudományos Kiskönyvtár sorozat 
ismeretterjesztő füzetei tették ki.  
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 Jó arányban szerepeltek a mező-
gazdasági témájú művek, igaz, közülük egynek a 
rizstermesztés, egy másiknak pedig a 
gyapottermesztés volt a témája. Mindkét földrajzi 
vonatkozású könyv a Szovjetunióról szólt, az 
egyetlen életrajzi Sztálinról, a hat történelmi mű 
viszont mind magyar vonatkozású volt.  
  Voltak települések, melyek valóban első 
közkönyvtárukat üdvözölhették a körzeti 
könyvtárból odaérkező könyvekben, de voltak 
olyan települések, ahol az új népkönyvtár-avatás 
előtt ki kellett selejtezni az egykori népkönyvtáruk 
kedvelt, de politikailag nem aktuális olvasmányait.
 A mai települések nyilvános könyvtáraivá 
fejlődtek ezek az egykori 150-500 kötetes 
népkönyvtárak, melyeket az 1950-es évek elején 
eredetileg azzal a céllal létesítettek, hogy 
meghatározott eszmeiségű könyveket 
juttassanak el – kizárólagos olvasmányként – a 
„széles tömegekhez”.     
 A települési népkönyvtárak többségükben 
túlélték az ideológia diktatúráját, és túlélték az 
ideológia hegemóniáját is. Tudjuk, hogy a 
nyilvános közkönyvtár létrehozásának valódi célja 
az volt egykoron, hogy a közösség tagjai 
szabadon hozzáférhessenek a kulturált 
szórakozást, az önművelést biztosító bármely 
dokumentumhoz, információhoz. 
 Ezt tették a települési könyvtárak, amikor 
már lehetett, ezt teszik ma is, és kívánom, hogy – 
eredettörténetük biztos ismeretében – ezt tegyék 
a jövőben is. 

 

Fejér megye települési könyvtárainak megalapítása 
az 1950-es évek elején / Kégli Ferenc = Könyvtári 
figyelő. – Ú. f. 11. /47./ évf. 3. sz. (2001), p. 469–480. 
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Perkátai ÁMK József Attila Könyvtár 

 

A XIX. század elején a kultúra 
terjesztésében a vezető szerepet az egyházi 
könyvtárak, főuraink könyvtárai, és ezekre a 
könyvtárakra alapozó olvasóköri könyvtárak 
játszották. Ebben az időben a magyar főurak 
tettek legtöbbet könyvtári kultúránk 
felvirágoztatása érdekében.   
 Perkáta közkönyvtári kultúrájára 
vonatkozó első adatok a XIX. sz. derekától 
kezdve ismertek, amikor egymás után több 
olvasókör is alakult a községben.  
  A Perkátai Olvasó Egylet már 1873-ban 
megalakult. Az egylet hivatalosan 25 fővel 
kezdett el működni. Az egyesületnek a 
társadalomban elfoglalt pozíciójára, vallására 
való tekintet nélkül lehetett tagja minden tiszta 
erkölcsű férfi, ha a 18. életévét betöltötte és az 
éves hat forint tagdíjat befizette. A tagok szellemi 
fejlődését tűzte ki fő feladatának, nem csak 
irodalmi alkotásokat, hanem gazdasági, 
kereskedelmi, és politikai műveket is 
tanulmányoztak. Az egyletnek volt egy elnöke, 
alelnöke, jegyzője, pénztárosa, könyvtárnoka, 
valamint nyolc tagból álló bizottsága.  
 1890-ben az egyletet egy kicsit próbálták 
tovább fejleszteni, s megalakult a Nagyperkátai 
Polgári Olvasókör. A foglalkozások köre bővült, 
minden témában olvastak, gyűjtöttek könyveket, 
továbbá társas játékokkal, különböző szellemi 
foglalkozásokkal töltötték az idejüket. Az 
olvasókörnek már sikerült egészen komoly 
könyvtárat létrehoznia. Az elnöke Kovács Ferenc 
lett, az alelnök pedig Baumann Vencel. A polgári 
olvasókörben az alapvető változás az lett, hogy a 
katolikus értékrendet képviselő személyek, mint 
például Keller Károly kántortanító, vagy a 
plébános nem vállaltak vezető szerepet a Kör 
életében.    
 1894-ben alakult meg a Katholikus Kör 
mely feladatának tekintette az elszegényedett 
katolikusok segélyezését, és a nemes cél 
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érdekében Takarékmagtárat, Temetkezési 
Egyletet és Népkönyvtárat is működtetett.  
 A könyvtárat a Grófnő is nagyon 
fontosnak tartotta, és igyekezett a község 
szellemi életét a katolikus hitélet irányába terelni. 
A Katolikus Népkönyvtár alapjául száz kötetet 
adott a községnek, s mindezt tette a vallástalan 
irodalom romboló hatásának ellensúlyozására. 
Ezen könyvtár fokozatos gazdagítását tűzte ki 
célul. 1897-ben Perkátai Iparosok Olvasó Köre, 
1902-ben Perkátai Kaszinó, 1920-ban pedig 
Katolikus Kaszinó alakult a faluban.  

 A község első kegyúri könyvtárát gróf 
Győry Terézia idejéből ismerjük, de ez a könyvtár 
nagyapja idejében már meglehetett. V. gróf 
Győry Ferenc, aki igen művelt és tanult ember 
volt, és aki kastélyát az 1800-as évek elején a 
kor szokásaihoz és rangjához méltó formára 
építette újjá, nagy valószínűséggel akkor 
teremtette meg a kegyúri könyvtárat is. 

  

Az 1878-ban felépült Irgalmas Nővérek 
Zárdájában is egy igen gazdag könyvtár lehetett, 
ugyanis az itt élő nővérek nemcsak az iskolai 
oktatásban vettek részt, hanem a felnőtt szakmai 
továbbképzésekben, valamint a testi és lelki 
gyógyításban is részt vállaltak. Ehhez a 

Gróf Győry 
család 

könyvtárszo
bája az 
1800-as 

évek végén
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munkához szükséges ismereteiket a helyi 
képzéseken keresztül ezekből a könyvekből 
merítették.     
 A perkátai római katolikus templom is 
saját könyvállomány felett rendelkezett. Nincs 
tudomásunk arról, hogy a háború előtt hol 
lehetett az egyházi könyvtár, az viszont 
visszaemlékezésekből tudott, hogy a háború után 
az 1950-es évek közepéig az oltár melletti 
oratóriumban voltak a könyves szekrények 
felállítva. Az ötvenes évek második felében 
viszont lekerültek a paplakba, és az első 
irodában, az ablaktalan falak mellett végig 
könyvespolcok húzódtak.    
 Tekintélyes magánkönyvtárakról is van 
tudomásunk a háború előtti és utáni évekből a 
faluban, ezek többnyire az iskolai tanítók 
tulajdonában voltak. Györkös János egykori 
iskolaigazgató és Fűrész Gyula tanító 
magánkönyvtárairól hallottunk. A ma élők 
visszaemlékezéseiből tudhatjuk, hogy a 
Széchenyi utcában lakó Mészáros Imre tanító 
könyvtárát is nagyon sok, környéken lakó gyerek 
látogatta, és olvasta a kölcsönbe kapott szép 
könyveket, s tátotta száját a sok színes könyv 
láttán.      
 Az 1950-es években központilag 
elindított népkönyvtári mozgalom kézzel fogható 
eredménye lett a Győry-kastélyban berendezett 
iskola földszinti folyosóján egy zárható szekrény, 
mely a könyvtárat jelentette 335 kötet könyvvel. 
 A község tulajdonában állt a Dózsa 
György út 43. számú épület, mely az 1800-as 
évek közepén épülhetett. Ebben az épületben a 
Földművelésügyi Minisztérium 1600 pengős 
támogatásával, 1938-ban befejeződött egy 
közösségi célokat szolgáló népház kialakítása. 
 Visszaemlékezésekből tudjuk, hogy a 
népház épületében az 1950-es évek elejéig egy 
kocsma is működött, az udvarán minden 
majáliskor cigányzenekar kíséretében, csizmás 
legények táncolták ki a „májfát”, melyre egy teli 
borosüveg volt rákötve.     
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A népház adott otthont a falusi 
könyvtárnak, a dalárdának, az egyesületeknek és 
az iskolán kívüli népművelésnek. A háború előtt a 
katolikus ifjúság (KALOT) kultúrházaként 
működött, a háború után, a fiúiskola felrobbanása 
után itt kapott helyet ideiglenesen az iskola egyik 
tagozata. Az épületben az államosítás és a 
tanácsrendszer létrejötte után a népművelés 
alapjait, szervezete kereteit teremtette meg az 
1954-ben megnyílt kultúrház, és egy 40 m² -es 
helyiségben a könyvtár.   
 Ezt nevezték a helyiek „Kiskultúr”-nak, 
mert az 1947-ben, a mai bölcsőde melletti telken 
elkészült Katolikus Kultúrház lett az államosítás 
után a „Nagykultúr”.   
 1954. július 1-én nevezték ki a könyvtár 
élére Havrilla Jánost, a térség első függetlenített 
könyvtárosát. Húsz évig dolgozott a könyvtár 
vezetőjeként, számos elismerést szerzett a 
kulturális élet területén. 1955-ben „Miniszteri 
Dícsérő Oklevél” elismerést, 1967-ben 
„Szocialista Kultúráért” kitüntetést, 1970-ben 
„Felszabadulási Jubileumi Emlékérem” 
kitüntetést kapott. Emellett sok-sok emléklapot és 
oklevelet a végzett munka jutalmaként, majd 
1994-ben a „Perkátáért Emlékplakett” kitüntetést 
is megkapta.     
 A perkátai könyvtárban végzett 
munkájával kapcsolatosan Havrilla János így 
emlékezett 1999-ben a Fejér Megyei Könyvtáros 
című lapban.        

A népház, az 
1940-es 
években 
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 „ Az olvasók száma szépen emelkedett 
napról-napra. 335 db könyvet vettem át, amikor 
munkába álltam, ez nagyon kevés volt. A 
sztálinvárosi járási könyvtárból kaptam nagyon 
sok könyvet, így tudtam adni az olvasóknak én is.
 Munkámat a könyvtárba járó fiatalok 
közül sokan segítették. Főleg a diákok, akik 
Dunaújvárosba vagy Székesfehérvárra jártak 
középiskolába. Volt ifjúsági klub, irodalmi 
színpad, tánccsoport is az idősek hagyományos 
kártyázó-sakkozó körei mellett. Az ifjúsági 
klubunk éveken keresztül számtalan díjat nyert. 
 A pedagógusok is segítették a 
munkámat. Segítettek a diafilmvetítéseknél, a 
gyermekek körében a könyvtárban ez nagyon 
népszerű volt. Részükre gyermekklub is alakult, 
melynek vezetői a pedagógusok köréből kerültek 
ki. 

 

A könyvkötő szakkör vezetője Dudás 
Béla volt, majd Sándor György: a fafaragóké 
Czirok Antal, majd Fábián Tamás volt.  
 A perkáta környéki pusztákon nem volt 
könyvtár, így Bárányjárás, Parragpuszta, 
Mélyvölgypuszta és Kisperkáta településeken 
sem. Ezeken a helyeken fiókkönyvtárakat 
szerveztem, ahol örömmel fogadták a könyveket. 
A fiókkönyvtárosok társadalmi munkában 
végezték feladatukat. Diafilmeket is vittem ki 
vetíteni ezekre a helyekre, amit nagyon szerettek 
nézni.”       

Vasárnap 
délelőttönként 
volt gyermek 
foglalkozás. 

Irodalmi szakkör, 
könyvkötő 
szakkör, és 

fafaragó szakkör 
is működött a 
könyvtárban.
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A könyvtárban klubokat, szakköröket, 
gyermek és felnőtt foglalkozásokat szervezett, 
ünnep és búcsú napokon könyv árusításokra is 
vállalkozott.  A könyvtárnak már megnyitáskor 
része volt egy világvevő „ORION” rádió, melyen 
csak a János bácsi által beállított állomáson 
zenét és híreket lehetett hallgatni. 

 
 

 

 

1959-ben óriási változást jelentett a 
falusiak számára a magas vasállványra helyezett 
Munkácsy nagyképernyős televízió készülék 
megérkezése. Baráti társaságok és idősebbek is 
sokan jártak ide csak televíziót nézni.  
 1964-ben a könyvállomány már 
meghaladta a 6200 kötetet, az olvasók száma 
pedig elérte a 780 főt   
 1967. őszén tatarozták a helyiséget kívül-
belül, az olajos padlót parketta váltotta fel, a régi 
berendezést egységesen újra cserélték ki. 
Egészében ekkor lett esztétikailag is kielégítő 
megjelenésű a perkátai községi könyvtár. Az 
1969. év újabb bővülést hozott: a szolgálati lakás 
megszűnésével megnyíltak a könyvtárral 
összefüggő klubhelyiségek.        
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  A könyvtár már az 1960-as 
években felhívta magára a figyelmet színvonalas 
előadásaival és rendezvényeivel. Több híres 
ember is ellátogatott a községünkbe.  
  Veres Péter a népi írók mozgalmának 
tagja, aki a magyar parasztság hivatásáról tartott 
előadást.     
 Jancsó Adrienne színművésznő, aki 
később is visszatért a könyvtárba. Népballada 
előadásai, egyéni versmondási stílusa 
lenyűgözte a perkátai embereket a könyvtárban.
 A Dunántúl néptánc hagyományát feltáró 
kutatása során számunkra örökre emlékezetes 
marad Pesovár Ferenc - magyar néprajz -, 
néptánc és népzenekutató perkátai munkássága.
 Az 1950-es évek végétől haláláig, 1983-
ig folyamatosan gyűjtött Perkátán a népzene és 
néptánc területéről adatokat. Gyűjtéseit számos 
magnószalag, filmfelvétel és fénykép őrzi. 
Pesovár Ferenc Perkátán találta meg először az 
egész magyar tánckultúra tekintetében is jelentős 
tánctípus, a kecskekeresés Fejér megyei 
előfordulását.    
 Az 1970-es évek elején többször is járt 
Perkátán gyűjtőmunkája során Pesovár Ferenc 
testvére Pesovár Ernő tánctörténész, 
néptánckutató, aki Fejér megyei táncokat gyűjtött
 Rábai Miklós táncművész, néptánc-
koreográfussal együtt forgatott az egykori 
„Nagykultúr”-ban. Itt fogadták a Fejér megyéből 
ide érkező idős táncosokat. A könyvtár vendégei 
között is tisztelhették őket.     Havrilla 
János 1973-ban súlyos beteg lett, s egy évi 
betegállomány után 51 évesen 
rokkantnyugdíjasként köszönt el 1974. november 
21-én. Kapcsolatát a községgel, a könyvtárral, a 
megye könyvtárosaival élete végéig fenntartotta. 
Dunaújvárosban hunyt el 2004. április 7-én.  
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Mosonyi György 1974-től vette át a 
könyvtár vezetését és közel 40 éven át vezette a 
könyvtárat, 1974-2011-ig.   
 A könyvtárosi munkán kívül is aktív 
szervezője volt Perkáta kulturális életének.
 Helytörténeti kutatásokat végzett. Részt 
vett a II. világháború perkátai áldozatainak 
felkutatásában.      
 A Perkáta története című könyv 
összeállításához nagyon sok gyűjtő és kutató 
munkát végzett.   
 Közreműködött a helyi újság, a Perkátai 
Hírek létrehozásában.    
 A ’70-es évek elején a helyi tanács úgy 
döntött, hogy új általános iskolát épít, a régi 
helyén pedig – a Győry kastélyban – 
közművelődési intézményt alakít ki. Az új iskolát 
1974. november 4-én adták át, a kastély 
felújítása ezután kezdődött el. 

 

Mosonyi György már 
gimnáziumi tanulmányai 
alatt is aktív szerepet 
vállalt a művelődési ház 
életében. 1971. július 
16-tól lett alkalmazottja a 
„Nagyközségi Tanács 
Könyvtára” 
intézménynek. 
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1975. augusztus 20-án ünnepélyes 
keretek között adták át az új művelődési 
intézményt, benne a könyvtárat a felújított 
termekkel.    
 Maga a könyvtár a homlokzati 
nagytermekben nyert elhelyezést 240 m2-en.  A 
könyvtár, - a fiatalok könyves otthona - ekkor 
tizenháromezer kötettel rendelkezett.  
 Az új közművelődési intézmény még 
nagyobb lehetőséget adott a színvonalas 
kulturális élet folytatásának. Az 1970-es évek 
második felében, írók, költők, színészek adták 
egymásnak a kilincset az intézményben. 
 Vendégül látták Jókai Anna írónőt, - aki 
később is a könyvtár vendége volt -, Chrudinák 
Alajos televíziós újságírót, Kalász Márton költőt. 
Neményi László költőt, szépírót is köszönthették 
az olvasók, aki a 80-as években visszatért. 
Takács Imre költő, műfordító pedig háromszor is 
járt a perkátai könyvtárban. Csoóri Sándor költő, 
esszé-és prózaíró szintén nagy közönséget 
vonzott.      
 Az 1970-es években járt itt Sobor Antal 
író, festőművész, pedagógus, újságíró. Molnár 
Gábor, a XX. század legnépszerűbb vadász-és 
útleírás írója is nagy sikert aratott. Ő volt, aki 
műveit vakon írta, miután 1932-ben egy 
sajnálatos baleset következtében elvesztette a 
látását. 1980-ban bekövetkezett haláláig nagyon 
aktív író volt.     
 1976-tól - Mosonyi György katonai 
szolgálata alatt - Dr. Bányai Ferencné 
könyvtárvezető fogadta a vendégeket.  
 A központi könyvtárszobától jobbra 1978-
tól külön teremben megnyílt a gyermekkönyvtár, 
balra pedig 1980-tól az olvasóterem a 
kézikönyvtárral és a zenei részleggel. Az 1980-as 
évek elején 11 ezer kötettel büszkélkedett a 
könyvtár. A 4000 lakosú Perkátának 700 
könyvtári tagja volt.   
 Ekkor Pósch Mihályné volt a művelődési 
ház igazgatója, aki magyar-történelem szakos 
tanár volt.     
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  Az 1980-as évek első felében rendezett 
író-olvasó találkozók vendége volt Janikovszky 
Éva írónő, Koncz Gábor színművész, G. Szabó 
Judit és Nagy Katalin írónő, továbbá ellátogatott 
Perkátára Dr. Czeizel Endre genetikus is. 

            

    
 Ebben az időben a művelődési 
intézmény vezetője Kulcsár András volt. 
 Az 1980-as évek második felében 
vendégül látták: Tüskés Tibor írót, Váci György 
kétszeres aranydíjas könyvkötő mestert, Ladányi 
Mihály költőt, valamint Nemere István írót. 
 Perkáta neve régóta jól ismert a hazai 
régészet számára. Különlegességét a 19. 
században napvilágra került kelta leletek mellett, 
a 13. század végén, az Alföldről ide telepített 
kunok régészeti emlékei adják.  
 Ezen emlékeket az 1980-as évek 
második felében tárt fel Hatházi Gábor a 
Kőhalmi-dűlőben. 1986-ban „Kunok a 
Mezőföldön” címmel időszakos kiállítást mutattak 
be az Intercisa Múzeumban. A Perkátán folytatott 
régészeti feltárás eddigi eredményeit tárták a 
látogatók elé.     
 A kiállítás alkalmából Hatházi Gábor 
régészt látta vendégül a könyvtár 
 Az elmúlt évekhez hasonlóan az 1990-es 
években is jeles művészek tették tiszteletüket a 
költészet napja alkalmából a könyvtár 
olvasótermében. Vendégek voltak: Balogh 
József ifjúsági és ismeretterjesztő író, Böröczki 
Mihály, Devecsery László, Pödör György és 
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Zombor Béla költők.   
 1996-ban a millecentenárium évében 
megjelent a Perkáta története c. könyv.  
 A könyv szerkesztői: Erdős Ferenc és 
Hatházi Gábor. Erdős Ferencnek köszönhetően 
más települések történetei is napvilágot láttak. A 
perkátai helytörténeti múzeum megnyitóján 
előadóként is hallgathatta a közönség. Később 
több alkalommal is visszatérő vendége volt a 
könyvtárnak.     
 A néprajzi gyűjtőmunkája során járt 
Perkátán  Sabján Tibor és Varró Ágnes, akik  a 
Perkáta története c. kiadvány „Perkáta néprajza” 
fejezetét írták meg. Sabján Tibor etnográfus-
építész járta a falut, gyűjtötte, nézte az 
épületeket. A népi kályhák, cserépkályhák, 
vaskályhák, kemencék kiváló ismerője, könyvei 
megtalálhatók a helyi könyvtárban, ahol előadást 
is tartott. Szeretett volna még egyszer visszajönni 
Perkátára, de korai halála megakadályozta 
ebben.     
 Varró Ágnes néprajzos muzeológust, 
írót sokan ismerik Perkátán, kutatásai során sok 
emberrel megismerkedett. Többször járt a 
könyvtárban, néprajzi előadásai kedveltek voltak 
úgy a felnőttek, mint a gyerekek körében. 
 2000. év első felében Gáspár Aladár 
festőművész kiállítását tekinthette meg a perkátai 
közönség. A népszerű művésztanár sok perkátai 
diákot tanított a pályafutása során.  
  2003‐ban a perkátai óvoda alapításának 
125-éves évfordulóján rendezett ünnepségnek, 
Dr. Kéri Katalin, a Pécsi Tudományegyetem 
tanára volt a meghívott vendége.  
 Író-olvasó találkozón ismerkedhettek 
meg az olvasók Kálnay Adél József Attila díjas 
költővel és Kóka Rozáliával, aki Magyar 
Örökség díjas mesemondó néprajzkutató, író, és 
a Népművészet Mestere cím kitüntetettje. A 
szerzői találkozók alkalmával történt Lőrinczy 
Attila drámaíró könyveinek bemutatása.  
 2004. júliusától „eMagyarország pont” is 
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működött a könyvtárban, biztosítva a közösségi 
internethez való elérhetőséget. 

 

 
 

2000. év második felében Boldizsár 
Ildikó meseterapeuta, írónő két alkalommal is 
vendégeskedett Perkátán.  
 Az író-olvasó találkozók voltak a 
legnépszerűbbek Perkátán a könyvtári 
rendezvények közül.      
  Több alkalommal is járt Perkátán Botos 
József néptánckutató. 2010. szeptember 20-án 
ismét lehetőség volt hallgatni az érdekes 
előadását.    
 2010-ben Pásztor Bertalan bemutatta a 
„Virágom, virágom” c. mesekönyvet. Zsíros 
Simon Mária verseket hozott magával. 
 2011-ben Zalka Csenge Virág olvasta el 
a meséit. A közben megalakult Irodalmi Kör látta 
vendégül L. Simon László költőt és szerkesztőt.
 A Perkáta-Nyúli-dűlő lelőhelyen 2009 és 
2011 között lezajlott régészeti feltárásnak 
eredményei kiemelten fontosak a kora középkori 
magyar történelem, valamint a magyarországi 
kunok története szempontjából. A megjelent 
könyv kapcsán beszámolót tartottak a régészek.
 A feltárás vezetője Kovács Loránd Olivér 
volt, akit kétszer is meghívtak a könyvtárba, hogy 
tájékoztassa a perkátaiakat a leletek 
nagyságáról, jelentőségéről.   
 Az „Arcrekonstrukció” című kiállítás 
megnyitóját - 2012. március 14-én tartották meg 
Székesfehérváron, a Rendház Dísztermében.
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 Az arcrekonstrukciós rajzok a perkátai 
régészeti lelőhely feltárásán előkerült, az eddig 
legteljesebb kun szállástemető anyagát 
dolgozzák fel. 

             

 Mosonyi György a könyvtár vezetője 
2011. december 31-én nyugdíjba vonult, 
személye, tevékenysége összeforrt Perkáta és a 
könyvtár 40 évének történetével. Munkájának 
elismeréseként, 2010-ben megkapta a Magyar 
Könyvtárosok Egyesülete Emléklapját. 
 1997-től az Általános Művelődési 
Központ létrehozásától, az ÁMK igazgatói székét 
a mindenkori iskolaigazgató foglalta el. 
 2012-től a Hunyadi Mátyás Általános 
Iskola kivált az ÁMK keretei közül és más 
szervezeti felállásban működött tovább.    

        

2012. január 5-től az ÁMK új igazgatója 
Bogó Anikó lett.    
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 Az ÁMK intézményeként működő József 
Attila Könyvtár vezetőjének Lászlóné Szabó 
Edit tanító, informatikus könyvtárost nevezték ki. 

 

      
 

 2012-ben, két jelentős, sikeres pályázat 
vette kezdetét, amely másfél éven át tartott. 
 A „Könyvtári infrastruktúra fejlesztése 
Perkátán” c. pályázat lehetőséget adott a 
számítógép-park fejlesztésére.   
 A „Tudásdepó-Expressz”- „Ötvenhat ok, 
amiért Perkátán érdemes olvasni” pályázatnak 
köszönhetően az olvasáskultúra fejlesztése 
céljából: olvasásnépszerűsítő kampányok, író- 
olvasó találkozók, előadások, vetélkedők, 
szakkörök és nyári olvasó táborok szervezése 
volt a feladat. Korszerű szolgáltatásokhoz 
szükséges bútorokat is be tudtak beszerezni.
 Bevezették az elektronikus katalógust, s 
a könyvtár részére saját, többnyelvű, könyvtári 
honlapot hoztak létre.     
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Könyvtári élet a naptári év eseményei köré 
építve 

 

A Magyar Kultúra Napja 

 

Január 22-én, a Himnusz születésére 
emlékezve, Perkátán is kiemelt figyelem irányul a 
kultúra gyöngyszemeire, legyen az irodalom, 
tánc, zene, vagy filmművészet.   
  A Helyi Előadók minden évben méltón 
képviselték a jeles napot a műfajok 
sokszínűségének bemutatásával.   
 A kultúra napjára verssel, dallal és 
zenével készültek.    
  Felléptek a Perkátai Hunyadi Mátyás 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
zeneiskola növendékei, és felső tagozatos 
tanulói. Köszöntöttük a Perkátai Irodalmi Kör 
tagjait, a Perkátai Nyugdíjasok Baráti Körét. A 
Vox Caritatis Egyházi Kórus énekkel 
színesítette az ünnepi műsort. A vezetésükkel 
együtt énekelték el minden évben a Himnuszt. 
 Láthatták a Szivárvány Óvoda Bóbita 
Tehetségműhely óvodásainak táncjátékát, de 
felejthetetlen élményt nyújtott a Kankalin 
Néptánccsoport, és a Kösöntyű Népdalkör 
bemutatkozása is.  
 Előadókat hívtunk, évfordulókra 
emlékeztünk, kiállítást és rajzpályázatot 
szerveztünk a könyvtárban.    
 2013-ban a Kis Olvasókör meghívott 
vendége volt Kassovitz László mesemondó és 
író, aki a Pamacs-történetek bemutatásával 
készült.     
 Kálnay Adél írónő is ellátogatott a 
könyvtárba. A népszerű előadó bemutatta a 
gyerekeknek szóló könyveit.  
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 Színvonalas irodalmi produkció 
élményével gazdagodhattak a látogatók Rékasi 
Károly előadásában. Wass Albert: Szerelmem 
Erdély címmel tartott előadást a Faluházban. 
 Előadó volt Dr. Barna Katinka 
gyermekkineziológus. Előadásának témája: Népi 
hiedelmek, babonák, és hatásuk a 
mindennapjainkra.   
 2014-ben a magyar kultúra napjára 
emlékezve- a Kis Olvasókör kezdeményezésére 
– Babakiállítást szerveztünk. A kis időutazás 
során a látogatók, 1960-tól, az 1990-es évekig 
visszamenőleg bepillanthattak a babák és a 
játékállatkák világába.    
 A dunaújvárosi Bartók Kamaraszínház 
művészeinek – Páder Petra és Csadi Zoltán 
színészek, valamint Tótin Katalin 
zongoraművész - előadását élvezhette a 
közönség. A hazaszeretetről szóló „Édes hazám” 
című verses-zenés lírai összeállítással méltón 
emlékeztek meg a jeles napról Perkátán. 
 2017-ben, az író-olvasó találkozó 
vendége volt Sasvári Vivien, író nevén: Vivien 
Holloway, Az írónő leginkább a spekulatív 
irodalom témáiban alkot.  
 2018-ban Molnár Ferenc író 
születésének 140. évfordulója alkalmából, 
rendhagyó irodalmi foglalkozás és műveltségi 
vetélkedő várta a felső tagozatos gyerekeket és a 
kísérő pedagógusaikat.    
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 2019-ben, a magyar kultúra napja 
alkalmából megnyitotta kapuját a „Régi idők 
játékai” kiállítás, amely időutazás volt a XIX. 
századi játékokon át az 1980-90-es évekig. A 
tárlathoz kapcsolódóan rajzpályázatot, 
diafilmvetítést, kézműves foglalkozást és 
műveltségi vetélkedőt szerveztünk. Vendégünk 
volt Dr. Nagy Veronika muzeológus, 
néprajzkutató, aki játéktörténeti előadást tartott.   

 

A Magyar Próza Napja 
 

    

 

Február 18-án, Jókai Mór 
születésnapjára emlékezve, a prózairodalomra 
irányul a közfigyelem.     
 A Perkátai ÁMK József Attila Könyvtár és 
a Pentele Baráti Kör szervezésében e jeles 
alkalomból mutattuk be a „Régi dunapentelei 
történetek” 2018 - 2020-ig megjelent - négy 
kötetét. Schlitterné Nyuli Anna gyönyörű 
kézírásában hagyta örökül a régi Dunapenteléről 
szóló gyermekkori élményeit, emlékeit, és az 
idősek által elmesélt igaz történeteket.   
 2019-ben vendégünk volt Kemény 
Lajosné, a kötet szerkesztője, és Kaizler Gitta 
festőművész. A beszélgetést a kötet olvasó 
szerkesztője, Szente Tünde szociológus vezette. 
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Tavaszi és húsvéti programok a könyvtárban 
 

2013. márciusban Lackfi János tett 
látogatást a könyvtárban, az Irodalmi Kör 
műhelyének szervezésében. A költő, mint 
irodalmár nyújtott segítséget a vers- és 
prózaírással foglalkozóknak, valamint szemléleti 
és praktikus szakmai tanácsokkal látta el a 
résztvevőket.  A húsvét jegyében Dr. 
Lukács László néprajzkutató elkalauzolta az 
érdeklődőket a Fejér megyei húsvéti 
néphagyományok gazdag világába. A 
könyvtárnak ajándékozta a kutatómunkáin 
alapuló, „Sárfőtől Mezőföldig”, „Néprajzi látásmód 
az ezredfordulón” és „Tárgyak életformák, 
népszokások” című kiadványait. 
 Dr. Lukács Lászlót korábban is 
üdvözölhette a közönség, amikor a Fejér 
megyei néprajzi vonatkozású írásai kapcsán 
járt a könyvtárban Varró Ágnessel együtt. 
 2014-ben a perkátai Kis Olvasókör tagjait 
húsvéti ünnepváró találkozásra hívta - 
hagyományőrző múzeumába - „Húsvéti 
emlékeim” címmel Mészáros Zsuzsanna. A 
perkátai húsvéti hagyományokra való 
visszaemlékezését érdeklődve hallgatták a 
résztvevők.     
 A gyermeknap alkalmából a Cibere 
Meseszínház előadta a Móra Ferenc: „A 
Sohsevolt király bánata” című zenés, élőbábos 
mesejátékot.    
 2019. tavaszán, a Helyi Kézművesek és 
Növénytermesztők bemutatkozója alkalmából 
került megrendezésre az „Illatok és Emlékek” 
című szappankiállítás. Hegedűs Gabriella 
pedagógus gondozásában, és támogatásában 
került kiállításra az 1980-2014 időszakban 
gyűjtött, közel 1300 darab szappan, amely 
édesanyja, Hegedűs Jánosné saját 
gyűjteménye. Az eredet szerint, a nemzeteknek 
megfelelően csoportosított szappanok szép 

40



esztétikai élményben és időutazásban 
részesítettek minden érdeklődőt.
 Ugyanebben az évben, a Gyermeknap 
jegyében, a Magyar Origami Kör origami 
vándorkiállításának adott otthont a Győry-kastély, 
„Játék és művészet” címmel.  A papírhajtogatás 
sokszínűsége tárult a látogatók elé az egyszerű, 
de mutatós, frappáns figuráktól kezdve, az izgő-
mozgó-ugró modelleken át a különleges 
kusudamákig és tesszalációkig.  
 2019. májusban a Közösségek Hete 
programban valósította meg a könyvtár a 
„Micicánk” című gyermekkönyv bemutatását, a 
szerzők meghívásával. A szép, anya-gyermek 
ihletésű, igaz történet szerzői a Sárbogárdon élő 
Szauer Viktória és kisfia Szauer Péter. 
 

A Költészet napja 
 

A költészet napja alkalmából, minden 
évben megemlékezünk Perkátán a magyar 
évfordulós költőkről. Irodalmi előadóestekkel, 
könyvbemutatókkal, költőtalálkozókkal, 
versmondó versenyekkel, és vetélkedőkkel 
tisztelgünk a magyar líra előtt.   
 A kultúra napjához hasonlóan 
számíthattunk a helyi, tehetséges gyermek és 
felnőtt előadók, a  Perkátai Irodalmi Kör és a 
Nyugdíjasok Baráti Köre szereplésére, amely 
során zenés- verses műsorszámokkal és saját 
szerzeményű versekkel is készültek. 
 2012-ben a Babits Kutatócsoport tagját, 
Tompa Zsófiát köszöntöttük. Ismertettük a 
verseit, esszéisztikus tanulmányait. Az előadó 
beszélt az erdélyi magyar irodalomról és Beney 
Zsuzsa költészetéről is.   
 2013-ban Jókai Anna volt a könyvtár 
vendége. A kétszeres Kossuth- díjas és József 
Attila díjas írónő szavait érdeklődve hallgatták. 
Beszélt a hitről, szeretetről, az ember hallhatatlan 
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lelkéről, és a boldogságáért való küzdés 
fontosságáról. 

        
 

Pavlicsek Zsolt, a Perkátán élő alkotó 
önálló verses köteteinek bemutatására is a 
költészet napja adott kiváló alkalmat. 2016-ban a 
„Lélekpillanatok”, majd 2018-ban a 
„Lélekperceim” című versgyűjteményébe 
nyerhettünk bepillantást.   
 2016-ban, Perkátán, Kovács Mihályné 
tollából született meg a Cimacs című, 
gyermekeknek szóló képeskönyv. A könyv 
szerzője a mindennapi élete példájával 
bizonyította a természet és az állatok iránti 
szeretetét, és tiszteletét.  
 2017-ben Arany János születésének 200. 
évfordulójáról emlékeztünk meg.  
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           Az Arany János-emlékév alkalmából a 
könyvtár a költő életét és munkásságát bemutató 
kiállítással, rendhagyó irodalmi délutánnal, és 
könyvbemutatóval készült.  
 2019-ben egy kortárs, önálló est 
vendégként érkezett Perkátára a dunaújvárosi 
származású, Hegyi Zoltán Imre- Shizoo, Prágai 
Tamás-díjas író, költő, kritikus, blogger és 
slammer. Az ünnepségen részt vett Perkáta  
francia testvértelepülésének, Saint-Maximin 
családi csoportja is.   
 2020-ban, virtuális megemlékezést 
tartottunk a költészet napján. A könyvtár videók 
ajánlásával készült. Népszerű előadóművészek 
felolvasásában hallgathattak versválogatásokat 
az érdeklődők.  

 

Népművészeti kiállítások 

 

„Minden egyes kézimunkában benne van 
a készítő szeretetének, szépérzékének, és a reá 
áldozott idejének láthatatlan pecsétje, ezért is kell 
megőriznünk, és átörökítenünk!” 
 Perkátán élő, a hagyományt tisztelő és 
alkotni szerető lányok, asszonyok, valamint a 
nyugdíjas klubok kézimunkáit bemutató 
kiállítások létrejöttében vállalt aktív szerepet a 
könyvtár és a Perkáta Nagyközség Nyugdíjas 
Klub.     
 Az alkotók, akik az új technikára is nyitott 
emberek, a település népművészeti értékeit 
gazdagítva hozták létre szép munkáikkal a 
Győry-kastélyban kiállított gyűjteményt. Szép 
hímzések, horgolt kézimunkák, gyönyörű 
csipkék, gobelinek árulkodtak készítőjük művészi 
hozzáértéséről.    
 Az első tárlat a „Kezünk munkái” címet 
képviselte 2017. nyarán. 
 Ugyanebben az évben kezdetét vette a 
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„Négy évszak” kiállítás sorozat, amelynek I. 
állomása az „Ősz a lakásban – Tárgyak, színek, 
illatok” című, Szent Mihály napi tárlat volt.
 Decemberben a téli, valamint az ünnepi 
alkotások bemutatása következett „Advent 
havában”. Közel harminc alkotó hímzéseit, 
horgolt kézimunkáit, és igényes munkáit láthatta 
a közönség.                             
  2018-ban bemutattuk a 
„Tavaszköszöntő” kézimunkákat, a 24 alkotó 
kezében fogant, szívvel- és lélekkel táplált egyedi 
darabjait.  

 

      

 

Wéber Viktória és Vígházi Zétény alapi 
ugróst és friss csárdást mutatott be a 
közönségének, Horváth Dóra vezetésével. A 
„Négy évszak” sorozatban folytatódott a szép, 
tárgyi kultúránk bemutatása. Júniusban, a Szent 
Anna napjától, Kisboldogasszony napjáig tartó 
Gobelin kiállításon 7 helyi alkotó, tűvel festett 
kézimunkája került kiállításra.  Gobelinjeik 
szépséget, részletgazdagságot, nyugalmat, az 
alkotás örömét, a lélek harmóniáját fejezik ki. 

44



      

 

 

 Az adventot a gyönyörű „Mézeskalács és 
grillázs kiállítás” köszöntötte. Az egyéni alkotások 
mellett bemutatásra kerültek a Mézeskalácsos 
Műhelyben készített munkák is.   
 A sokféle mézes-csodás forma, 
ajándéknak is beillő, ünnepi asztalra készített 
édesség 15 alkotó keze munkáját dicsérte. 
 2019. őszén a Kisboldogasszony napi 
búcsú alkalmából „Falvédő Kiállítás” várta a 
látogatókat. A falvédőkön kívül szépen hímzett 
asztali, és hokedli terítőket, stelázsi díszítőt is 
megcsodálhattak.    
 A népi kultúránk tárgyi értékeit – a „Négy 
évszak” 8. állomásán, - „Adventi készülődés” 
címmel mutattuk be 2019. telén.   
 A szemet gyönyörködtető, számos 
anyaggal és technikával kidolgozott, karácsonyi 
ünnepkörhöz tartozó munkák 23 alkotó keze 
munkáját dicsérték. 

2020-ban, a járványügyi helyzetre való 
tekintettel virtuálisan vett részt a könyvtár a 
programjaival. Az adventi ajándéknaptár első 
ablaka – a Győry-kastélyból- online közvetítette a 
„Manók és angyalok” című gyűjteményét. 
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Évfordulókra való emlékezés 

 

Az első világháború kitörésének 100. 
évfordulójára emlékeztünk Perkátán is, a József 
Attila Könyvtárban 2014. november 12-én.
 Rendhagyó történelem órával, 
képkiállítással, valamint könyvajánlóval vártuk az 
érdeklődőket. Meghívott előadók voltak Horváth 
Béla nyugalmazott történelem tanár és Bogó 
Anikó a Perkátai ÁMK vezetője.    
 A kiállítás megnyitóján tisztelték Dr. 
Baráth Károlyt, aki a családi emlékek közül 
bemutatott egy I. világháborús vitézi viseletet.  
 Janikovszky Éva születésének 90. 
évfordulójára emlékeztünk a József Attila 
Könyvtár szervezésében. Az írónő életét, 
munkásságát, és könyveit szemléltető kiállítást 
2016. májusban rendeztük meg.   
 A kiállítás tablóképeit a Móra Kiadó Zrt. 
bocsátotta a rendelkezésünkre. Az írónő 
könyveinek bemutatása, és ajánlása nagy 
népszerűségnek örvendett.    
 2016. októberben a 120 éves nyári 
olimpiai játékok történetéről emlékeztünk meg.           
  A sport iránt érdeklődőket képes 
ismeretterjesztő kiállítás, kiscsoportos 
foglalkozás, és könyvajánlóval várták a könyvtár 
munkatársai.    
 2017-ben Szabó Magda életét és 
munkásságát bemutató kiállítással, 
könyvajánlóval, valamint egy rendhagyó irodalmi 
délutánnal készültünk az írónő születésének 100. 
évfordulója alkalmából.    
 A kiállítást szervező ÁMK József Attila 
Könyvtár a Perkátai Irodalmi Körrel karöltve, egy 
irodalmi délutánnal is meglepte az olvasókat 
november utolsó napján. 

 

 

46



Cimbora tábor a könyvtár szervezésében 

 

2014. júniusban a perkátai Kis Olvasókör 
tagjai ünnepélyes fogadalmat tettek, s ezennel 
hivatalosan is megalakult a Perkátai 
Cimbora Klub.    
 Ettől kezdve, minden év nyarán 
tartalmas, nyári szünidei programokkal vártuk a 
gyerekeket a gyermekkönyvtárba.
 Meséltünk, alkottunk, játszottunk és 
mozogtunk.   

 

        

 

 Minden évben változatos programokkal 
készültünk. Kerékpártúrát, és szalvéta-kiállítást is 
szerveztünk. Megünnepeltük a cimbora 
születésnapokat, ahol a gyerekek Ki-mit tud 
gálával is készültek.  
 Vendégeket és előadókat is fogadtunk. 
2016. nyarán meghívtuk Magura Zsuzsanna 
„Kalemandrát”. Az alkotó által készített 
grafikákból, és festett kavics munkáiból kiállítást 
rendeztünk, „Lélekfirkák” címmel.  
 A cimborák néha felkerekedtek, és 
elutaztak kiállításokra, könyvtárakba. Irodalmi 
szemináriumra jártak. Három alkalommal – író, 
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költő, képzőművész-illusztrátor, színész 
közreműködésével – találkozhattak a költészettel, 
prózával, valamint a drámával.   
 Baráti kapcsolatot ápoltak a Perkáta 
Nagyközség Nyugdíjas Klubbal és Mészáros 
Zsuzsannával. 

 

Augusztus 20-ai, ünnepi tárlatok  
 

2017-ben,  a József Attila Nagyközségi 
könyvtár, és a 42. Állomás! Kulturális Egyesület 
szervezésében: a „150 éves a Magyar Posta” 
című kiállítás során, az országos postatörténet 
mellett bemutatásra kerültek a 146 éves perkátai 
posta emlékei is.    
 2020-ban, szintén a József Attila 
Nagyközségi könyvtár, és a 42. Állomás! 
Kulturális Egyesület szervezésében az ünnephez 
kapcsolódóan megnyitottuk a Győry-kastélyban a 
„Szent Kenyér Ünnepe” időszaki kiállítást. 

 

           

 

A gyermekek számára Alkotó Kiállítást 
szerveztünk, amely során három korcsoportban 
készültek rajzok, festmények és kézimunkák. 
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Őszi könyvtári események 
 

Szeptember 30-án ünnepeltük a Magyar 
Népmese Napját, „A mesék csodálatos világa az 
írónő szemével.” címmel.  
 2012-ben Kálnay Adél, József Attila-
díjas írónő tartott előadást Benedek Elekről és a 
népmesékről. 2015-ben ismét ellátogatott a 
perkátai gyerekekhez. A felolvasásokat, és 
idézéseket örömmel hallgatta mindenki. Rövid 
bemutatásra került, a „Régi képek” című 20. 
kötete is.                                             
 2013-ban Nagykarácsonyból érkeztek a 
könyvtárba óvodások, hogy a Szivárvány Óvoda 
nagycsoportosaival együtt ünnepelhessék meg a 
jeles napot.    
 2014-ben gazdag programokkal készült a 
könyvtár: A Nyugdíjasok Baráti Körének tagjai 
meséltek szép, magyar népmeséket a 
gyerekeknek. Meghívott vendég volt Mészáros 
Zsuzsanna, aki az „Igaz mesék a 
gyermekkoromból” című könyvének 
bemutatásával várta az olvasókat.  
 2014. november 26-án Varró Dánielt, a 
kortárs irodalom egyik népszerű költőjét 
üdvözöltük Perkátán. 
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2015-ben, a lelkes óvónők izgalmas 
utazásra kalauzolták el a gyermeket a mesék 
birodalmába. A találkozó részeként 
könyvbemutatóval ébresztettek kedvet az 
olvasáshoz, és a mesekönyvek kölcsönzéséhez.
 2016-ban óvoda-és iskola pedagógusok, 
valamint egy fiatal anyuka készültek fel a szép, 
változatos mesék előadására. Öröm volt látni, a 
sok érdeklődő kisgyermeket!   
 A mese napjához kapcsolódóan, 2017. 
őszén láthatta a közönség a Győry-kastélyban, 
Farkasné Dőry Magdolna Bagolyfigura 
magángyűjteményét. A tematikusan elrendezett 
gyűjteményben a sokszínű figura-világ, valamint 
a dísztárgyak mellett megtalálhatók voltak a 
bagolymotívumot idéző háztartási és konyhai 
kiegészítők is. A tárgyak mellé baglyokkal 
kapcsolatos irodalom is került.   
 2018-ban kisiskolások vették körül a 
Mágnes- és a Papírszínházat.  
 2018. őszén „Kézműves Játékok Tára” 
nyitotta meg kapuit a Győry-kastélyban. Az 
ötletet a Magyar Népmese Napja adta. A játékot, 
a mese világát varázsolták oda az ügyes kezű, 
helyi alkotóink.    
 2019-ben az óvónők mesejátékkal és 
bábelőadással emlékeztek meg Benedek Elek 
születésének 160. évfordulójáról. 
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2020-ban Fülöp Irén magyar nyelv-és 
irodalom szakos pedagógus online mesével 
kedveskedett a gyerekeknek.   
 Jelentős őszi esemény az Országos 
Könyvtári Napok. Ebből az alkalomból az 
Irodalmi Kör tagjai – a könyvtár szervezésében - 
2012. októberben fogadták Perkátán a magyar 
sci-fi irodalom egyik élő ikonját, Nemere István 
írót.     
 2012 őszén ismét író- olvasó találkozó 
helyszíne volt a könyvtár.  Moldova György 
Kossuth-díjas író mesélt az életéről, az őt 
leginkább foglalkoztató aktuális politikai 
eseményekről, a magyar fociról, és régebbi 
riportélményeiről.   
 Több alakommal is vendég volt a korhű 
szemléltetéseiről legendás, Horváth Béla 
történész. Tartott előadást a „Múltunk felidézése 
a könyvtárban” címmel, de beszélt a 
Honfoglalásról, majd Géza és István király 
uralkodásáról is a középiskolás korú diákoknak.           
2017-ben „A 6. (Württemberg) Huszárezred az 
1848-49-es Magyar Szabadságharcban” című 
könyvének bemutatójára hívtuk meg az 
érdeklődőket. 
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2017-ben „Csak tiszta forrásból!” 
szlogennel tartottunk  könyvtári napokat. A 
kisiskolások részére ismeretterjesztő délutánt 
tartottunk az éltető vízről, a vízzel való 
takarékosságról és a víz védelméről. A „Múltunk 
forrásai – népi hagyományok” volt a témája 
annak a programnak, amelyet a tinédzser 
korosztály számára szerveztünk. 
 2018-ban „Közös tudás-közösségi 
hozzáférés” felhívással csatlakoztunk az 
Országos Könyvtári Napokhoz. Egész héten át 
játék, mese, rajzpályázat, kiállítás és előadások 
sora várta az érdeklődő gyermekeket és 
felnőtteket egyaránt.  
 Kundakker Ferencné köznevelési 
szakértő a játék személyiségformáló szerepéről 
nyújtott hasznos ismereteket a résztvevőknek. A 
köznevelési szakértő a következő évbe is tartott 
szakmai előadást, „A környezetvédelem szerepe 
a kisgyermekek nevelésében” c. témában.  
 A derűs órákat felváltotta az emlékezés. 
Október 6-ra, az Aradi Vártanúk Emléknapjára 
emlékeztünk a díszteremben, Horváth Béla 
történész segítségével.   
 Az előadások sorát a könyvtárvezető 
szakmai beszámolója zárta. Lászlóné Szabó Edit 
a „Cselekvő közösségek – aktív közösségi 
szerepvállalás” projekt, őszi szlovéniai 
tanulmányútjának tapasztalatáról számolt be az 
érdeklődőknek.     
 A könyvtár minden évben megemlékezett 
az állatok világnapjáról. 2018-ban kiállítás nyílt a 
“Kedvenc állatmesém” című rajzpályázat 
munkáiból.     
 2018. április 26-án valósult meg Perkátán 
a Digitális Jólét Program Pont kialakítása és 
átadása, amelynek Fejér megyei koordinátora, 
Szakács Lászlóné.   
 2019-ben meghívott vendégünk volt 
Vátkai Luca, aki az állatok világnapja alkalmából 
bemutatóval készült tacskó kutyusával, Hope-pal. 
„A lélek gyógyítói – Terápiás állatok a 
mindennapjainkban” címmel hasznos és érdekes 
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ismereteket osztott meg az érdeklődő gyerekek 
körében.     
 „Könyvtárak az emberért – Felelősség a 
Földért” szlogennek megfelelően könyvbemutatót 
és játékos környezetvédelmi foglalkozást 
tartottunk a napköziotthonos diákok számára. 
Rajzpályázatot hirdettünk „Ökomesék” címmel.  

 

A József Attila Könyvtár jövőjéről 
 

A Perkátai ÁMK József Attila 
Nagyközségi Könyvtára 2015. június 3-tól a 
kastély főépületéből a felújítás miatt átköltözött a 
Győry-kastély oldalszárnyának emeletére. A 
szolgálati lakásból kialakított 73,4 m²-en, 
mindössze csak 50  m² a könyvtári részleg 
hasznos alapterülete. Az épületben nincs 
biztosítva sem a könyvállomány áttekinthető 
elhelyezésére, sem a foglalkozások megtartására 
alkalmas, - tágas, korszerű és akadálymentesített 
- könyvtári környezet, s mindez indokolttá tette, 
hogy a változásokat megtegyük.   
 A méltatlan helyzet miatt Intézményünk 
többször is nyújtott be pályázatokat, sajnos 
sikertelenül.  

50 m² 
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2019. októberben a „VELED az 
ifjúságért” Kulturális és Hagyományőrző 
Egyesület által, az Európai Szolidaritási 
Testülethez benyújtott „Az én váram, a mi 
könyvtárunk” pályázatát siker koronázta.  
 A projekt a Perkátai József Attila 
Nagyközségi Könyvtárban egy közösségi szoba 
kialakítását célozta meg, amely fiatalok igényeire 
épülve, környezetvédelmi szempontokat 
figyelembe véve, önkéntes fiatalok bevonásával 
kerül megvalósításra.     
 A csapat 6888 eurót nyert a projektben, 
melyet a tér kialakítására fordíthatnak.  
 A Perkáta Nagyközség Önkormányzata a 
Győry-kastély oldalszárnyában lévő két földszinti 
lakás biztosításával támogatja a „VELED az 
ifjúságért” Kulturális és Hagyományőrző 
Egyesületnek köszönhető pályázatot. A 
közösségi színtér kialakítása mellett 
költséghatékonyan megvalósíthatjuk a 
biztonságos, akadálymentes, és korszerű, 
könyvtár kialakítását.    
 Reményeink szerint 2022-ben már az új 
helyen fogadjuk könyvtárunk látogatóit. 

 

                               Lászlóné Szabó Edit 
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Erdős Ferenc és Hatházi Gábor
szerkesztésében



A “PERKÁTAI ÉRTÉKTÁR”
füzet-sorozat

eddig megjelent kiadványai:

2017
Perkáta tanyái

Perkáta templomai

2018
Temető és Temetőkápolna

2018
Egyházi ünnepek néprajza

2019
Perkáta grófjai

2019
Győry kastély és parkja

2019
Kisperkáta

2020
A Zárda

2020
Örökségünk Perkáta

2020
Helytörténeti és technikatörténeti gyűjtemény

2021

2017

Perkátai ÁMK József Attila Könyvtár
születben:
Könyvtár (2021)
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