
Stílusgyakorlat Liskáné Fóthy Zsuzsanna tiszteletére. Elhangzott 2014. január 19-én a 
Magyar Kultúra napján, a gödöllői Művészetek Házában, a Gödöllő Kultúrájáért Díj 
átadása alkalmából. Írták és előadták a Gödöllői Városi Könyvtár munkatársai. 
 
1. Kivonatolva 
 
Idén a kitüntetést egy könyvtáros kapja. A díjazott már gimnáziumban érdeklődést mutatott a 
könyvtáros szakma iránt, így aztán nem csoda, hogy jelenleg a városi könyvtár igazgató 
helyettese. Zsuzsi jó szervező, szereti a kreatív munkát, az olvasókat nem hagyja békén, 
különböző módszerrel igyekszik rávenni őket még több könyv elolvasására. Egy kereknek 
becézett ovális asztal mellett fontos feladatokat lát el sok más prominens személyiség 
társaságában. Ha nem a rendezvényterem környékén sürgölődik, akkor éppen Erzsébet 
királynénk emlékét ápolja, vagy zsűritagként szerepel, esetleg a könyvtáros kommandót 
vezeti valamelyik városi rendezvényen. 

2. Eszperente nyelven 
 
Kedves emberek, engedjetek egy keveset meg nekem eme nevezetes helyen: felejthetetlen 
embert kell nektek felvezetnem. Eme egyed szeretett rettenetesen egy helyet: melyben ezer 
meg ezer vers leledzett.  E keskeny versek serege meg egyebek, melybe emberek jegyzeteltek, 
szerettette meg eme egyeddel e helyet. Jelentkezett eme helyre, s rengetet tett e kellemetes 
helyen. Egy kerek szerkezet mellett lett egy szervezet s ennek feje lett eme egyed. S erre 
nekem eme jeles esetben egy levelet kellett remekelnem. 
 
3. Zagyvalék nyelven 
 
Ividevén ava kivitüvüntevetévést evegy kövönytávárovos kavapjava.  
Jevelevenleveg ava vávárovosivi kövönytávár ivigavazgavatóvó hevelyevetteveseve.  
Zsuvuzsivi avaz ovolvavasovókavat ivigyevekszivik rávávevennivi mévég tövöbb kövönyv 
evelovolvavasávásávárava.  
Revendevezvévényszevervevezővő, zsűvűrivitavag, kövönyvtávárovos kovommavandóvó 
vevezevetővőjeve.  
Gravatuvuláváluvunk nevekeved! 
 
4. Versben  
 
Egy kisleány s egy bibliotéka 
Szívemben édesen zakatol a kép 
A nap sugarában felragyog tartozéka 
Egy mindennel felszerelt táskaírógép 
 
Suhannak, szállnak, rohannak az évek 
Már Információs Központban száguld a lány 
Nyomát sem lelem a vén írógépnek 
Kizárólag Szecessziós Túrán 
 
Zsuzsánna, Zsuzsánna, Erzsébet szponzora! 
Állj meg, hogy szavadat meghallhassam! 
Ordít a bőgő és csendül a zongora 
S ő beosztást körmöl már számolatlan 
 
Ó halandó, ki hozzá térsz: 



Oszlass el minden tévhitet! 
Annyi könyvvel távozol,  
mit élő ember elvihet. 
 
5. Limerickben 
 
Könyvekért bolondul Zsuzsi 
Díjat is kap ezért, nyugi 
Sok a munkája. 
De jelszó nála: 
Olvasónak jár a puszi. 
 
6. Adysan 
 
Íme magyar, előtted a Nap Hőse! 
Hulljon arany-áldás a szervezőre! 
Íme Zsuzsánna, 
Muszáj-asszonyunk, a Sohsem-Nyugvás hőse. 
 
Szállani, szállani, szállani egyre 
Új, új vizekre, nagy szűzi vizekre 
Íme Zsuzsánna 
Kivel szállunk diadalmasan egyre. 
 
Új horizontok, könyves terebélyek, 
Minden percben új áhítat éltet 
Zsuzsannánknak 
A nehéz esztendők gyümölcse beérett. 
 
Ezernyi szikra, megálmodott álmok, 
Olvasók: forró lelketek kitárjátok 
A mi Zsuzsannánkat 
Áldással áldjátok! 
 
7. Dagályosan  
 
Emberi létünk felsőbbrendűségét szimbolizáló kulturális életünk színes palettájának 
kiemelkedően fenséges ünnepe az utánozhatatlan értékekkel büszkélkedő város prominens 
személyei részére alapított Gödöllő kultúrájáért – díj szívet melengető átadása. 
Az idei kitüntetett is méltó ehhez a számunkra piros betűvel írt ünnephez, hiszen a kultúra 
egyik legősibb s egyben legfelemelőbb értelmiségi foglalkozását űzi: könyvtáros. 
A mindig tettre kész, derűs lelkű Liskáné Fóthi Zsuzsanna, a bibliotéka igazgatóhelyettese, 
sokak által csodált hívatásának elkötelezett, következetességében rendíthetetlen művelője, aki 
feladatát szakmájának legkiválóbbjai által nyújtott magas szinten látja el.  
Könyvtárosnak születni kell! – és Liskáné Fóthi Zsuzsanna született könyvtáros, rajongva, 
soha meg nem szűnő szenvedéllyel szereti, amit csinál. 
Legyen az egyszerű pórnép számára nehezen kideríthető könyv címe, esetleg legyen a soha 
nem látott tömegeket vonzó Erzsébet szavalóverseny, vagy bármilyen más rendezvény, hol a 
magyar néplélekre oly jellemző társas összejövetel célja a baráti együttléttel megkoronázott 
zenés vigadalom, a mi Zsuzsannánk a mai kor igényeinek is a legteljesebb mértékben 
megfelelő magas szintű szakmai ismeretei és zseniális szervezőkészsége révén, miként a 
sebesen surranó nyílvessző, mindent megold. 
 



 
 
 
8. Informatikusan 
 
Felhasználó nevén Liskáné Fóthi Zsuzsanna az a kulcsszó, amely a Gödöllői Városi Könyvtár 
és Információs központ (www.gvkik.hu) honlapján, a kitüntetések menüpont legfrissebb 
bejegyzése. 
A könyvtár integrált rendszerében már kisiskolás korában rögzítésre került Fóthi Zsuzsanna 
neve, több mint 20 éve, hogy a munkahely adatmezőbe a könyvtár nevét rögzítette az akkori 
adatbevivő. A hálózati böngésző program Liskáné Fóthi Zsuzsanna névre 144 találatot dob ki, 
de a cybertér csupán jelezni tudja azt a sokirányú tevékenységet, amit a könyvtárban végez. 
Szereti a kreatív feladatokat, biztonságosan szörfözik a hagyományos könyvtári 
szolgáltatások és a digital library nyújtotta lehetőségek között. Projektek menedzselése az 
erőssége, legyen az olvasás fejlesztés, Erzsébet szavalóverseny, vagy könyvtáros kommandó, 
ilyenkor mindig on-line üzemmódban van. 
Kérem, mindenki lájkolja vagy osztja meg ezt a hírt a Facebook-on, amely szerint LFZS 
Gödöllő Kulturájáért-díj kitüntetést kapott.  
 
9. Hangcserével 
 
A Kagyar Multúra kapján nitüntetést kap: Zsiskáné Lóthy Fuzsanna.  
A míjazott dár a limnáziumban katin-gönyvtár vakot szálasztott.  
Mőiskolán is faradt a szönyvtár kaknál és vett lönyvtáros, pésőbb kedig rice vektor  
a vödöllői károsi gönyvtárban.  
Szó jervező, mereti a szreatív kunkát, pendez rok srogramot, sűritagként  
zsürgólődik és vommandót kezet.  
Rüszkék bagyunk vád: Lóthy Fuzsi! 
 
 
10. Kikiáltó stílusban 
 
Hölgyeim és Uraim! 
Tessék, csak tessék! 
Itt látható az idei kitüntetett: Zsuzsanna, a könyvtáros. A világ legkreatívabb, legjobb 
zsonglőre. Nem csalás és nem ámítás. Senki nem bánik úgy a feladatokkal, mint ő. Egyik 
kezében a szavalóverseny, másikban a kommandó, nyakában a kerekasztal. Bűvésznek is 
kiváló (még a szájuk is tátva marad): egy látogatóból egyetlen szempillantás alatt olvasót 
varázsol. 
Tessék, csak tessék! 
 
11. Szlengesen  
 
Összeröffent egy csomó party arc, hogy sok vaker után végre kisorsolják az idei befutókat is. 
A casting végén egy könyvtáros bige tarolt, totál lehidaltam. A főmufti szerint már 
embriókorában tudta, mi a pálya, míg a többiek az udvaron fújták a blázt a suliban, ő már ott 
csápolt a könyvtárban. Dunsztom sincs miért, én biztos csak a zsét hajtanám, de ő ahelyett 
hogy elkummantotta volna a dolgokat, fullextrás pedigrét dobott össze. Zsír, mi? Tuti 
gumibogyó szörpöt iszik, azért bír ennyit fusizni meló mellett. 
Agyam elzsibbad, még egy kerekasztalt is összegrundolt, totál sir lancelot feeling. 
Na nem kell a feszkó, toljátok tovább a performanszot én offolom magam. 
 



12. Tagadólag 
 
A díjazott nem költő, sem nem orvos, hanem könyvtáros.  
Nem beosztott, nem igazgató, hanem helyettes.  
Alma materben nem földrajz, nem kémia, de nem is matek, hanem latin-könyvtár szak.  
Se nem lusta, se nem buta, hanem kreatív.  
Nem tévézés, nem internetezés, hanem OLVASÁS!  
Nem ovális, nem négyzet, hanem kerek.  
Ha nem rendezvény, nem Erzsébet, akkor könyvtáros kommandó.  
Nem nevetés, nem ujjongás, hanem taps.  
 


