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A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Heves Megyei Szervezet őszi szakmai napján az előadások
középpontjában a kamaszok álltak, Horváth Judit pszichológus, biblioterapeuta Krumpliszsák
és virág címmel a kamaszkor jellegzetességeit, problémáit, lehetséges megoldásait foglalta
össze könyvtárosoknak, Komló-Szabó Ágnes kolléganőnk pedig Fröccsműhely és
ször(p)arti címmel kamaszoknak indult nagyszerű irodalmi sorozatát prezentálta. Délután az
Egri Road Beatles Múzeumba látogattunk, mely Magyarország első, a világ negyedik
állandó Beatles gyűjteménye (Liverpool, Halle, Buenos Aires mellett).

A múzeum a Hotel Korona Eger szálloda épületében működik és Molnár Gábor (Halhatatlan
Beatles című könyv egyik szerzője) és Peterdi Gábor magángyűjteményéből szerveződött. A
kiállítás megtekintését Liverpoolban, a Covern klubra asszociálható pincében kezdtük, ahol az
együttes korai éveit és a korszakot felidéző filmet néztünk meg, a falakon rock and roll
legendák fotói kísértek, tovább haladva Hamburgba jutottunk, itt megismerhettük első
felvételüket a “My Bonnie”-t, amelyen Tony Sheridant a Beat Brothers névvel kísérték, ez a
felvétel keltette fel Brian Epstein figyelmét is rájuk. A pincéből felérve a körbejárható
kiállítótér időrendben idézi fel az együttes történetét interaktív, multimédiás formában, a
vitrinekben elhelyezett relikviákkal, a falakon lévő grafikákkal, plakátokkal, ismertetőkkel,

lemezekkel, filmekkel (ezekbe fejhallgatóval bele is hallgathatunk, belenézhetünk), újságokkal
(pl. a havonta megjelent The Beatles Book), hiteles másolatokkal, emlék- és ajándéktárgyakkal,
millió aprósággal, sőt még a gombafrizurát is felpróbálhatjuk. Külön kis teremben a Rock Band
konzoljáték The Beatles része várja hangszerekkel a játszani vágyókat. Az emeletre érve
folytatódik az élmény, fejünket bedugva pózolhatunk a Bors Őrmester album gigamásolatában,
a Sárga tengeralattjárónál John Lennon gitárjának mását szólaltathatjuk meg, utálhatjuk Yoko
Onot (aki a női mosdót is díszíti, viccesen értelmezhető egyébként a bejáratnál lévő
férfimosdón a Lennon körüli felirat), az ajándékboltban az Abbey Roadon kelhetünk át. Igazán
exluzív tárgy kevés van, de óriási tiszteletem a gyűjtőknek, lenyűgözött szenvedélyük, áthat
mindent szeretetük a Beatles iránt és világszínvonalú múzeumot alakítottak ki. Minden
korosztálynak ajánlom, az együttest szerető, vagy épp velük megismerkedni vágyóknak
egyaránt, hosszú órákra készüljetek!
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