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„Ország egyetem nélkül”

Könyvhasználat, egyetemjárás
és értelmiségi életpályák

a középkori Magyaroszágon

Studentes extra regnum

Egyetemjárás és könyvhasználat
az esztergomi káptalanban, 1183–1543

Magyarországon 1635 óta mûködik folyamato-
san egyetem. Pázmány Péter esztergomi érsek
alapította az érsekség akkori székhelyén,
Nagyszombatban. Azért Nagyszombatban, mert az
érsekek középkori székhelye, Esztergom vára 1543-
tól 1683-ig török fennhatóság alatt volt. Az újjá-
építés nehézségei miatt csak 1820-ban költözkö-
dött vissza az érsek és a káptalan Esztergomba.

Magyarországon és Közép-Európában a kö-
zépkorban természetesek voltak a külföldi egye-
temi tanulmányok (az egyetemjárás), mert a XIV.
század utolsó harmadáig egyetemek csak Nyu-
gat-Európában mûködtek.

A XIV. század közepén Közép-Európában
minden uralkodó a legelsõ egyetemek, a párizsi
vagy a bolognai mintájára egyetemet alapított.
Közülük egyedül Prágában volt folyamatos az
egyetem mûködése (1347). Krakkóban (1364) és
Bécsben (1365) az egyetem az alapítók, Nagy
Kázmér, illetve Rudolf halála után megszûnt.
Nagy Lajos magyar király leánya, (Szent) Hed-
vig királyné és férje, Jagello I. Ulászló támoga-
tásával 1397-tõl Krakkó a térség jelentõs egye-
teme lett. Bécsben IV. Rudolf utóda, II. Albert
1384-ben indította újra az intézményt. Ebbe a
sorba illeszkedik Nagy Lajos egyetemalapítása
Pécsett, 1367-ben. Közös a három egyetem sor-
sa abban, hogy egyik sem mûködött folyamato-
san alapítója halála után. Pécs abban különbö-
zött a többitõl, hogy nem uralkodói, hanem püs-
pöki székhelyen hozta létre az alapító. Ebbõl a
különbségbõl következett a középkori magyar-
országi egyetemalapítások folytatása is. Mind
Krakkóban, mind Bécsben az egyetemet a kö-

vetkezõ uralkodók újraindították. Magyarorszá-
gon a XV. században az uralkodók mindig új
alapítással kisérleteztek. Továbbra sem uralko-
dói székhelyen, hanem nagy múltú és jövedelmû
káptalani székhelyeken.  Zsigmond király (1387–
1437) az ország fõvárosa, Buda mellett Óbudán
(Vetus Buda) két alkalommal (1395, 1410) pró-
bált egyetemet létrehozni. A folytatás azonos volt
a pécsi egyetem sorsával. Mátyás király (1458–
1490) kívánságára Vitéz János esztergomi érsek
(1465–1472) mint a királyi kancellária vezetõje
1467-ben Academia Istropolitana néven alapí-
tott egyetemet az ország nyugati határán lévõ
Pozsonyban. A harmadik középkori magyaror-
szági egyetem Vitéz János halála után hanyatla-
ni kezdett, majd megszûnt.

A kanonokok
és az egyetemi tanulmányok

Az „ország egyetem nélkül” állapotból következõ-
en az ars mûveltségnél magasabb szintû szaktu-
dást, fokozatokkal bizonyított felsõfokú szakkép-
zettséget csak külföldi egyetemeken sajátíthattak
el, ezeket a szakismereteket itthon az egykori
studensek az ország egyházi és világi jogintézmé-
nyeiben, székesegyházi, városi iskoláiban kama-
toztatták – elsõsorban egyházi javadalmakat sze-
rezve székesegyházi és társaskáptalanokban az esz-
tergomi káptalan tagjai is. A felsõfokú tanulmá-
nyaikat befejezõ studensek egyetemen szerzett is-
meretei nemcsak a szakszerûséget biztosították
Magyarországon, hanem azonosak is voltak Euró-
pában az összes tudományágban, a gyakorlati al-
kalmazásban is, a kánonjog területén, a szentszéki
(egyházi) bíráskodásban, illetve a székesegyházi
oktatás septem artes liberales (hét szabad mûvé-
szet) rendszerében. Ezért a középkori magyaror-
szági egyetemjárás az egyes szakágak magyaror-
szági tudománytörténetének egyik fontos forrásbá-
zisa, a nyugat-európaival azonos kultúránk kétség-
bevonhatatlan bizonyítéka. Ennek anyagi fedezetét
a káptalani javadalom biztosította, a testület pedig
lehetõséget adott fiatalabb tagjainak, hogy külföl-
dön egyetemi tanulmányokat folytathassanak, az-
zal a feltétellel, hogy három év után haza kellett
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jönniük beszámolni tanulmányaikról, megmutatni,
hogy valóban tanulással foglalkoztak-e kint és nem
haszontalan, léha idõtöltés volt-e külföldi tartózko-
dásuk. A káptalan idõsebb tagjai között többen
voltak olyanok, akik már egyetemi tanultsággal
kerültek be a káptalanba. Õk más káptalan javadal-
mával vagy városi, mezõvárosi polgár gyerekeként
szülõi segítséggel, illetõleg kanonok nagybátyák
támogatásával végezték egyetemi tanulmányaikat.

Az egyetemi oktatás alapformája az elõadás
(lectura) volt. Az elõadó prelegálta a kijelölt tan-
anyagot és ezt magyarázta, azaz kommentárt fûzött
hozzá. A diákok, scholarisok, studensek ezt leje-
gyezték. Az egyetemi tanulmányok egykori és mai
nélkülözhetetlen segédeszköze az elõadásokról
készült jegyzet. Ezeket a jegyzeteket azután ma-
gukkal hazahozva itthoni munkájukban segéd-
könyvként használták az egykori studensek. A
könyvnyomtatás tette lehetõvé egy-egy nagynevû
professzor kommentárjainak nagy példányszámú
sokszorosítását tankönyvként. A kéziratos és nyom-
tatott formában fennmaradt kommentált elõadások-
ból tudjuk rekonstruálni a középkori egyetemek
tananyagát. Az elõadások lejegyzése gyakorlatilag
diktálás alapján történt. Annak érdekében, hogy ez
mindenki számára lehetséges legyen, az elõadó
tanárnak büntetést kellett fizetnie, ha gyorsabban
tartotta a felolvasást, azaz gyorsabban diktált, mint
ahogy a diákok azt lejegyezni tudták.

Esztergomban 1526-ig önállóan mûködött egy
jellegzetesen egyetemhez kapcsolható intézmény,
a Collegium Christi, és könyvtára. A pécsi egye-
tem elhalása és az óbudai egyetem létrehozása közti
idõpontban, a XIV. század végén, 1394 körül ala-
pította meg Esztergomban Budai János esztergomi
kanonok, barsi fõesperes (1391–1427) a külföldi
egyetemi tanulmányok támogatására a Collegium
Christit, és a fõszékesegyházi káptalanhoz kapcsolta.

A kollégium tagjai a székesegyházi iskolában
megszerezték azokat az ars (septem artes
liberales) ismereteket, amelyekkel beíratkozhattak
egyetemi fakultásokra. A külföldi egyetemi ta-
nulmányok költségeit a Collegium Christi ala-
pítványi vagyonából fedezték. Szabadon választ-
hatták meg tanulmányaik színhelyét és mûfaját.
A Collegium Christi önállósága 1526-ban szûnt
meg, amikor a török sereg közeledtére Bécsben,
az egyetemnél helyezték el tõkéjét.  Magyaror-
szági viszonylatban szerencsésnek mondható
módon fennmaradt nyolc kötet a legalább ötven-
kötetes kollégiumi könyvtárból.

Az esztergomi káptalanban 177 egyetemet járt
kanonok volt 1183 és 1543 között. Párizs és Itá-
lia egyetemeire ötven studens hetvenhét alkalom-
mal íratkozott be. Ez azt jelenti, hogy 27 studens
folytatta tanulmányait másik itáliai egyetemen,
illetve bécsi és krakkói diákok elsõsorban jogi
fokozatszerzés céljából keresték fel az itáliai
egyetemeket. A Prága, Bécs, Krakkó, Óbuda
egyetemein megfordult nyolcvanhárom studens
közül tizenegy keresett fel más közép-európai
egyetemet. Prágából Bécsbe, Bécsbõl Prágába,
Krakkóba, Krakkóból Bécsbe vagy itáliai egye-
temekre mentek tovább. Negyvennégy kanonok
egyetemi tanulmányainak színhelyérõl jelenleg
nem rendelkezünk adattal.

A szakképzettséget tekintve az esztergomi
káptalanban egyetemi tanultsággal rendelkezõk
többségének – a jelenleg ismert és rendelkezé-
sünkre álló források alapján – kánonjogi szak-
képzettsége volt. A legmagasabb egyetemi foko-
zatot is ebbõl szerezték meg a legtöbben.

Az egyetemi végzettség és a javadalomszer-
zés az esztergomi káptalanban a következõkép-
pen jelentkezett: majdnem kétszerese azoknak a
kanonoknak a száma a káptalanban, akik már
egyetemi tanulmányokkal kerültek be. A kápta-
lanba való bekerülésben ez elõnyt jelentett. El-
sõsorban abban, hogy az egykori egyetemi is-
meretségek segítették õket esztergomi javadalom-
hoz. Az 1448 és 1450 között Padovában tanul-
tak, valamint a Mátyás-kor végén, Jagello-kor
elején Krakkóban tanultak között feltûnõen ma-
gas ez a szám. Az egyetemet járt kanonokok
több mint fele (98 fõ) szerzett fokozatot. A jogi
fokozattal rendelkezõk aránya majdnem kéthar-
mada a többi fokozattal rendelkezõnek.

Az esztergomi javadalmasok tanultságukkal
udvari (királyi követek, a királyi kancellária
vezetõ tisztségviselõi, királyi, királynéi titkárok)
és káptalani szakszolgálatban (egyházi bíróság,
jegyzõk, ügyvédek, székesegyházi iskola,
hiteleshely) mûködtek. A magyar királyok har-
minckét egyetemi fokozattal rendelkezõ udvari
(állami) szolgálatot ellátó személy jövedelmét
fedezték esztergomi javadalommal. Ha összeha-
sonlítjuk a fokozattal rendelkezõk és a fokozat-
nélküliek tevékenységét, láthatjuk, hogy a káp-
talanban mûködött a több fokozattal rendelkezõ
kanonok.

Az 1183 és 1543 között egyetemet járt,
könyvtulajdonos esztergomi kanonokok könyvei
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Esztergom török ostroma után szétszóródtak. A
kéziratok, amelyek a kanonoki hagyatékokból
már korábban bekerültek a székesegyházi könyv-
tár állományába, nagyobb részben a várban
maradtak, és máig ismeretlen módon Budára
kerültek. Onnan ezeket a többi ott lévõ kódex-
szel, nyomtatott könyvvel együtt 1686-ban, a vár
felszabadítása után – mint a Habsburg császár,
illetve magyar király tulajdonát – a bécsi
Hofbibliothekbe szállították. A fennmaradt nyom-
tatott könyvek tulajdonosaiktól már Nagyszom-
batban, a káptalan Esztergom utáni székhelyén
szóródtak szét további tulajdonosokhoz. (NB.
1543-ban a nyomtatott könyveket vitték maguk-
kal a tulajdonosaik. A kódexek már nem voltak
használatban, nem jelentettek értéket. Ezért hagy-
ták ott õket a várban!)

Magyarországon a XV. század második felé-
ben Esztergomban volt meg az egyetemi oktatás
legtöbb gazdasági és társadalmi feltétele. Az
egyházkormányzati központ mellett a székesegy-
házi és társaskáptalanok gazdag javadalmakkal
rendelkeztek, amivel biztosítani lehetett volna az
egyetem mûködésének gazdasági fedezetét. A
székesegyházhoz tartozó könyvgyûjtemények
állományát kiegészítette és mûfajilag a huma-
nista irodalommal gazdagította Vitéz János ma-
gánkönyvtára. Bár a Collegium Christi jelentõ-
ségét ebbõl a szempontból Mályusz Elemér a
bécsi egyetem melletti Collegium ducaléhoz
hasonlította, hiányzott azonban Esztergomban az
egyetemi élet másik feltétele, az uralkodói ud-
var, az államigazgatási és gazdasági ország-
központ. A jelenleg ismert 177, 1543 elõtt egye-
temjárt esztergomi javadalmas közül a káptalan-
ban mûködõ 145 kanonok a tanultságával, könyv-
gyûjteményével lényegesen hozzájárult a közép-
kori Esztergom anyagi és szellemi kultúrájának
megteremtéséhez, biztosította, hogy a székesegy-
házi iskola növendékei megfelelõ tanultsággal
indulhassanak külföldi egyetemekre. Az egye-
temjárt kanonokok káptalanbeli tevékenysége
alapul szolgált az esztergomi érseki udvar, a
székesegyházi iskola mûködéséhez.

A kortársak ezt egy szállóigében így fogal-
mazták meg: „Az esztergomi érseki (azaz szé-
kesegyházi) iskolának olyan jó neve volt, hogy
kinek tanultságához szó fért, röviden csak így
jellemezték: Ez sem nevelkedett Pál (ti. Várday)
érsek udvarában.”

Körmendy Kinga

Az egykori
Vigyázó-könyvtár kódexei

A Vigyázó-családnak a Magyar Tudományos
Akadémiának tett alapítványát, benne a könyv-
tárat legelõször Dézsi Lajos értékelte 1928-ban,
a szegedi egyetemen tartott rektori székfoglaló-
jában. Könyvanyagát jellegében gróf Apponyi
Sándor Hungarica-gyûjteményével rokonította, de
annál szélesebb gyûjtõkörrel. Indokoltan helyez-
te a könyvtárat az Akadémiának adományozott
korábbi könyv- és kéziratgyûjteményekkel egy
sorba. Mind a könyvtár adományozása, mind az
Akadémiának tett vagyonajándékozás Vigyázó
Sándor és Vigyázó Sándorné Podmaniczky Zsu-
zsanna elhatározása volt. Vigyázó Ferenc meg-
õrizte, gyarapította a gyûjteményt, és szülei kí-
vánságát teljesítette az alapítvánnyal. Dézsi La-
jos megfogalmazásában: „Nem fõúri hiúság vagy
szeszély, hanem egy kiváló ízlésû tudomány- és
irodalomszeretõ fõúrnak és fiának jól átgondolt
és megfontolt hazafias cselekedete.” A könyvtár
és a hozzá tartozó kéziratos hagyaték történetét,
összetételét Szinnyei József fõkönyvtárnok az
Akadémiai Könyvtár l929. és l930. évi tevékeny-
ségrõl adott jelentésében ismertette elõször. A
Vigyázó-Podmaniczky gyûjtemény a két neme-
si, majd fõrangú család több nemzedéken át tuda-
tosan gyûjtött könyveibõl, megõrzött levéltári és
kéziratos hagyatékából, mûtárgyaiból jött létre.

A család elsõ számontartott könyvgyûjtemé-
nyét a nemesi felkelésben részt vevõ Vigyázó
Antal hozta létre és helyezte el a vácrátóti kas-
télyban. Ebben a könyvtárban a XIX. sz. eleji
magyar, német szépirodalom, folyóirat, elsõsor-
ban a magyar történelmi irodalom kapott helyet.

Fia, Vigyázó Sándor könyv- és kéziratritka-
ságokat, kódexeket, 1711 elõtti magyar nyom-
tatványokat, mûtörténeti kiadványokat vásárolt.
Az õ könyvtárának jellegét a ritkaságok határoz-
ták meg. Vigyázó Ferenc a francia memoáriro-
dalom, mûtörténeti, magyar történelmi, jogi köny-
vek és a könnyedebb mûfajú francia, német re-
gények példányaival gyarapította a családi könyv-
tárat. Anyai részrõl a Podmaniczky-család könyv-
tárába XIX. század eleji német regények, evan-
gélikus hitbuzgalmi mûvek tartoztak. Különös
jelentõsége van a család kéziratos zenemûgyûj-
teményének. A végrendelet értelmében az Aka-
démia köteles volt a rákoskeresztúri kastélyt,
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melléképületeket, kertet Vigyázó Sándorné
Podmaniczky Zsuzsanna és Podmaniczky János
emlékére fenntartani és a hagyatékhoz tartozó összes
ingóságot a rákoskeresztúri nagy-, összekötõ-, és
kiskastélyban múzeumszerûen õrizni. Az Akadé-
mia 1935-ben az így kialakított múzeumban he-
lyezte el a Károly körúti lakás bútorait, Vigyázó
Antal és Vigyázó Sándor óra-, kép-, tál-, serleg-
gyûjteményét. Itt maradt, az eredeti helyén a
Vigyázó-Podmaniczky család levéltára. Mindkét
család kéziratos hagyatéka a családi levelezéssel
együtt közel másfél évszázadot átfogó társada-
lom-, gazdaság-, pedagógiatörténeti, emellett
különösen a mûvészeti tárgyak oktatásával (ének,
rajz) kapcsolatos mûvelõdéstörténeti forrás.

A Vigyázó-Podmaniczky család könyvtárának
beszállítása 1929 nyarán történt. Legelõször a
budapesti (Károly körúti) és rákoskeresztúri
könyvanyagot kezdték feldolgozni.

A könyvtár ritkaságainak említésekor mûgyûj-
tõ szempontból elsõsorban a kódexekre, õsnyom-
tatványokra és az ún. Régi magyar könyvtár
(RMK) köteteire utaltak. A Vigyázó-könyvtár
kiválasztott köteteit az Iparmûvészeti Múzeum-
ban a Magyar Bibliophil Társaságnak Végh
Gyula mutatta be 1930 februárjában, áprilisában.

A kódexgyûjtemény létrehozója Vigyázó Sán-
dor volt. Dézsi Lajos úgy emlékezett a könyv-
gyûjtõ grófra, hogy gyakran lehetett õt antikvá-
riusoknál látni, Károly körúti palotájának elõ-
szobájában pedig gyakran tartózkodtak antikvá-
riusok. Az antikvár kereskedõk külföldön is jól
ismerték nevét. Vigyázó Sándornak küldött kül-
földi könyvkereskedõi ajánlatok a kéziratos ha-
gyatékban is fennmaradtak.

Vigyázó Sándor a megvásárolt kódexekbe,
õsnyomtatványokba, régi magyar nyomtatvá-
nyokba beírta a beszerzés évét, az antikvárius
nevét és gyakran az alapvetõ bibliográfiai hivat-
kozást is. Ennek alapján a legelsõ kódexét, egy
XV. század második felébõl származó itáliai
kéziratot, a bázeli zsinat üléseinek jegyzõköny-
vét a Ranschburg antikváriumtól vásárolta 1897-
ben. A legutolsó bejegyzés 1911-bõl, egy XIV.
századi franciaországi hóráskönyvben található.

A vásárlások megoszlása az antikváriusok
között: osztrák antikváriustól 12, olaszoktól 11,
német antikváriusoktól 18, magyar antikváriu-
soktól 4 darab.

A kódexgyûjtemények állományösszetételét
elvben ugyan a gyûjtõ érdeklõdési köre határoz-

ta meg, a gyakorlatban azonban behatárolta az
antikváriusi forgalomban fellelhetõ kódexválasz-
ték, természetesen az anyagi vonzatokkal együtt.

Ha a 43 kódex mûfaji megoszlását tekintjük,
akkor azt állapíthatjuk meg, hogy Vigyázó Sán-
dor nem egyes mûfajokat részesített elõnyben,
hanem igyekezett a teljes középkori mûveltséget
képviselõ gyûjteményt létrehozni:

Liturgikus kódexek,
köztük a hóráskönyvek – 19
Biblia – 3
Egyházatyák – 3
Beszédgyûjtemény – 1
Jog – 4
Erkölcstan, teológia – 7
Filozófia, egyetemi tananyag – 4

Képek A Magyar Tudományos Akadémia
„második alapítója”. A Vigyázó család és gyûjte-
ménye címû emlékülés és kiállítás meghívójának
elõ-és hátoldaláról.
A kiállítás május 19-éig volt látható a Magyar
Tudományos Akadémia Mûvészeti Gyûjteményében.

Fent: Dido és Aeneas a barlangban. Szövött
kárpit a XVII. sz. második felébõl (az MTA
tulajdona).
Túloldalt: Serleg fedõvel a XVII. sz. közepérõl (az
Iparmûvészeti Múzeum tulajdona).
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Antik szerzõ – 1
Állattan – 1
Nyelvi megoszlás tekintetében a liturgikus, a

kánonjogi és skolasztikus mûfajú kéziratok latin
nyelvûsége mellett a hóráskönyvek között van
német (K 537, 538, 540), holland (K 536), sõt
német nyelvû egy kánonjogi kézirat is (K 534).
A humanizmus térhódításával természettudomá-
nyi könyveken kívül (K 458) „volgare”, azaz
olasz nyelvû még a középkor népszerû olvasmá-
nya, Nagy Sándor élettörténete (K 434), két
lelkipásztori mû, egy prédikáció- és egy meditá-
ciógyûjtemény (K 427, 441). Olasz nyelvû iskolás
vers olvasható egy grammatikai, retorikai mûveket
tartalmazó humanista kódexben (K 403).

Ha a gyûjtõ Vigyázó Sándor bibliofil szem-
pontjait keressük, elsõsorban a latin nyelvû
hóráskönyvek közül hozhatunk erre példákat:
olasz eredetû (K 413, 422), francia területen
díszített (K 420), valamit a késõi, 1540-bõl a
párizsi egyházmegye rítusa szerinti részben fran-
cia nyelvû hóráskönyv (K 401), Morienne egy-
háza számára készített breviarium (K 418/I-III.),
és a németalföldi díszítésûként meghatározott,
összefoglalhatóan „altdeusch” nyelvû imaköny-
vek (K 540, 536, 537). A vesztfáliai hóráskönyv

mellett kiállítottuk az itáliai humanista írással má-
solt, Szent Pál leveleit tartalmazó észak-itáliai kó-
dexet (K 459),  és a klosterneuburgi ágostonos
kanonokok számára másolt és díszített missalét (K
461) Michael illuminátor mûhelyébõl.

A kódexek provenienciája (származási helye)
szerinti megoszlását tekintve az itáliai eredetû
kódexek túlsúlya nyilvánvaló:

Itália – 22
Germania (német nyelvterület) – 10
Francia nyelvterület – 6
Osztrák – 2
Dalmácia – l
Németalföld – 1
Magyar királyság (Erdély) – 1
Idõbeli megoszlást tekintve hazai szempont-

ból csak két kódex mondható igazán korainak:
XII. század – 1
XIII. század – 1
XIV. század – 5
XV. század – 31
XVI. század – 6
Összefoglalóan: a kódexgyûjtemény fele itá-

liai eredetû (22 db). Idõrendileg XV. századi a
háromnegyed része (31 db.) Mûfajilag majdnem
a fele (19 db) liturgikus. A liturgikus könyvek
magas számát az magyarázza, hogy ezek a kéz-
iratok maradtak fenn a legnagyobb számban.
Idõtálló pergamenre és nagy példányszámban
másolták õket. Az egész középkoron át, sõt a
trienti zsinat után is (1545–1563) használatban
lehettek. Míg az iskolai, egyetemi kéziratok ál-
talában papírra íródtak, az intenzív használattól
sokkal gyorsabban mentek tönkre, tûz és vízkár
esetén megsemmisültek. Azonkívûl a skolaszti-
kus, papírra másolt mûvek többségét õsnyomtat-
ványként is megjelentették, így a kéziratok fe-
leslegessé is váltak. Azonban a két íráskultúra
nemcsak létezett egymás mellett a könyvnyom-
tatás elsõ évtizedeiben, hanem a késõbbiekben
is kiegészítették egymást. Erre példát a Vigyá-
zó-gyûjteménybõl is tudunk hozni. David de
Augusta (+1272) XIII. századi regensburgi fe-
rences novicius-mester tanítványának és a
regensburgi ferences noviciusoknak állította össze
(Formula noviciorum) de exterioris et interiores
hominis compositione címû mûvét, amit Trac-
tatus de profectu religiosorum címmel Bona-
ventura nevén, 1507 körül, többszöri õsnyomtat-
vány-kiadás után Jehan Petit is megjelentetett
Párizsban. A nyomtatványt 1518-ban egy G. K.
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szignójú scriptor kiegészítette az eredeti elõszó-
val Prologus in formulam noviciorum de exteriore
hominis címen. A kézirat és a nyomtatvány egy-
bekötésének idõpontját és helyét nem lehet meg-
állapítani. Ugyanis a bécsi minoriták 1658-ból
származó possessorbejegyzése csak a nyomtat-
ványon szerepel. A kötetet 1900-ban vásárolta
Vigyázó Sándor a Gilhofer és Ranschburg antik-
váriumtól, és utána újraköttette. A nyolcrét ala-
kú, antikva kiadvány az Akadémiai Könyvtár-
ban eredetileg a nyomtatott könyvek raktárában
volt. Csapodi Csaba emelte át a kéziratos kiegé-
szítés miatt a kódexek közé.

Könyvtárunk és mindenkori kutatóink számára
az a lényeges, hogy milyen középkori mûveltsé-
get képviselnek a Vigyázó-könyvtár kódexei, kik
voltak egykori tulajdonosai, használói:

Szerzetesrendi használat – 16
Lelkipásztori használatban – 10
Egyházi bíróság (egyházjog) – 4
Studensek (humanista retorika,
egyetemi tanulmányok) – 1
Humanista világi olvasmány,
ill. tudomány – 3
Hóráskönyvek – 9 (Használójuk fele arány-

ban, az anyanyelvûség alapján, bizonyosan vilá-
gi, valószínûleg nõi olvasó. Latin nyelvû 4
hóráskönyv, anyanyelvû 5 – 3 német, 1 német-
alföldi, 1 francia nyelvû bejegyzés.)

A szerzetesrendi, lelkipásztori, egyházkor-
mányzati könyvhasználat túlsúlya (30 db) a Vi-
gyázó-gyûjteményben abból adódik, hogy a
XVIII. században a szekularizáció, illetve az
abolíció következtében a feloszlatott szerzete-
si, egyházi intézményekbõl a kódexek a gyûj-
tõkhöz, tõlük tovább pedig antikváriusi forga-
lomba kerültek. Így fordulhatott elõ, hogy az
ausztriai Gaming karthauzi kolostorának XIV.
századból való bibliáját, amely Herzan bíbo-
ros, szombathelyi püspök (1800–1804) tulaj-
donában volt, 1910-ben a Kun antikváriumtól
vásárolta meg Vigyázó Sándor (K 438). A
gamingi karthauziaknak egy másik kódexe (K
442) már a XIX. században, egyelõre ismeret-
len módon került kódexgyûjteményünkbe. A
Vigyázó-könyvtárral az Akadémiai Könyvtár
tulajdonába került 43 mû 46 kötetben. Ennek
jelentõségét a következõkkel érzékeltethetjük:
az Akadémia Könyvtár a muzeális állományt
tekintve az alapító Teleki-család könyvtárával
elsõsorban õsnyomtatványokban gazdag

könyvtárhoz jutott. Mint a magyar nyelv ápo-
lására létrehozott és mûködési engedélyt ka-
pott intézmény elsõsorban magyar nyelvemlé-
keket, kéziratos könyveket kapott ajándékba.
(NB. pénze még és már akkor sem volt ilyen
volumenû vásárlásokra.) Ezen az egyenetlen-
ségen a könyvtáralapító elnök önzetlenül az-
zal segített, hogy ajándékba vásárolt a könyv-
tárnak kódexeket, amelyek a középkori írás-
beliség egy-egy mûfaját képviselték: liturgia
(K 452, 467), teológia (K 439), antik szerzõk
(K 453), római jog (K 466), humanista élet-
rajz (a korvinánk K 397).

A Vigyázó-könyvtár kódexgyûjteményében
ezek a mûfajok, amelyek a kései középkor szel-
lemiségét reprezentálták, 31 kódexben a XV.
századot teszik igazán áttekinthetõvé. A szerze-
tesrendek közül a XV. századi minorita, bencés,
karthauzi és ágostonos remeték lelkiségét képvi-
seli több mû, illetve a tulajdonukban lévõ kötet.
A késõ gótika egyéni vallásosságát, ezzel együtt
az olvasás és a könyvhasználat kiszélesedését a
latin és népnyelvû hóráskönyvek, a skolasztikus
és humanista egyetemi stúdiumok tananyagát
tartalmazó kéziratok képviselik. A XV. századi,
ún. reformzsinatok közül a bázeli (1431–1437) a
pápa és az egyetemes zsinatok jogalkotói tevé-
kenységét tárgyalta. Az üléseinek szövegét önál-
ló kötetben tartalmazza a Vigyázó-könyvtárból
származó kódex. A világiak XV. században ki-
terjedõ könyvhasználatát a szórakoztató és gya-
korlati tevékenységekkel foglalkozó mûvek,
Curtius Rufus Nagy Sándor-regénye és egy
lógyógyászattal (akkori autó!) foglalkozó olasz
nyelvû kézirat képviseli.

Az egykori Vigyázó-könyvtár kódexgyûjtemé-
nyének jelentõségét számszerûsítve: jelenlegi
kódexállományunk 83 kötet. Ebbõl 43 mûvet,
tehát több mint a felét Vigyázó Sándor körülte-
kintõ kódexvásárlásainak és Vigyázó Ferenc ala-
pítványának köszönhetjük.

Vigyázó Ferenc édesapja iránti tiszteletét és
szeretetét azonban egy kódex is õrzi, amit ki is
állítottunk. A nagyszebeni domonkosok anti-
fonáléja (K 435) a Ranschburg antikváriumból
került Vigyázó Sándor gyûjteményébe a követ-
kezõ bejegyezéssel: „ajándékba Ferimtõl”.

Körmendy Kinga

(A Vigyázó-hagyaték sorsáról következõ szá-
munkban is olvashatnak – a szerk.)
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Európai Unió –
lehetõségek a könyvtárak

számára

Tréning és workshop

A Nemzeti Kulturális Alap támogatásával a
Békés Megyei Könyvtár és Humán Szolgálta-
tó Centrum szervezésében rendezték meg Bé-
késcsabán 2008. április 17–19-én – a múlt évi,
Kolozsváron lezajlott konferencia folytatása-
ként – az Európai Unió – lehetõségek a könyv-

tárak számára címû rendezvény második ré-
szét. A meghívott vendégek, hazai és románi-
ai magyar könyvtárosok, illetve fiatal, leendõ
munkatársak tréningen és workshopon vettek
részt. A rendezvény célja az európai uniós
pályázatokon való részvétel szakmai tapaszta-
latainak és a hazai gyakorlatoknak az átadása,
a határon túli partnerkapcsolatok minõségének
javítása volt.

A program csapatépítõ tréninggel indult
Szpisják Szilvia könyvtáros, pszichológus ve-
zetésével, hogy a különbözõ településekrõl, in-
tézményekbõl érkezett résztvevõk a közös te-
vékenység, az együttgondolkodás révén kom-
munikatívabb, barátibb kapcsolatba kerülhes-
senek egymással, a hatékony munkavégzés
(kvázi projektmegvalósítás) érdekében. Egyé-
ni és csoportos mozgásgyakorlatok, mûvészi
alkotó feladatok segítették a helyzetmegoldá-

sok, a kreativitás és a kommunikáció fejlesz-
tését, a konstruktív, közös munka és figyelem
eredményességének erõsítését.

Az elmúlt idõszakban Magyarországon meg-
sokszorozódott a pályázat útján elnyerhetõ tá-
mogatások lehetõsége. A könyvtári szervezetek-
ben is gyakoribbá váltak a projekt keretek közé
foglalt tevékenységek: konferenciák, író-olvasó
találkozók, kiállítások szervezése. A tervezés és
lebonyolítás folyamatát ismertette Dombi Ildikó,
a Békés Megyei Könyvtár és Humán Szolgáltató
Centrum Kulturális Irodájának vezetõje egy nagy-
szabású projekt megvalósításának lépésein ke-
resztül. Bemutatta a Gyermekemet az országért

– A tatárjárás (1241–1242) címû kiállítás kivi-
telezése során a projektmenedzserre háruló fel-
adatokat. A résztvevõk megismerhették a pro-
jekttervezés szempontjait; a megfelelõ marketing-
stratégia felépítésének, a tényleges szükségletek
felmérésének jelentõségét. A projekt hatékony
lebonyolítása érdekében alapvetõ követelmény a
professzionizmusra törekvés minden területen: a
megbízható szakemberek, az együttmûködõ part-
nerek kiválasztásától a költségvetés összeállítá-
sán keresztül az utolsó kontrollig, illetve a vég-
rehajtásig. Az elõadó hangsúlyozta, hogy a pro-
jekt lezárása után a sikeres továbblépéshez, a
konzekvenciák levonásához nélkülözhetetlen az
utólagos értékelések elvégzése.

Vincze Andrea, a Békés Megyei Könyvtár
munkatársa a Light-projekt kapcsán létrehozott
webes alkalmazás használhatósági vizsgálatának
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révén megszerzett tapasztalatait osztotta meg a
résztvevõkkel, nem csak elméletben, hanem a
gyakorlatban is. A határon túli kollégák csopor-
tos feladatok keretében új weboldalakkal ismer-
kedtek meg, melyekhez csoportonként egy egy-
szerû, tíz kérdésbõl álló használhatósági tesztet
készítettek, majd egy másik csoport tesztjeit ol-
dották meg. Ezt követõen a saját maguk által
összeállított, másik csoport által kitöltött tesztet
értékelték. A tréning végére a résztvevõk megis-
merhették azokat a fõ módszereket, melyek alap-
vetõ feltételei az internetes weblapok hatékony
és kielégítõ alkalmazásának.

A délutáni workshopon a Pályázatok lebonyolí-

tása konzorciumban címû elõadásában Billédi

Ferencné Holló Ibolya könyvtári és informatikai
tanácsadó az uniós könyvtári projektek hazai meg-
valósításának tapasztalatait, illetve a felmerülõ le-
hetõségeket és problémá-
kat mutatta be. Az elõadó
beszámolt egy „elutasí-
tott” (Közelinfo-program)
és egy sikeres pályázat-
ról (ENTITLE-projekt).
Az uniós forrásból finan-
szírozható pályázatoknál
meghatározó feltétel az
európai könyvtárak, intéz-
mények összefogása, a
több országra kiterjedõ
együttmûködés. A projekt
garantált megvalósításá-
hoz lényeges az ideális
partnerek kiválasztása. A
konzorciumi együttmûkö-
dés egyik elõnye, hogy a
tárgyalásokat nem egyé-
nileg kell folytatni, a kö-

zös fellépés lehetõvé
teszi az egyes tagok
érdekeinek érvénye-
sítését.

A workshop le-
vezetõje, Litauszky

Györgyné kiemelte,
Romániának mint
újonnan csatlako-
zott országnak is ha-
talmas lehetõség az
uniós pályázatokban
való részvétel. A

közös nyelv és az azonos gondolkodás nagy elõnyt
jelent a hazai és a határon túli könyvtárak számára
közös pályázatok, projektek megvalósításában.

A konferencia résztvevõi a szakmai progra-
mokon túl búcsúzóul megtekintették a közelmúlt-
ban újjávarázsolt Munkácsy Mihály Múzeumot.
Békés megye múltját, természeti értékeit, kultu-
rális örökségét mutatja be az új kiállítóterekkel,
újszerû, interaktív eszközökkel ellátott XXI. szá-
zadi múzeum.

Reméljük, a résztvevõk mindazon elméleti és
gyakorlati tudnivalókat, amelyekkel a rendezvény
alatt megismerkedtek, a késõbbiekben eredmé-
nyesen fogják alkalmazni. Könyvtárunk a jövõ-
ben is igyekszik megadni minden szakmai segít-
séget a határon túli magyar könyvtárak fejlesz-
téséhez, szakmai elõrehaladásához.

Csicsely Ildikó
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Jókor,
jó helyen kell lenni

Könyvfesztivál volt Bu-
dapesten. A Millenáris
Parkban megrendezett
könyvfesztivál volt az
eddigi leglátogatottabb,
több, mint hatvanezer ér-
deklõdõvel.

„Jókor, jó helyen
kell lenni”, ez a siker
titka, hallottam az
anyaországi könyvtá-
rosoktól a könyvfesztivál rendezvényén. Úgy
éreztem, hogy olyan környezetbe érkeztem,
amely inspirál, felemel, hogy ott lehettem, ki-
mozdulhattam, és mi, határon túli könyvtáro-
sok késõbbi beszélgetésünk során bevallottuk
egymásnak, hogy egy kicsit kimozdultunk a
mindennapokból (ez fõképpen ránk és a kár-
pátaljai kollégákra jellemzõ), ahol még nagyon
is hiányoznak az elõrehaladás látható jelei. Töb-
bünkben is egyöntetûen megfogalmazódott, hogy
olyan társadalmi környezetbõl érkeztünk, ahol
esetenként hátráltatnak vagy éppen az ellenkezõ
irányba „visznek”, mint amerre mi tartanánk.

Tehát jó helyre érkeztünk, ahol úgy érez-
hettük, hogy valami elindult. Ez különösen jel-
lemzõ volt a Könyvtáros Klubban megrende-
zett elõadásokra, programokra. Kiemelném A

kultúra metamorfózisa címmel megrendezett
vitatribünt, ahol György Péter esztéta, Csepeli

György szociálpszichológus és Harsányi Lász-

ló, a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) bizottsá-
gi elnöke arról folytatott vitát, hogy a való-
ságban a rendszerváltás óta még mindig nem
sikerült a kultúrpolitikai elitnek egy stabil in-
tézményrendszert felállítania. Tisztázni kelle-
ne a nemzeti identitást, és valamilyen formá-
ban a magyar traumákat napirendre kellene
venni, kibeszélni. Vita folyt a könyvtárak sze-
repérõl az információs társadalomban, ez azon-
ban inkább a magyar kultúrpolitika felé haj-
lott. A könyvtárak új szerepkörére hívták fel
többen is a figyelmünket, melynek lényege,
hogy a könyvtárakat modern információs köz-
pontokká kell átalakítani. Olyan intézmények-
ké, melyekben nemcsak könyveket lehet köl-
csönözni, a klasszikusnak vett könyvtári sze-

repkörben, hanem – különösen vidéken, a kis-
településeken – a szélessávú internet-hozzá-
férhetõség igénybevételével más szerepkört is
elláthat a könyvtár mint információt szolgálta-
tó intézmény, például az elektronikus közigaz-
gatásban. Fontos, hogy hálózatok alakuljanak
ki az Országos Széchényi Könyvtártól a vidé-
ki mûvelõdési házakig.

Hozzátenném, hogy az is nagyon lényeges,
hogy ez az intézményhálózat ne maradjon csu-
pán az anyaország határain belül, mert nekünk,
külhoni könyvtárosoknak is nagyon fontos,
hogy a mi intézményrendszerünket is ösztön-
zõen magához ölelje. A Vajdasági Magyar Mû-
velõdési Intézet nálunk éppen azt a szerepkört
hivatott betölteni, hogy gyûjtõintézete legyen
az itt mûködõ kulturális intézményeknek, arra
hivatott, hogy kultúraközvetítõ intézménye le-
gyen a mi intézményeinknek. Szeretném, ha a
tájékoztatással foglalkozó intézmények is meg-
találnák ebben a helyüket, mert az információ
szabad áramlásában nagyon fontos szerepkört
töltenek be. Az sem mellékes, hogy kis közös-
ség vagyunk, és így nem az intézményrend-
szer szétdarabolása, hanem a funkcióinak sû-
rítése kellene, hogy célunk legyen.

A tribünön továbbá elhangzott, hogy fontos a
könyvtárakat felszerelni modern gépekkel, mû-
ködõ szélessávú internetkapcsolattal, az informá-
ció terjesztéséhez virtuális adatbázisokkal, mint
például a Nemzeti Audiovizuális Archívum.
Ehhez a megfelelõ jogi normákat is ki kell dol-
gozni, hogy az információ gyorsabb, szabadabb
és mind szélesebb körû használata lehetõvé vál-
jon. Nagyon fontos a szerzõi jogokra vonatkozó
normarendszer megalkotása. Az esetenként éles
vita felszínre hozta, hogy bizony még az anya-
országi könyvtáros társadalomban is gondot
okozhat a megfelelõ informatikus-könyvtáros
szakember hiánya, mert a rendszernek mûködte-
tõkre van szüksége, akik az idõs néniktõl a gye-
rekekig segíteni tudják a hozzá nem értõket.

Végezetül, de nem utolsósorban, a mûködte-
téshez szükséges stabil pénzalap biztosítása is
elengedhetetlen. Úgy tûnik azonban, hogy nincs
megfelelõ módon végiggondolva a dolog, hang-
súlyozta György Péter. Szerinte csak az ötletek-
ben merül ki a dolog, mert nincs következetesen
végiggondolva és kidolgozva a terv a magyar
kultúra menedzselésére. Szerinte jellemzõ példa
erre a kastélyfelújításra szánt milliók ügye, mert

XV_
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a késõbbiekben ezek a felújított kastélyok funk-
ció nélkül maradtak.

Harsányi László szerint a „stop-go” típusú
hozzáállás jellemzi a kulturális szférát. Ez pedig
az NKA vezetõje szerint a legrosszabb gyakor-
lat, elindítani programokat, majd megszakítani
õket. Példaként említette A nagy könyv progra-
mot, melyre az állam nagy pénzeket szánt, majd
„megfeledkezett róla”. A vitához a jelenlevõ
könyvtárosok is hozzászólhattak. Hangsúlyozták,
hogy jól át kellene gondolni elsõsorban a kultú-
rát közvetítõ intézmények támogatását, a mûkö-
dési költségeket, hogy ne pályázati pénzekbõl
kelljen fedezni a korszerûtlenné vált rendszerek,
gépek cseréjét ahhoz, hogy a már elért eredmé-
nyek veszélybe ne kerüljenek.

Fontos még kiemelni György Péter szavait:
esztétaként többször hangsúlyozta, hogy nincse-
nek kibeszélve a magyar traumák. Szerinte, ha
ezekre a kérdésekre továbbra sem lesz válasz,
erõsödni fog a szélsõjobb kultúra. Például a
nemzeti rockzenekarok rajongóinak tábora, a
szélsõjobb internetes oldalak olvasótábora stb.
Ennek az erõsödése szerinte azt bizonyítja, hogy

a kulturális tartalmakra az igény megvan, de az
államnak megfelelõ demokratikus módszerekkel
kellene reagálnia minderre. Ezek a módszerek
pedig nem mások, mint a kibeszéltetés különbö-
zõ lehetõségei, a traumáinkon csak így tudunk
túllépni. Megszívlelendõ volt mindez számunk-
ra, határon túli könyvtárosok számára is, azzal a
hozzáadott gondolattal, hogy az általunk elszen-
vedett traumákat is valamilyen virtuális vagy
valós tribünökön kellene kibeszéltetni, hogy
végre az európai úton az anyaállamban élõ ma-
gyarok és a határon kívül rekedt magyarok kö-
zött a különbségek lassan kezdjenek halványod-
ni, s mint az egységes nemzet tagjai lehessünk
mi, délvidéki, kárpátaljai, romániai, szlovákiai,
szlovéniai, horvátországi magyar közösségek is
részei a Nagy Európának.

Tóth Bátori Erzsébet

az újvidéki Magyar Szó
könyvtárosa és dokumentátora

(Megjelent a Magyar Szó május 10-ei számá-
nak Kilátó címû kulturális heti mellékletében.)

(Képeink forrása a Könyvfesztivál hivatalos weboldala)
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Somplákné
Karaffa Katalin

1942–2008

Életének hatvanötödik évé-
ben, február 3-án elhunyt
Somplákné Karaffa Katalin, a
szerencsi Városi Kulturális
Központ és Könyvtár nyug-
díjasa. A város közmûvelõ-
désében fontos szerepet betöl-
tõ egykori gyermekkönyv-
tárostól lakóhelye, Szegi temetõjében vettek vég-
sõ búcsút a rokonai, barátai és ismerõsei.

Somplákné Karaffa Katalin több évtizeden át
szerencsi gyermekek generációit nevelte az olva-
sás szeretetére. Életérõl így vallott a Szerencsi Hírek
2006. január 28-ai számában vele készített interjú-
ban: „A napvilágot 1942-ben láttam meg, éppen
akkor, amikor édesapámat, több mint kétszázezer
sorstársával együtt, a második magyar hadsereg sza-
kaszparancsnokaként a Don-kanyarba vezényelték.
Így közel hároméves koromig nem ismerhettem õt
személyesen. A középiskolai tanulmányaimat ép-
pen 1956 szeptemberében kezdtem. A történelem
tanulásában két malom között õrlõdtem, hiszen mást
hallottam otthon és az iskolában. Drága szüleim-
nek köszönhetõen tiszta lelkû emberként nõhettem
fel, akit késõbb sem sikerült megmételyezni. Soha-
sem hajlottam a megalkuvásra, és ha gyakorta be
is tört a fejem, ragaszkodtam az igazsághoz. Mind-
ketten népes családból származtak, ahol bõséges
volt a gyermekáldás. Édesanyámék heten, apámék
hatan voltak testvérek. Emlékszem én is mennyire
vágyódtam, hogy öccseim, húgaim legyenek, hi-
szen elõttem volt az egymásért szeretettel tevékeny-
kedõ közeli hozzátartozók mintaképe, de nekem ez
nem adatott meg.

Ezért aztán, mintha én magam egyben a bátyám
vagy az öcsém is lennék, dupla nevelést kaptam:
lányosat és fiúsat egyaránt. Duplán erõsítették ben-
nem a hitet, a magyar öntudatot, a haza, a termé-
szet, a fizikai és gondolati szabadság szeretetét.
Így tanítottak az életben való részvételhez szüksé-
ges erkölcsi és viselkedési szabályokra, a felme-
nõk tiszteletére, a hagyományok életben tartására,
a tudás fontosságára.”

Hivatásáról az alábbiak szerint vallott: „Nem
véletlenül választottam a könyvtárosi pályát, me-
lyet harmincöt éven át küldetésnek, hivatásnak te-

kintettem. Különösen igaz ez a gyerekfoglalko-
zásokra, hiszen ezt több mint negyedszázadig
minden ellenszolgáltatás nélkül, mintegy máso-
dik munkakörként, a szakfelügyelõi feladatok
ellátása mellett végeztem. Úgy éreztem, az én
feladatom az is, hogy az általam megszerzett
tudást és a szeretetet nem csak mint érzelmet,
hanem mint magatartási, viselkedési formát – az
ifjúságnak közvetítsem.”

Somplákné Karaffa Katalint az egykori munka-
társak nevében Tarnóczy Katalin búcsúztatta: „Ami-
kor 1977 januárjában beléptem a szerencsi könyv-
tár ajtaján és megismerkedtünk, nem gondoltam
volna, hogy ilyen hamar eltelik 31 év, és nekem jut
a szomorú feladat, hogy a kollégák nevében búcsút
vegyek tõled.

Akkor januárban egy kedves, szõke, vidám te-
remtést ismertem meg, aki szerette a könyveket,
imádta a munkáját, és tudását nagy szenvedéllyel
adta át a szerencsi járás községi könyvtárosainak.
Generációk tanulták tõled a könyvtáros szakma
csínját-bínját.

Nagy lelkesedéssel kerested az olvasók által
feltett kérdésekre a választ. Az általad tartott
gyermekfoglalkozásokat imádták ifjú hallgatóid,
és mindig az újat keresve írtad kollégáiddal több
hónapon át a nagysikerû, UNESCO-díjas gyer-
meklapot.

1960-tól 1995-ig az egyetlen munkahelyed volt
a szerencsi könyvtár. Mindenki, aki ismert, szere-
tettel és elismeréssel gondolt rád. Tevékenységed
példaként áll a megye könyvtárosai elõtt, munkád
eredménye örökre beépült a Városi Kulturális
Központ Könyvtárába, munkatársaid lelkébe. A
tudás megszerzése, az ismeretek átadása végigkí-
sért utadon. Az élet értelmét jelentette számodra a
családod mellett.

Odaadással gondoztad szüleidet, nagynénédet,
ápoltad õket betegségükben. Imádtad egyetlen fia-
dat, mindent megtettél érte, amit tehettél.

Az évek múltak, de te fiatal maradtál, mindig
tettre kész, nyitott az újra. Legtöbbször egyedül
kellett megküzdened a gondokkal, amelyeket az
élet tartogatott számodra, de minden problémát
megoldottál, legyõztél minden akadályt. Ez az utol-
só meghaladta erõdet.

Tavaly nyáron találkoztunk utoljára. Már beteg
voltál, de nem panaszkodtál, csak közölted a té-
nyeket. Kedves voltál, elegáns. Az én emlékeze-
temben így maradsz meg örökre.

Nyugodj békében! Mi nem felejtünk el soha.”
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„Nemzedékek nevelõje lesz”

Sólyom László felavatta
a Magyar Nyelv Múzeumát
Széphalomban

Sólyom László köztársasági elnök felavatta a
Magyar Nyelv Múzeumát április 23-án a Sátor-
aljaújhelyhez tartozó Széphalomban, a nyelvújí-
tó Kazinczy Ferenc egykori lakóhelyén.

Az államfõ ünnepi beszédében kiemelte: re-
ményei szerint a múzeum az értékõrzés mellett
a magyar nyelv fejlõdését inspiráló tudományos
mûhely, nemzedékek nevelõje lesz.

A múzeum felépítését 1994-ben határozta el
a Kazinczy Ferenc nevét viselõ társaság, az épít-
kezés azonban csak tavaly áprilisban
kezdõdhetett el. Ennek kapcsán Só-
lyom László úgy fogalmazott: 13 év
küzdelem eredményeként avathatjuk
fel a Magyar Nyelv Múzeumának épü-
letét.

Az ünnepségen részt vett Vizi E.
Szilveszter, a Magyar Tudományos
Akadémia elnöke, Ódor Ferenc, a
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei köz-
gyûlés elnöke, Hörcsik Richárd, Sáros-
patak és Szamosvölgyi Péter, Sátoral-
jaújhely polgármestere. Az avatáson
több száz érdeklõdõ is megjelent, so-
kan a határon túlról érkeztek.

(MTI-Magyar Nemzet Online)

Kretingai könyvtárosok
Halason

Kapcsolatépítés kezdõdött a litvánaiai Kretinga
és Kiskunhalas között.

A kretingai Motiejus Valancius Városi Könyv-
tár megkereste a Martonosi Pál Könyvtárt, hogy
május 2-án harminc fõvel tapasztalatcsere céljá-
ból meglátogatnák az intézményünket. Válaszunk
természetesen pozitív volt. A látogatásra a ter-
vezett idõpontban sor került.

A jó hangulatú és komoly szakmai kérdése-
ket is felvetõ megbeszélésünk remélhetõleg
Kretingában folytatódik, ahová Aldona Kerpyte

igazgatónõ hívta meg a halasi könyvtárosokat.
Varga-Sabján Gyula
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Megtalálták
a barbár szoborlopókat

Legutóbbi számunkban rövid hírben számol-
tunk be róla, hogy Kiskunhalason a városi
könyvtár elõtti térrõl ellopták a városi polgá-
rok kedvelt szobrát (Lány galambbal

– lásd a fotón).
Mint a Halasi Tükör április 16-ai szá-

mában olvasható, a rendõrség három
gyanúsítottat állított elõ, s egyikük
bevalotta, hogy a szobrot a Kalocsa mel-
letti Vajas-csatornába dobták, miután
nem tudták fémkereskedésben értékesí-
teni. Innen elõ is kerültek a szobor ma-
radványai. Ezekbõl azonban nem lehet
rekonstruálni a szobrot, viszont a mû-
vész által megõrzõtt eredeti öntõmintá-
val újra elkészíthetõ, ha az önkormány-
zatnak lesz erre pénze.

Kortalan internetezõk
rendezvényei plakátokon,

logókon

Internet -. ~() -IF tlázibuli

Millenáris, Teátrum. Május 17. 19 óra.
Ingyenes regisztráció: www.inforum.org.hu

Az internet 50+
fölött ls élmény.
Légy büszke rá,
hogy már csadakoztáII
De segítettél ebben
másokat ls?

upc __

Az internet elterjesztése iránt elkötelezettek és az
50 feletti internetezők első házibulija

INFDRUM
Informatikai Érdekegyeztetö Fórum
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Mezõberény város könyvtára
Ment-e könyvek által a világ
elébb?

Nem tudom. De azt tudom, hogy a tudatlanság,
a tájékozatlanság, a mûveletlenség kiszolgálta-
tottá tesz. Azt tudom, hogy megfelelõ, egészsé-
ges táplálék híján a lélek elsivatagosodik. Lélek
nélkül és buta emberekkel nem lehet országot,
hazát építeni.

Várost sem.
Hiszem, hogy nélkülözhetetlenül kell egy hely,

ahol mindenki, egészségi állapotra és anyagi
helyzetre tekintet nélkül részese lehet a tudás-
nak.

Ennek a helynek kell lennie a város könyvtá-
rának!

Honnan, hová?

Ahhoz, hogy a fejlõdés útjait, útkanyarulatait
láthassuk, vissza kell pillantanunk a múltba.

A XIX. század második felében, a XX. szá-
zad elején Mezõberényben is megjelentek a nyil-
vános könyvtárak kezdeményei; az egyesületi
könyvtárak, kaszinókönyvtárak, olvasókörök.
1948-49-ben azonban a központosításra törekvõ
állam felszámolta a helyi közélet és kultúra apró
sejtjeit, közöttük az olvasóköröket is. Az „ideo-
lógiailag káros”-nak ítélt könyveket kiselejtez-
ték, és új alapon, új közmûvelõdési könyvtári
rendszert hoztak létre.

Mivel a könyvtártól az uralkodó politikai rend-
szer azt várta, hogy hatékony eszköze lesz a
társadalmi és egyéni tudat átalakításának, haj-
landó volt áldozni rá. Ki „hitbõl”, ki pedig azért,
mert meg volt gyõzõdve arról, hogy célkitûzése-
itõl függetlenül a könyvtár a kulturális felemel-
kedés fontos intézménye, központi támogatások-
kal és szakmai tudással segítette a könyvtár fej-
lõdését. „Minden település, a legkisebb is meg-
kapta a maga könyvtári szolgálati helyét, a váro-
sokban a központi könyvtárak körül fiókkönyv-
tárak sora nyílt. […] A könyvtári szolgáltatáso-
kat bárki ingyen veheti igénybe. […] A 114

kisvárosi könyvtár átlagos alapterülete az 1975-
ös 260 m2-rõl 1985-re 456-ra nõtt. […] Az or-
szág egészére jellemzõ erõs centralizáltság a
könyvtárügyben inkább az egységes, általánosan
érvényes koncepciók kidolgozásában, az elsza-
porodó jogszabályokban, szakmai irányelvekben,
s az egyre szerényebb méretû központi támoga-
tásban jelentkezett.” (Papp István: Magyar köz-
mûvelõdési könyvtárak a 90-es évek kezdetén.
In: Könyvtáros, 1990, 7. sz. 386. p.)

Mezõberény könyvtára 1973-ban jelentõs fel-
újításon ment keresztül. Alapterülete meg-
növekedett, zenei részleg kialakítására került sor,
költségvetésbõl és pályázatokból olyan pénzek-
hez jutott, amelyekbõl külleme is szépülhetett,
állománya is gyarapodhatott. A könyvtár elnyer-
te a „Petõfi Emlékkönyvtár” címet, a település
akkori tanácselnöke, Siklósi Ferenc miniszteri ki-
tüntetés kapott a kultúra, a könyvtár támogatásáért.

Az intézményt 1957-tõl 1987-ig vezetõ
Valentínyi Károlyné ebben a környezetben igé-
nyes szakmai munkával, képzett munkatársak-
kal, kiváló szervezõkészséggel végezhette azt a
munkát, amely valóban a város dolgozószobájá-
vá tette a könyvtárat! Gondosan alakított állo-
mány, szakszerû feldolgozás, igényes rendezvé-
nyek jellemezték a mindennapi tevékenységet.
A megyében az elsõk között készült el a kataló-
gus, szintén az elsõk között vezettük be a hang-
lemezkölcsönzést, a felnõtt- és a gyermekrész-
leg elkülönült, de átjárható volt.

Nem sok idõ múlva – a mûvelõdési ház épí-
tése kapcsán – a frissen kialakított gyermek-
könyvtárat ideiglenesen az akkori Népköztársa-
ság útja 2. szám alatti épületbe kellett elhelyez-
ni. Az ideiglenesség 1982-ig tartott, azóta az
épületet is lebontották.

1982-ben adta át Szûcs Lajos tanácselnök az
új, 150 m2-es gyermekkönyvtárat a Wenckheim-
kastélyban, ahol két gyermekkönyvtárossal 2002-
ig mûködött.

A gyermekkönyvtárban – pótolva az iskolai
könyvtárak akkori szegényes lehetõségeit is –
úttörõ jellegû mûhelymunka folyt. A tantervben
még alig esett szó a többkönyvûségrõl, a sokfaj-
ta információ megszerzésének, rendszerezésének,
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használatának kérdéseirõl, amikor könyvtárunk-
ban már bemutató órák sora jelezte a jövõ útját.
A könyvtár és az iskolák mintaszerûen mûköd-
tek együtt, a „haszon” pedig azoké a gyerekeké
lett, akik biztos könyvtárhasználati ismeretekkel
léphettek a középiskolába, nem okozott gondot
számukra a kézikönyvek vagy a katalógus hasz-
nálata. Több, máig élõ kezdeményezés gyökerei
a nyolcvanas évekre nyúlnak vissza. A Petõfi
versmondó verseny, a Kazinczy-verseny, a Me-
setarisznya, azok a vetélkedõk, amelyek az in-
formációszerzés technikáját voltak hivatottak
megtanítani, egyaránt gazdagították a lelket és a
szellemet.

(A gyerekkönyvtár egyfajta gyakorlóterepként,
„vezetõnevelõként” is mûködött. Egyszerre volt
része az egésznek és adott lehetõséget az önálló-
ságra. A könyvtár korábbi és mai vezetõje is
innen került az egész intézmény élére.)

A nyolcvanas évekre tulajdonképpen egy vá-
rosi szintû, az igényeknek megfelelõen szolgál-
tatni képes könyvtár jött létre Mezõberényben
is. A korábbi jó vezetés, a központi és fenntartói
támogatás tovább növelte a szakmai ambíciókat.

Hamarosan azonban a vágyakat a realitások-
hoz kellett igazítani.

A ’90-es évek elején a társadalomban, a gaz-
daságban, a politikában zajló változások gyor-
sak és kíméletlenek voltak. Amivel leginkább
szembe kellett (kell) nézni: vajon a könyvtárak
megkapják-e a fenntartóiktól azokat az anyagi
eszközöket, amelyek a mûködés szinten tartásá-
hoz és a további fejlesztéshez szükségesek?

A jól kiépített há-
lózati rendszer romja-
iban hevert, megyén
belül is közösen kel-
lett kimunkálni azokat
az együttmûködési
formákat, társuláso-
kat, amelyek mentén
meg lehet õrizni a sza-
badságot, ugyanakkor
élvezni lehet az
együttmûködés elõ-
nyeit.

Felül kellett vizs-
gálnunk egész addigi
mûködésünket a hasz-
nálói igények, az egy-
re sürgetõbben kopog-

tató újfajta dokumentumok (VHS, CD, CD-
ROM, DVD) és az új technika (számítógép)
megjelenése és a csökkenõ anyagi források te-
kintetében.

A ’80-as évek kezdetétõl
a kulturális törvényig

Adott egy jó állománnyal rendelkezõ, arányosan
fejlesztett könyvtár, amely – az alapfeladatokon
túl – jó hírû, igényes rendezvények helyszíne is,
kialakult törzsközönséggel. A rendezvények
elõbb megyei szervezésûek és finanszírozásúak,
késõbb egy-egy üzem által támogatottak.

Legkorábban a rendezvények területén szûnt
meg minden forráslehetõség. Az intézmény saját
költségvetése ilyen tételt nem tartalmazott, a
korábbi támogatók saját gondjaikkal voltak el-
foglalva. A könyvtár nem akart lemondani a
legalább évente egy-kétszeri színvonalas irodal-
mi estrõl. A rendezvények költségeinek elõte-
remtésére és általában a könyvtár támogatására
a könyvtárosok a városban elsõként, a megyé-
ben századikként, 1989-ben fizetésük egy részét
felajánlva alapítványt hoztak létre Könyvtárpár-
toló Alapítvány néven. A szerény induló tõke az
évek folyamán megsokszorozódott, s nem egy-
szer segítette ki az intézményt – nemcsak ren-
dezvények ügyében.

Az alapfeladata ellátásában is egyre nehezebb
helyzetbe került a könyvtár. A piacgazdaság lét-
rejötte sokszorosára emelte a könyv- és folyó-
irat-árakat, ezzel szemben alig vagy egyáltalán
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nem emelkedett a könyvbeszerzési ke-
ret. A helyi könyvesbolt megszûnt, a
Könyvtárellátó, amely korábban forgal-
mazta a Magyarországon kereskedelmi
forgalomba kerülõ könyveket, szintén át-
alakult. A könyvpiac szinte áttekinthe-
tetlen lett, a korábbinál jóval több gond-
dal, utánajárással és nagyobb felelõsség-
gel lehetett csak arányos állományt ala-
kítani. Ezzel együtt le kellett mondani a
központi feldolgozásról, az elõre elkészí-
tett katalóguscédulák, kölcsönzõkártyák
egy részérõl is.

Ugyanakkor új dokumentumfajták és
információhordozók jelentek meg a
könyvtárakban.

A költségvetés szûkös – egyetlen megoldást
többnyire a pályázati lehetõségek nyújtanak.

Változtak a könyvtárhasználati szokások. A
hagyományos, olvasgató ember mellett egyre
többen keresték fel valamilyen információért a
könyvtárat. A kölcsönzés csökkent, de növeke-
dett a helyben használat. Új szemlélet, új képes-
ségek kellettek ahhoz, hogy korszerû és város-
hoz méltó könyvtára legyen a településnek.

Beléptek az integrált könyvtári rendszerek,
a gépi katalógusok. Ismét új ismeretekre és
többletmunkára volt szükség ahhoz, hogy a
mezõberényi könyvtárban is gépesítettek legye-
nek az egyes munkafolyamatok, gépen legyen
elérhetõ a katalógus. A megnövekedõ felada-
tokat azonban nem követte létszámbõvítés. Ne-
hezítette a helyzetet, hogy lassan született meg
az a törvényi szabályozás is, amely kereteket
adott az új szemléletnek. 1997-ben végre a
megjelent az egyszerûsítve kulturálisnak ne-
vezett törvény.

Az 1997. évi CXL. törvény

Az 1997. évi CXL. törvény nyilvános könyvtári
ellátásról beszél, melynek elsõ szintjét a telepü-
lési közkönyvtárak jelentik. A törvény szerint
„az információs társadalom és a demokratikus
jogállam mûködtetésének alapfeltétele a könyv-
tári rendszer” (Bevezetõ). Mûködtetése állami és
önkormányzati (kötelezõ!) feladat.

A törvény világosan rögzíti a nyilvános könyv-
tár alapkövetelményeit és feladatait, meghatároz-
za a települési könyvtár alapfeladatait és kiegé-
szítõ feladatok adására nyújt lehetõséget. Alap-

követelmény, hogy a könyvtár könyvtári célokra
alkalmas helyiségben, könyvtári szakember se-
gítségével közvetítse a mindenki számára hoz-
záférhetõ szolgáltatásait. Feladata, hogy gyûjte-
ményét folyamatosan fejlessze, feltárja, megõriz-
ze, gondozza és rendelkezésre bocsássa, elérhe-
tõvé  tegye a maga eszközeivel  más könyvtárak
állományát és szolgáltatásait. A városi könyvtár-
nak gyûjteményét és szolgáltatásait a helyi igé-
nyekhez kell igazítania, gyûjtenie kell az adott
helyre vonatkozó irodalmat, és közhasznú infor-
mációs szolgáltatást kell nyújtania.

A törvényben maghatározott kötelezettsége-
ken kívül a fenntartó meghatározhat más, kiegé-
szítõ feladatokat is. Mezõberény város önkor-
mányzata öt kiegészítõ feladatot szabott meg:
közmûvelõdési feladatok végzését, módszertani
segítségnyújtást az iskolai könyvtárak számára,
a Mezõberényi Hírmondó kiadását, szerkeszté-
sét, terjesztését, a városi honlap gondozását,
valamint alkalmanként kiadványok megjelente-
tését (Mezõberény Város Önkormányzati Kép-
viselõ-testülete 2/2004. (I. 26.) MÖK számú ren-
delete a Városi Könyvtár alapító okiratáról).

Ettõl kezdve a könyvtár számára adottak a
keretek, változatlanul szûkek a források, de ha-
talmas a szakmai elkötelezettség!

A fejlõdést jellemzõ csomópontok

“Több, mint könyv, avagy az állomány alakulá-
sa”. A jó könyvtárak már régen nem csak köny-
veket gyûjtenek, hanem minden olyan informá-
cióhordozót is, amely a használók igényeit kor-
szerû módon kielégíti. A folyóiratok széles vá-
lasztéka a friss információszerzés eszköze volt,
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a bakelitlemezeken alapuló zenei gyûjtemény pe-
dig hozzáférhetõvé tette a zenetörténet alapmû-
veit mindenki számára. További bõvülést jelen-
tett a videokazetták könyvtári megjelenése. Ez
az állományrész értékõrzõ, mûvészileg igényes
filmeket tartalmaz, és pályázat segítségével si-
került gyarapítani.

Nehezebb volt az újfajta hangzóra, a CD-re
való áttérés. A CD-k beszerzéseinek költségén
túl számolni kellett azzal, hogy az egész zenei
részleget át kell alakítani, hiszen a berendezések
a hagyományos hanglemezek lejátszására voltak
alkalmasak. Ennek költségeit szintén pályázat-
ból, alapítványi támogatásból szerezte meg a
könyvtár, illetve a beszerzési keret egy részét
nem könyvekre, hanem CD-re fordította.

Hamarosan kopogtatott azonban a multimé-
dia – a hangot és képet egyformán rögzítõ,
gyakran interaktív elektronikus dokumentum,
a különbözõ adtabázisokat (pl. Jogtár) tartal-
mazó CD-k. A beszerzési keretet tovább kel-
lett osztani.

A jogszabályban rögzített, „mindenki által
használható” könyvtár ki kell, hogy szolgálja
azokat is, akik valamilyen testi hátránnyal bír-
nak. Így született meg egy külön állomány-
rész hangoskönyvekbõl a vakok és
gyengénlátók, idõsek  részére.

Számítógépek a könyvtárban

Az elsõ gép az a bizonyos 286-os volt, ame-
lyet az intézmény egy másik intézménytõl
örökölt. A könyvtár már ettõl a ponttól
komoly számítógépes hátérrel rendelkezõ,
ezen a téren is szolgáltatni képes intéz-
ménnyé fejlõdött.

Pályázat révén – a városban elsõként –
nyilvános internet-hozzáféréshez jutott, ada-
tait már 1997-ben feltette a világhálóra. Ön-

képzés útján, önkéntes segítõkkel, saját erõ-
bõl finanszírozott képzéssel igyekeztek ki-
tanulni a könyvtárosok az új terület csínját-
bínját, nem is eredménytelenül! Az eredmé-
nyek a számítógéppark kialakításában, a si-
keres használóképzésben s abban is tükrö-
zõdnek, hogy a város az intézményre bízta
honlapjának kezelését.

A fejlesztés két fõ területen folyt:

TextLib

Az egyik a könyvtári munkafolyamatok gé-
pesítése, az állomány adatainak gépre vite-

le, az olvasói nyilvántartások gépen való rögzí-
tése. 1999-ben kezdõdött a katalógus bevitele a
TextLib integrált könyvtári rendszerbe, a 2000.
év végére le lehetett zárni a cédulakatalógust.
2001-tõl az olvasói adatok is gépre kerültek, így
megteremtõdött a feltétele a gépi kölcsönzésnek.
Ma a könyvtár számítógéppel kölcsönöz, kataló-
gusa elérhetõ a világhálón.

Internet

A másik terület a számítógép. Mint a szolgálta-
tás eszköze, nyilvános, ingyenes vagy minimális
térítési díjat kívánó lehetõség mindenki számá-
ra. A nagy áttörést a 2002-es esztendõ hozta meg,
amikor is a könyvtár hat olvasói géphez jutott, s
már nem modemmel, hanem szélessávú
internetkapcsolattal állt olvasói rendelkezésére.
Valósággá vált, hogy bárki számára hozzáférhe-
tõ legyen mindaz, amit az internet kínál! (Már
ha tudja használni...)

Az oktatási intézmények hallgatóit technikailag
nem kellett félteni, hiszen õk tanóra keretében is-
merkedtek a számítástechnikával, A kimaradt nem-
zedékek különbözõ helyeken próbáltak ismerethez
jutni – többek között a könyvtárban is.
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Az intézmény máig jog-
gal büszke lehet használó-
képzõ tanfolyamaira, ame-
lyeken mindennapi gyakor-
lati ismeretekre tanított meg
több tucat olvasót, köztük
nyugdíjasokat, nagyszülõ-
ket, akik a könyvtárosok biz-
tatása nélkül el sem mertek
volna indulni a számítógépek
birodalmába!

Tovább bõvítette a lehe-
tõségeket, hogy a mezõberé-
nyi Városi Könyvtár is e-Ma-
gyarország pont lett, újabb
géppel gyarapodva.

A könyvtár számítógépes
ellátottsága 2002. december
31-én: tizennégy PC, ebbõl nyolc gép az olvasók
használatában. Mód van szövegszerkesztésre,
nyomtatásra, szkennelésre és másolásra.

A tizennégy éven aluliak számára külön gé-
pek állnak rendelkezésre, s a könyvtár külön
figyelemmel van a gyerekekre. Mert hiába a
biztos technikai tudás, ha a gépet nem arra hasz-
nálják, amire könyvtárban való: elsõsorban is-
meretszerzésre! Ezért is indították el a kollégák
a gyermekek számára a Kulcs a számítógéphez

címû programot, amely megtanít az információ-
szerzés, -szelektálás, -válogatás módjára, tartal-
mi és nem technikai értelemben. Az ismereteket
összekapcsolja a könyvtár nyújtotta egyéb lehe-
tõségekkel, így egészíti ki egymást a hagyomá-
nyos könyvkultúra és az informatika.

Könyvtár a használókért

Állomány és eszközök mind azért vannak, hogy
lehetõséget biztosítsanak – mégpedig demokra-
tikus módon, mindenkinek – az információszer-
zésre, a szellemi feltöltõdésre, a lelki megerõsö-
désre. Ezért alakítja és igazítja nap mint nap a
könyvtár szolgáltatásait a használói igényekhez
úgy, hogy közben a fontosat, az értékeset, a
színvonalasat közvetítse.

Az alapszolgáltatásokon túl alkalmazkodik az
aktuális igényekhez. Az Európai Unióhoz való
csatlakozás elõkészítése idején EU-sarkot alakí-
tott ki, napjainkban pedig a Europe Direct Infor-
mációs Alpont szolgáltatásai segítségével kap-
hatnak a témában az állampolgárok személye-

sen, telefonon vagy e-mailben feltett kérdéseikre
választ kiadványok, adatbázisok és az interneten
elérhetõ források segítségével.

Mód nyílik a könyveken túl zenei CD-k, VHS-
kazetták kölcsönzésére, az ún. könyvtárközi köl-
csönzés pedig ma már valóban azt jelenti, hogy
ha belép valaki egy könyvtárba, száz másik nyí-
lik meg elõtte. A mozgásukban korlátozott (be-
teg, idõs) olvasók kérhetik a könyvek házhoz
szállítását, iskolák, csoportok zenei anyag gyûj-
tését. Tart a könyvtár bemutatót, közmûvelõdési
alkalmai külön fejezetben szerepelnek.

Fogad csoportokat, állandó csoportja is van, a
vakok és gyengénlátók helyi szervezete rendszere-
sen itt tartja összejöveteleit (2001-ben a könyvtár
munkáját Braille-emlékéremmel ismerte el a Va-
kok és Gyengénlátók Országos Szövetsége).

Gyermekszolgálata sokszínû, a személyes tö-
rõdésen túl több visszatérõ rendezvény biztosítja
szakmai körökben jó hírnevét.

Helyismereti tevékenysége meghaladja az át-
lagot. Saját fejlesztésû helyismereti adatbázisá-
ban személyre, eseményre, mûalkotásra, intéz-
ményre lehet keresni, s ezek kapcsolatai is fel-
tárhatók. Kéziratban elkészült a mezõberényi ki
kicsoda, és más helytörténeti forráskiadványok
elõkészítése is elkezdõdött.

Mód van valamennyi közérdekû helyi infor-
máció megszerzésére a könyvtárban, õrzik a tes-
tületi ülések jegyzõkönyveit és az ülések video-
felvételeit. Tanulmányozhatók a helyi rendele-
tek, határozatok, döntések, elektronikus és pa-
píralapú dokumentumokban is.
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Kiegészítõ feladatok

A képviselõ-testület által meghatározott kiegé-
szítõ feladatok közül háromról szeretnék részle-
tesebben szólni.

Közmûvelõdési tevékenység

A könyvtár – bár nem ez az alapfeladata – jelen-
tõsen hozzájárul rendezvényeivel a város köz-
mûvelõdési életéhez. A gyermekrendezvények
területén a jól bevált, visszatérõ formák (a már
említett Petõfi versmondó verseny, Mesetarisz-
nya, Kazinczy-verseny) mellett újabb és újabb
kezdeményezései vannak (Kulcs a számítógép-
hez, Nagymama mesél stb.).

A felnõtteknek szóló rendezvények elsõsor-
ban a könyvtári napok idejére koncentrálódnak.

Az intézmény tudatosan törekszik arra, hogy
kiváló, országosan is kiemelkedõ elõadókat hív-
jon meg abból az alapállásból kiindulva, hogy
Mezõberény közönségének is joga van fõvárosi
szintû elõadáshoz. Így láthattuk Mácsai Pál

Budapesten is játszott egyszemélyes színházát,
Haumann Pétert, Hûvösvölgyi Ildikót, Kulka

Jánost, Gáti Oszkárt és másokat a könyvtárban.
Vendége volt többek között a könyvtárnak Sza-

bó Magda, a fiatal írók képviseletében Karafiáth

Orsolya, Varró Dániel, Grecsó Krisztián. Könyv-
bemutatót tartott Szabó Benjámin, Körösi Mi-

hály, Novákné Plesovszky Zsuzsanna.
Szellemi csemegét jelentettek azok az együtt-

létek, amelyek más szervek (iskolák, Erdélyi Kör,
Mezõberény Nyilvánosságáért Egyesület) segít-
ségével jöttek létre. (Elõadások Erdély történe-
tébõl – Romsics Ignác, Zombori István, R.

Várkonyi Ágnes, Katona Tamás, Marjanucz

László vagy Szûrös Mátyás és Tempfli József

közös elõadása, Kányádi Sándor költõi estje.)

Mezõberényi Hírmondó

A Mezõberényi Hírmondó szerkesztését, kiadá-
sát és terjesztését 2002-ben vette át a Városi
Könyvtár, a régi szerkesztõvel. A képviselõ-tes-
tület azzal indokolta a döntést, hogy elindultak a
próbálkozások a városi honlap létrehozására, s
ebben jelentõs szerepet szánnak a könyvtárnak.
A formátum különbözõ, a híranyag azonos, logi-
kusnak látszott a két média egy helyen való szer-
kesztése.

A könyvtár törekedett a Hírmondó jó hagyomá-
nyait megõrizni és új színt is belevinni. A városi
honlapra azonban még 2006-ig várni kellett.

Városi honlap

Hosszú vajúdás, sokfajta próbálkozás után dön-
tött úgy a képviselõ-testület, hogy jelentõs össze-
get szán a város honlapjának fejlesztésére. Papp

Zoltán képviselõ grafikái, a Városi Könyvtár
összegyûjtött tapasztalatai és az IPONT Kft.
programozó munkája alapján 2006 januárjában
indult el a honlap mai formájában (www.
mezobereny.hu).

A honlap szerkezetének kialakításában nagy
szerepe volt a könyvtárnak, a program teljes
tesztelése, az anyaggyûjtés, szerkesztés, napi
feltöltés és gondozás a könyvtárra várt.

Izgalmas, szép kihívás, rengeteg munka, po-
zitív visszajelzések…

A fenntartó – máig így gondolom – valójában
nem is tudta, mekkora munkát bízott az intéz-
ményre… Meg kellett szerezni az információkat
– s ez néha még a megrendelõ önkormányzattól
is nehezen ment –, meg kellett birkózni a kezde-
ti technikai nehézségekkel. A fontosságát már
látták, a feltételeit még nem!

E sorok írója 2006 nyaráig bábáskodhatott az
indulás felett. Sok küzdelemben és sok örömben
volt része.

Tárgyi és személyi feltételek
napjainkban

A fentiekbõl látható, hogy nem hiányoztak a
szakmai ambíciók és az elszántság sem, hogy a
megnehezedett anyagi körülmények ellenére is
korszerû könyvtára legyen a városnak.

Bár a költségvetés jelentõs növekedésére va-
lószínûleg a továbbiakban sem lehet számítani,
pozitív fordulatnak számít, hogy a képviselõ-tes-
tület 2003-ban megszavazta a beszerzési keret
évenkénti inflációt követõ mértékû emelését.
Remélni lehet további pályázati lehetõségeket,
de számolni kell azzal, hogy ezek mindig eset-
legesek lesznek, kész projektek és saját erõ kell
ahhoz, hogy azonnal igénybe tudja venni õket az
intézmény, amikor erre mód nyílik.

A most még jól mûködõ informatikai eszkö-
zök hamarosan amortizálódni fognak, pótlásuk-
ról, ha lehetséges, pályázattal, ha nem, fenntar-
tói támogatással gondoskodni kell.

2002-ben a gyermekkönyvtár átköltözött a
központi épületbe – jelentõs területvesztéssel. A
könyvtár raktárai ma is az épületen kívül van-
nak. Elõny ugyanakkor, hogy egy épületbe ke-
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rült a két részleg, sikerült funkcionálisan jól elhe-
lyezni az egyes állományrészeket. Az épület tetõ-
szerkezetét 2006-ban újították fel, a teljes felújítás
sem várathat soká magára. Mint ahogyan a belsõ,
megkopott berendezés felújítása sem.

Az évek folyamán a létszám azonos maradt,
illetve 2002-ben növekedett egy fõvel, de az át-
helyezett szerkesztõ a feladatot is hozta magá-
val. Pályázatokkal, a Munkaügyi Központ által
támogatott munkaerõvel, innovatív hozzáállás-
sal teremtette meg a mai állapotot a könyv-
tár, ezek nélkül képtelen lett volna a fentiek-
ben vázolt sokrétû munkát elvégezni. Azon-
ban a színvonalas városi honlap mûködteté-
séhez szükség van szakmai megerõsítésre.
A dolgozat írásának idején ez megoldódni
látszik.

Hogyan tovább?
– „A kultúra pénzbe kerül.

Számolt már a
kulturálatlanság költségeivel?”

A fenti idézetet nemrég olvastam valahol.
Kétségtelen, hogy az egész országot sújtó
megszorító intézkedések nem kedveznek a
kulturális intézményeknek, mégis megfon-
tolandó a kérdés.

Évek óta foglalkoztatta a fenntartókat,
nem lenne-e elõnyösebb a három intézmény
(mûvelõdési központ, helytörténeti gyûjte-
mény, könyvtár) egy intézményként való mû-
ködtetése. Sok vizsgálat született, szakmai
is, pénzügyi is, egyik sem mutatott ki jelen-
tõs anyagi hasznot. Végül mégis az össze-
vonás mellett döntöttek, ami viszont csak

megfelelõ, területenkénti elkülönüléssel, a jelen-
leginél jobb személyi és tárgyi feltételekkel
hozhatna pénzügyi elõnyt. Mert nincs drágább,
mint egy rosszul funkcionáló intézményt mû-
ködtetni! Egy könyvtárat fenntartani, amely-
ben nincsenek friss könyvek, felesleges! Egy
mûvelõdési házat üresen tartani drága! Egy
gyûjtemény, amelyik se nem gyûjt, se nem állít
ki, majdnem haszontalan!

A mûködõképességhez pénz kell, elszántság
és szakmai kvalitások.

Mezõberény kulturális intézményei jó hírûek.
Fenntartásuk, színvonaluk megõrzése nem lesz
könnyû feladat.  Legyen a forma bármilyen!
Igényes szellemû, távlatokban gondolkodó és
nagyon okosan gazdálkodó fenntartóra, elköte-
lezett munkatársakra lesz szükség ahhoz, hogy a
következõ években ne hátra, hanem elõre men-
jünk! Hogy a könyvtár az legyen, aminek lennie
kell: tudás- és véleménytár, közösségi helyszín,
menedék és a demokrácia gyakorlóterepe.

Úgy legyen!
Várfalvi Erzsébet
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A Bod Péter Társaság
egy tanéve

Ballagásra küldött meghívót volt iskolám, az,
ahol érettségiztem 1952-ben, majd ahonnan
könyvtárostanárként 1989-ben mentem nyugdíj-
ba. Ez a meghívó volt az elsõ levél, amit új
lakásomra, a Bánkút utcai idõsek házába hozott
a postás. Ez indította el bennem a gondolatot:
milyen élete volt az idei tanévben, 2007/2008-
ban a Bod Péter Társaságnak?

2007 nyarán vidám találkozással készültünk
az új évre: Bod Adrienn festõmûvész, nyugal-
mazott tanár kertjében töltöttünk tartalmas ki-
kapcsolódást jelentõ két-három órát.

Szeptember 21-én két elõadást hallgattunk
meg az ELTE könyvtárában. Bellágh Rózsa A

református egyház története 1608–1715 címû
összefoglaló munkáról tartott értékes, új ismere-
teket adó elõadást. A mû szerzõje, Nagy Géza
(1887–1971), a kolozsvári Református Teológi-
án az egyháztörténet professzora volt a két vi-
lágháború közötti idõben, számos tanulmány és
könyv szerzõje, a baseli egyetem díszdoktora,
egyben az elõadó Bellágh Rózsa nagyapja. A
mûvet ismertetõ elõadó véleménye szerint Nagy
Géza „mûvében a két nagy református vallási

irányzat (az ortodoxia és a puritanizmus) kitel-

jesedésének, illetve egymáshoz való viszonyának

a feldolgozását adja. Az események tömkelegé-

ben felismerte a fontossági sorrendet, (nem hal-

mozta az adatokat), nem annyira az idõpont volt

fontos számára, mint az események és ezek részt-

vevõi, kiemelte a kölcsönhatásokat, meglátta az

egymásnak feszülõ ellentéteket és konzekvenciá-

kat vont le. Egy érdekes világ rajzolódik ki elõt-

tünk, amely egyáltalán nem idealizált, a szerzõ

nem kendõzi (nem takargatja) a hibákat, és nem

túlozza el az eredményeket. Tárgyilagosan is-

merteti a XVII. századi református egyházi éle-

tet. Stílusa eleven, vonzó, gördülékeny, olvasmá-

nyos, egyáltalán nem száraz.”

A második elõadó, a könyvtár fõigazgatója,
Szögi László kötötte le a figyelmet az Egyetem,

könyvtár, mûvelõdés címmel tartott lendületes,

igényes, színes, évszázadokra visszatekintõ és
elõremutató beszédével. A könyvtár munkatár-
sai nem csak az elõkészítésben nyújtottak maxi-
mális segítséget, hanem részt vettek az ülésen és
az elõadások utáni beszélgetésben.

Január 9-én a magyar kultúra napjára készül-
tünk. Ülésünk Mender Tiborné fõigazgató
asszony köszöntõ szavaival kezdõdött. Cs. Var-

ga István vallott Jáki Sándor Teodóz bencés
szerzetestanárral együtt a magyar kultúráról
Budapesten, a Molnár utcai Országos Idegen-
nyelvû Könyvtárban.

Az elõadásra többek között így emlékezett Cs.
Varga István: „Egyre erõsödõ információzuha-

tagban élünk, az érdekeltek azt a látszatot keltik,

hogy az információ ismeret, az ismeret, a jól

informáltság pedig tudást jelent. Az igazság, hogy

önmagában az információ még nem biztos, hogy

ismeret, az ismeret pedig még nem tudás. Az

információ ugyanis egyoldalú és személytelen,

az ideális kommunikáció pedig közösségi és sze-

mélyes, ha a közös forrása a »cumunio«: a szel-

lemi-lelki közösség.

»Csak az a nemzet érdemes jobb sorsra és

örök életre, amely meg tudja becsülni nagyjait,

és amelynek mindig szeme elõtt lebeg azok pél-

dát mutató munkássága.« (Eszterházy János)

Mit üzen az egyetemes kultúra pótolhatatlan

részét alkotó magyar kultúra, egyetemes mûvelt-

ség? Amit Benkõ Samu így fogalmazott meg: »a

nemzeti gyûlölség és irigység idegen minden

’kimívelt fáin s nemes lelkû embertõl’ de minde-

nekelõtt az igazi tudóstól.«”

Az együttlét utolsó órájában a megjelentek
egy része Jáki Sándor Teodóz énekét hallgatta a
társalgóban, mások a fáradtságot nem ismerõ,
végtelen sok figyelmességgel velünk levõ Nagy

Imréné Magdi és munkatársai vezetésével meg-
tekintették a modern, barátságos könyvtári egy-
ségeket.

20-án megkoszorúztuk a Bod Péter Társaság
nevében Kölcsey Ferenc síremlékét Szatmárcse-
kén, a magyar kultúra napja alkalmából.

Február 9-én a budapesti XI. kerületi Bod
utcában levõ Bod-emléktáblánál Apai Béláné

Csepely Erzsébet emlékezett tiszteletet sugárzó,
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emelkedett hangú elõadásában
az 1712. február 22-én szüle-
tett Bod Péter tudósra. A ko-
szorúzás után – szokásunkhoz
híven – taggyûlést tartottunk a
Bod u. 13. szám alatti vendég-
lõben.

Április 16-án a Ráday utcá-
ban, a Dunamelléki Reformá-
tus Egyházkerület Székházának
a dísztermében tartotta társasá-
gunk a tanév utolsó összejöve-
telét. Kezdés elõtt többen meg-
látogatták a földszinti múzeu-
mot, a bibliakiállítást.

Három órától Jobbágy Ká-

rolyné gondolkodásra késztetõ
szavait hallgattuk.

Az olvasás. Gondolatok a

témáról 2008-ban címmel tar-
tott elõadásában négy kérdés-
rõl szólt:

1. az olvasás jelenlegi hely-
zetérõl, a vészhelyzetrõl;

2. néhány az olvasást érintõ
kutatási eredményrõl;

3. az iskola válaszáról a ki-
hívásra, nagyon szerényen a te-
endõkrõl;

4. az olvasás és a nemzeti
identitás összefüggésérõl.

Legfontosabb üzenete az
olvasás és a nemzeti identitás
összefüggésével volt kapcso-
latos.

Elõadása után többen felszólaltak. Oporné

Fodor Mária az oktatásról, olvasási mérésekrõl,
médiáról szólt. Többek között ismertette azt a
véleményét, hogy középiskoláink teljesítménye
eléri az európai átlagot. „Ahol gond van, az a

szakmunkásképzõsök teljesítménye. Azoké, akik-

rõl már az általános iskolában is lemondtak,

akiknél a külföldrõl hozott módszerek, például a

szóképes olvasástanítás, eleve kudarcra ítélték,

hogy megfelelõ szintû olvasásértésre tegyenek

szert.”

Lázár Attiláné az édesanyák elsõdleges sze-
repét, fontosságát hangsúlyozta a gyermek szó-
kincsének, beszédértésének kialakításában

Rainer Ferencné egy hazájától távol szakadt
asszonyról mesélt, aki gyermekkorában megsze-

rette a magyar verseket, meséket, az irodalmat,
és ez életre szóló hatással volt rá.

Az összejövetel befejezésekor érezhettük,
hogy a kiváló elõadó, Jobbágy Károlyné meg-
õrizte tanári voltát. Ajándékul kaptuk az alábbi
olvasmányjegyzéket, melyet az elõadása elõtti
hetekben olvasmányaiból állított össze a megje-
lenõk számára. Köszönjük!

Társaságunk gazdag évet zár. Értékeinket
köszönhetjük az elõadóinkon, tagtársainkon kí-
vül a minket fogadó intézményeknek és vezetõ-
iknek: Szögi László és Mender Tiborné fõigaz-
gatónak, Szabó István püspök úrnak és munka-
társaiknak.

A közeli hónapjainkra a készülõdés lesz a
jellemzõ. Egy nyári kerti, pihentetõ taggyûlés
után részben elõkészítjük a Bod Péter-évfordu-
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lókat (2009-ben halálának 240., 2012-ben születé-
sének 300. évfordulója), részben gyûjtjük 2008.
november 14–15-ére, munkálkodásunk kezdetének
huszadik évfordulójára társaságunk emlékeit.

Ugrin Gáborné

a Bod Péter Társaság elnöke

Ajánló olvasmányjegyzék

1. Bakonyi Géza: Szürke irodalom – kommuni-
kációs modellen alapuló szövegstruktúrák

Könyvtári Figyelõ 2000/4.
Internetes dokumentumok hatása az olvasás és
írás módjára – a kommunikáció új formái

2. Benczik Vilmos: Az olvasás alkonya
Fordulópont 1999/2–3. Tematikus szám:

MIÉRT  (nem) OLVAS A GYEREK?
A „képrobbanás” hatása az olvasásra, új utak
keresése, mert a változás visszafordíthatatlan;  né-
hány javaslat az iskolai olvasóvá nevelésre

3. Cs. Czachesz Erzsébet: Ki tud olvasni?
Iskolakultúra 2001/5.

Az olvasni tudás képességének változó megíté-
lése korunkban, felmérések értékelése

4. Cs. Czachesz Erzsébet: Változó perspektívák
az olvasási képesség értelmezésében

Iskolakultúra 2005/10.
Új irányzatok hatása az olvasás megítélésében
és fejlesztési technikákban – nyelvészeti, pszi-
cho-lingvisztikai perspektívák

5. Gereben Ferenc: Az erdélyi magyar olvasás-
kultúra közelmúltja és jelene

Fordulópont 1999/2–3.
Értékszociológiai vizsgálatok és felmérések ered-
ményeinek értékelése

6. Gereben Ferenc: Olvasáskultúránkról – szo-
ciológiai nézõpontból

Iskolakultúra 1999/2–3.
Értékszociológiai vizsgálatok és felmérések ered-
ményeinek értékelése

7. Gereben Ferenc: Identitás – kultúra – kisebb-
ség (különösen a IV. fejezet)

Osiris Kiadó, 1999.
Hét ország magyar kisebbsége körében és Ma-
gyarországon 2800 adatközlõ vizsgálata olvasás-

kultúrájuk, értékválasztásuk, identitásuk tekinte-
tében

8. Nagy Attila: Háttal a jövõnek (középiskolások
olvasás- és mûvelõdésszociológiai vizsgálata)

Nemzeti Téka, Gondolat Kiadó, 2003.
Beszámoló középiskolások 2001. évi olvasás- és
mûvelõdésszociológiai vizsgálatáról

9. Nagy Attila: Növekvõ kulturális szakadékok –
az olvasás példája

Könyvtár és Nevelés 2006/4.
Korábbi és 2005-ös felmérések összevetése, ér-
tékelése

10. Nagy József: Olvasástanítás: a megoldás stra-
tégiai kérdései, személyiségfejlesztõ olvasásta-
nítás

Iskolakultúra 2004/3.
Új (kritériumorientált) olvasási technikák az is-
kolai személyiségfejlesztésben címû fejezet

11.Vajda Kornél: A gyermeki (ifjúkori) olvasás
paradoxonjai

Könyv és Nevelés 2001/5.
Ellentétes tendenciák összevetése (régit vagy
mait; remekmûvet vagy mindent stb.)

.
12.Adamikné Jászó Anna: Okozat és okok ko-
runk olvasáskultúrájában

Könyv és Nevelés 2007/2.
Az olvasás megvalósulási formái: hangos és
néma olvasás; a nem olvasás lehetséges okai

13. Vári Péter–Andor Csaba–Bánfi Ilona–Fel-

végi Emese–Horváth Zsuzsanna–Krolopp Judit–

Rózsa Csaba–Szalay Balázs: Felnõtt írásbeliség-
vizsgálat

Iskolakultúra 2001/5.
Sikertelenség a kor követelményeihez való fel-
zárkózásban, alulmotiváltság az írni-olvasni tu-
dásban;
megoldás: a körülmények, a technikák és az
emberi minõség változása

14. Gereben Ferenc: Az olvasáskutató olvasás-
története

Könyv, Könyvtár, Könyvtáros 2006/10.
Személyes vallomás az olvasásról

(Összeállította:

Jobbágyné András Katalin)
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Könyvtári kalandozásaim
Mexikóban

III. rész:
a Biblioteca José Vasvoncelos

„Jó sorsom egy kedves, volt tanítványom sze-
mélyében adta meg azt a lehetõséget, amire ál-
momban sem számítottam volna: idén február-
ban eltölthettem két hetet Mexikóban.” Így kez-
dõdött a mexikói élményeimrõl szóló beszámo-
lóm, még tavaly. Elõbb egy iskolai könyvtárban
szerzett tapasztalataimról írtam, majd a legré-
gibb mexikói könyvtárról, a pueblai Pala-
foxianáról. A sorozatot a Biblioteca José
Vasconcelos – mexikói szappanoperákat idézõ
– „kultúrhistóriai esetleírása” zárja.

I. Az élmény

Péntek reggel van, a tizenkettedik napom Mexi-
kóban. Kicsiny pánik fog el: már csak három
napom maradt. Mi férhet bele? A kedvemért
készült „európai reggeli” után vendéglátóm, Ju-
dit kiadja a jelszót: irány a Biblitoeca Vascon-
celos! Ilyet még nem láttál! – mondja a zsúfolt
metrón. Mikor a Buenavista megállóból elõká-
szálódunk, kiszalad a számon: már hogyne lát-
tam volna! Ez itt a Soroksári úti Nagyvásártelep.
De mindjárt be is látom, hogy tévedtem.
Ez azért valamivel jobban néz ki, azt meg
már le is bontották.

Három hatalmas fémdoboz egymás
mellett. Ilyen játékvonatot kapna kará-
csonyra Gulliver az óriások között, ha
volna vonat meg karácsony. Mire a
monstrum tövébe érünk, eltörpülésünk
végleges. Nesztelenül nyílik a fotocellás
ajtó, s elnyel, mint Jónást a cet. Az elõ-
csarnokban a félhomály az úr – meg az
Admirális. Amint villogni kezd a mar-
komban a „digimasina”, tálnyi tányérsap-
ka alól drabális, marcona bajusszal deko-
rált figura lép elém. Egy merõ uniformis
az ember, csupa sujtás, és – csupa tiltás.

– No foto! Mondja halkan, de vészjóslóan. Mint
az amerikai filmekben a banánköztársaság flot-
taparancsnoka, aki másodállásában drogbáró és
leánykereskedõ. Szerintem a mexikói teremõrök-
rõl mintázzák ezeket a „filmhõsöket”. (Vagy
fordítva?) Emberünknek tömött pisztolytáska
feszül a tomporán, így azután nem firtatjuk, hogy
mi a bánatért nem lehet fényképezni Mexikó
legnagyobb nyilvános(!?) könyvtárában. Meg-
kezdjük inkább gyalogtúránkat a végeláthatatla-
nul hosszú földszinti csarnokban. A bejárati lég-
térben egy tizenkét méteres szürkebálna 137
„alkatrészbõl” álló csontváza fogadja a látogató-
kat. Az üzenetét csak találgatjuk: így jár, aki sokat
olvas? Vagy aki nem hozza vissza a könyveket?
Netán a fotocellás ajtóban elhatalmasodó Jónás–
cet relációt hivatott erõsíteni?

A bejárattól a séta majdnem háromszáz méte-
res. Vándorlásunk közben gyermekrészlegeket és
foglalkoztatókat hagyunk magunk mögött. Egyik-
bõl (talán épp az Andersen terembõl?) iskolai
egyenruhás kisdiákok masíroznak ki. (Az iskolai
uniformis nagy divat itt!) Aztán felnõtt-olvasó-
tereket érünk el, majd meg egy csomó számító-
gépet a hozzájuk tartozó terminállal, késõbb ét-
teremnyi büféhez érünk, majd a másik oldalon
egy óriási terembe kukkantunk be: itt munkaasz-
talok mellett könyvtárosnak látszó nõk, férfiak
tüsténkednek – sokan. Döbbenten sejdítem meg,
hogy a könyvtár különbözõ háttérfeladatokat
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ellátó szakalkalmazottai „egytermes”, közös
munkacsarnokban végzik feladataikat. Vándor-
utunk végét a hatalmas konferenciaterem zárja
le. Bekukkantanánk oda is, de sokat nem látunk
belõle, teljes a sötétség.

Séta közben a szokásos, horizontális nézelõ-
dést meg-megzavarja a fölfele bámulás ingere.
Mindvégig a fejünk fölött lebeg ugyanis ennek a
könyvtárnak a legnagyobb (és legvitatottabb)
„találmánya”. Mintha valami gigantikus lichthof
alján járkálnánk, s a fölöttünk belátható tágas tér
tele lenne aggatva valamiféle ketrecekkel, ga-
lambdúcokkal. Megint Gulliverrel (vissza)élve:
mintha az óriások birodalmának dexion-salgó
bemutatótermében járnánk. A csupa fémrács,
lebegni látszó kalitkák a könyvek tárolására szol-
gálnak, csakhogy nem hagyományos könyvtári
raktárakként ám! Inkább minõsíthetjük õket – a
könyvtári és a múzeumi rendszer hibridjeként –
valamiféle önkiválasztó látványtáraknak.  Ezek-
hez ugyanis személyesen kapaszkodhat föl az
olvasó, hogy kiválassza magának a helyben hasz-
nálandó vagy éppen kölcsönzés-
re szánt könyveket. A nem min-
dennapi látványtól elcsábultan
indulunk a fölsõbb régiókba. Az
elsõ szint az olvasószolgálat és a
tájékoztatás terepe. Itt végre hús-
vér könyvtárosokba botlunk. Há-
rom egyenblúzos, -sálas ifjú
hölgy mosolyog ránk egy ovális
alakú, körben zárt, munkaasztalt
és tájékoztató pultot egyként for-
mázó mûtárgy belsõ terébõl.

Hogy mit óhajtanánk? Judit
beíratkozni és kölcsönözni, én meg
– minél többet megtudni a Vascon-
celosról.

Az ifjú kolleginák kedvesek, be-
szédesek. Nem értik, miért kérde-
zem, hogy szabad-e itt fotózni.
Mondom nekik a mélytengeri Ad-
mirálist, jót derülnek a kalando-
mon, meg hogy nem kell a bácsit
komolyan venni, mondják még.
Aztán egymás szavába vágva so-
rolják az intézményrõl szóló tud-
nivalókat. Elmondják, hogy az
ominózus ketrecekben pillanatnyi-
lag félmillió könyv található, de az
összes férõhelyük másfél millió do-

kumentum. Az olvasók a teljes állományhoz
szabadon hozzáférhetnek, kölcsönözhetik és hely-
ben is használhatják. Négyezer ülõhely van az
épületben és az udvaron. A használóknak 750
internetes számítógép áll rendelkezésére. A tele-
kommunikációs központjuk hétezer mexikói köz-
könyvtárral van (pontosabban lesz!) on-line kap-
csolatban. Ez a kapcsolati lehetõség a (már léte-
zõ és mûködõ) Közkönyvtárak Országos Háló-
zatát „elektronizálja”. Kérdezném a honlapjuk
címét, mire egy mutatós prospektust nyomnak a
kezembe: ebben minden fontos dolgot megtalá-
lok róluk, a kérdezett címet is.

Megtudjuk még, hogy a már látott gyermek-
és ifjúsági könyvtáron kívül vannak itt interak-
tív kutatói termek, bemutatóterek a kiadói új-
donságoknak s az idõszakos kiállításoknak, van
audiovizuális szekció és idegen nyelvi centrum,
van virtuális múzeum, vannak konferenciatermek,
meg ott az 520 férõhelyes nagy elõadóterem.
Különös büszkeséggel emlegetik a lányok a pál-
mafákkal körülölelt büfé-kávézót, a botanikus

•

la Biblioteca Vasconcelos es un arca de

conocimiento, rodeada de jardines. que ocupa casI
cualro hectáreas de Superficle en la colonia Buenavista,

una de las más emblemáticas del norte de la Ciudad de México.
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kertet, meg a szabad-
téri olvasóteret, amely-
hez persze adódik itt
az alkalmas idõjárás is
– leszámítva az esõs
évszakot. Megkérdez-
zük a bálnát is, hogy
miért éppen az a csont-
váz a „logó”, de nincs
rá ötletük, azt viszont
nevetve (s egy kicsit
még mindig borzong-
va) mesélik el, hogy az
avatáskor, a délután
három órai kezdés
elõtt õrült tempóban
igyekeztek összerakni
a vázat a földön sza-
naszét heverõ bálna-
csontokból, mint vala-
mi bonyolult, háromdimenziós kirakós játékot.
Az utolsó darab csak néhány perccel az elnök
érkezése elõtt került föl a helyére, de még azért
éppen idõben.

Judit közben beíratkozik. Elõre tájékozódott
a honlapról, így a lányok nem tudják meglepni
váratlan óhajaikkal, amikor valamilyen, a lak-
címét igazoló dokumentumot (pl. a legfrissebb
telefonszámla vagy kábeltévé-számla fénymáso-
latát!), meg a választói igazolványt (kártyát) ké-
rik tõle, ami ott nagyjából a személyi igazol-
ványnak felel meg. Kezesre természetesen nincs
szükség, bár Judit szerint ez korántsem termé-
szetes az ottani könyvtárakban. Míg õk admi-
nisztrálnak, megkérdezem az egyik lányt, hogy
bemehetnék-e egy kicsit a pultjuk mögé. A szán-
dékom némiképp sanda, mert figyelem egy ideje
a szerkezetet, de nem tudok rájönni, hol a bejá-
rata. Mondják, hogy persze, jöjjek csak. Kérdõ
tekintetemre nevetõsen mutatnak egy nyílásra,
ami a körbe futó asztallap egy szakasza alatt, a
zárt pultot megszakítva, éppen rám vár. Nagy
nehezen bebújok (ezt a lányok persze sokkal
fürgébben csinálják), miközben megemlegetem
a zseniális belsõépítész fölmenõit. Némi szuszo-
gás után gyõztesen tekintek körbe, felajzva vá-
rom a potenciális olvasókat, de hát – hétköznap
délelõtt lévén – alig néhány ember lézeng a rop-
pant monstrum belsejében. Sportosan visszakú-
szom hát a használói térbe, és odaülök az egyik
gép mellé: megnézném a leveleimet, meg a hon-

lapjukat, ám a masina nem fogad be. Kellene neki
a kölcsönzõjegyem száma, mondják a lányok.

Mielõtt elköszönnénk, még egy fizikai tor-
túra vár ránk: mint lelkes „kult-turisták”, föl-
kúszunk a ketrecek birodalmába, hogy bön-
gésszünk valamit az idegen nyelvek tanításá-
nak módszertani szakirodalmából. Leküzdve a
– Judit szavaival – „teraszos népmûvelés” aka-
dályait, a szédítõ párkányokat és kiugrókat,
rátalálunk a megfelelõ könyvekre. Gyors ad-
minisztráció után némi megkönnyebbüléssel
érünk ismét talajszintet, s jutunk ki a monst-
rumból. Menekülés közben csak futólag kons-
tatálom, hogy az Admirális egy fülkében bé-
késen szendereg. Nincs bátorságom lefényké-
pezni, hátha a villanásra tüzel...

Este Juditéknál keresgélek az interneten. Egy
brazil építész blog (blogdoalencastro.blogspot.
com/2006_08_01_archive.html) szerzõjének
2006 nyarán megfogalmazott, nem túl hízelgõ
véleménye szerint Mexikóban épült föl Latin-
Amerika új brutális „nagymûve”, az Albert

Kalach tervezte Vasconcelos Könyvtár. Kalach
projektjét nemzetközi versenykiírás nyomán,
közel hatszáz terv közül választották ki. A pá-
lyázók között neves angol, spanyol, uruguayi és
észak-amerikai építészek is szerepeltek, s a zsû-
rinek húsz jeles építész volt a tagja. A könyvtár
honlapjáról (http://www.bibliotecavasconcelos.
gob.mx/) vett adatok szerint a létesítmény terü-
lete közel 38 ezer m², aminek kétharmadán az
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ország flóráját bemutató botanikus kert terül el.
A 270 m hosszú, 28 m széles monstrumot a
méretei miatt megakönyvtárnak is „becézik”. Az
egykori Buenavista pályaudvar helyén álló épü-
let-intézményben évi négy és fél millió látogató-
val számolnak.

A könyvtár a nevét José Vasconcelosról kap-
ta. A névadó a mexikói kultúra jelese, a múlt
század elsõ felében élt író és filozófus, politikus
és miniszter, a mexikói nemzeti könyvtár egyik
leghíresebb igazgatója. Még a bálnáról is kide-
rül a honlapról némi többletinformáció: ez a
jószág Északnyugat-Mexikóból, Baja California
tagállamból, a Californiai-öböl lagúnáiból szár-
mazik. Ott van a Bering-tengeri szürkebálnák-
nak, a földkerekség legszívósabb vándoremlõse-
inek a párzási helye. Ezek az állatok évente
mintegy húszezer kilométert tesznek meg a Csen-
des-óceánban, északi élõhelyük és melegtengeri
szaporodási helyük között, a kitartás és szívós-
ság élõ jelképeiként.

A honlapon olvasható a könyvtár küldetés-
nyilatkozata is, amely szerint a Vasconcelos
Mexikó központi közkönyvtára, a Nemzeti Köz-
könyvtárak Hálózatának szolgáltatási centruma.
Mint ilyen, sokoldalú szakmai segítséget, bibli-
ográfiai információt nyújt a tagkönyvtáraknak,
számítógépes adatszolgáltató hálózatba szervezi
azokat, s továbbképzéseket szervez a közkönyv-
tári szakembereknek. Mûködését és tevékenysé-
gét a CNCA (Nemzeti Kulturális és Mûvészeti
Tanács) nevû kormányzati intézmény irányítja.
Ma azonban ez a tanács már a Vasconcelos fel-
újítási munkálatainak a felelõse. A könyvtár
ugyanis – alig tíz hónapi mûködés után – 2007.
március 19-én bezárt, s még most, 2008 májusá-
ban is zárva tart.

Hogy miért? A „Vasconcelos saga” jobb
megértéséhez itt most némi mexikói belpolitiká-
val fûszerezett kitérõt kell tennem.

II. A háttér

Megérkezésem másnapján egyedül csámborgok
a történelmi városközpont fõterén, a Zócalón. A
Tenochtitlan (Moctezuma azték fõvárosának rom-
jai) meg a XVI. századi katedrális után megnéz-
ném Diego Rivera híres freskóit a Nemzeti Pa-
lotában. De az épületet, benne az elnöki hivatalt
meg a parlament üléstermét, fémkordon övezi, s
a szûk bejárót marcona kommandósok õrzik.

Mutogatom az újságíró-igazolványom, mire a
fejüket rázzák: ide ugyan nem! Hogy miért? Mert
„manifestaciones” vannak – mutat a hátam mögé
egyikük lazán, a géppisztoly csövével. A téren
vidám zene szól, és néhány száz ember hullám-
zik, jókora nyélen lobogó sárga zászlók alatt.
Igazi fesztiválhangulat, perecesekkel, fõttku-
koricásokkal, szuvenírárusokkal. Felötlenek elõt-
tem a pesti tévés közvetítések, s szívesen mon-
danám a marconáknak: – Ez nektek tüntetés,
barátaim? Látnátok ilyenkor nálunk a Kossuth
teret!  Csak mondanám persze, de ennyire azért
nem vagyok jó spanyolból. Amúgy meg ráér-
zek: ezek aligha velem akarnak röpgyûlést tarta-
ni összehasonlító tüntetéstanból. Jobb híján
odébbállok hát. Délután már Judittal kerülünk
vissza a Zócalóra. Egy városnézõ „turibusz”
nyitott tetején imbolygunk be a térre. Legalább
harmincezres, szónokoktól hergelt, dühödt rig-
musokat skandáló tömegen vergõdik át a járgá-
nyunk. Ez már nem fesztivál, ez tényleg tünte-
tés! Némi szorongással nézegetünk körbe, a töb-
bi turista arcára is ráfagy a lelkes „odanézz,
hûdeklassz!” vigyor. Mérhetõ a buszon a meg-
könnyebbülés, amikor végre kievickélünk a tér-
rõl. Aztán másfél óra múlva, jókora kanyarok és
sok-sok látnivaló után, a Zócalótól vagy fél ki-
lométerre újra szembe találjuk magunkat a tün-
tetõkkel. Idõközben rohamrendõrök szorították
ki õket a fõtérrõl, s még itt is hajkurásszák ki-
sebb-nagyobb csoportjaikat. A kordon után
megint kezdem otthon érezni magam.

Este Judit röviden összegzi az elõzményeket:
2006 nyarán elnökválasztás volt Mexikóban. A
két esélyes jelölt, a hatalmon lévõ jobboldalt
képviselõ Felipe Calderón és a baloldali Lopez
Obrador közül az elõbbi nyert – kemény 0.58%-
kal. Mértékadó, semleges körök véleménye sze-
rint csalással, amelynek egyik fõ szervezõje a
regnáló elnök, a szintén jobboldali Vicente Fox
volt. Az erõsen populista színezetû vesztes,
Obrador is osztotta ezt a véleményt, s meg is
próbálkozott mindenféle törvényes (és kevéssé
törvényes) eszközzel, hogy az igazát bizonyítsa.
A választási bíróság végül a latin-amerikai de-
mokrácia játékszabályai szerint döntött: tényleg
nem volt itt minden rendben kérem, viszont –
nyert Calderon, és vesztett Obrador.  Utóbbinak
maradt a polgári engedetlenség, híveit (fõleg a
szegény vidékieket) rendre a fõvárosba hívta
tüntetni, még hónapokkal e választás után is,
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Calderon pedig 2006. december elsején hivatal-
ba lépett.

S hogy mi köze mindennek a Vasconceloshoz?
A már említett blogger, elmarasztaló véleményé-
nek alátámasztására, hivatkozik többek között az
El País címü spanyol nyelvû napilapra, amely
szerint a könyvtár a leköszönõ Vicente Fox el-
nök populizmusának megtestesülése.  Valóban,
a Vasconcelos számított a 2001 és 2006 közötti
fél évtizedet átfogó elnöki éra legmonumentáli-
sabb állami (kulturális) projektjének. A beruhá-
zás maga legalább egymilliárd pesóba került, ez
mintegy százmillió USA dollárnak megfelelõ
összeg.(Más források egyébként 1.3 milliárdos
költségrõl szólnak.) A választások közeledtével
fölgyorsult az építkezés. A rohammunka végül
eredményesnek bizonyult: Fox elnök 2006. má-
jus 16-án, néhány héttel az elnökválasztás elõtt,
a kampány részeként avatta föl a könyvtárt. (Ez
volt a „fölszállott a bálna” napja!) Az elnök avató
beszédében elmondta, hogy a Vasconcelos min-
den szempontból XXI. századi, rendkívül kor-
szerû könyvtár, amelyrõl hamarosan világszerte
beszélni fognak. Az (ex) elnök kitûnõ jósnak
bizonyult, bár õ nyilván nem arra gondolt az ava-
táskor, hogy a könyvtárt alig tíz hónap után, 2007
márciusában be kell majd zárni, különbözõ konst-
rukciós hibák miatt. Ez a feltûnõen gyors amorti-
záció csakugyan beszédtéma lett a nagyvilágban.

II. Epilógus(?)

Az új kormány szerint is elhamarkodták az átadást,
ezért „a hatékonyabb üzemelés és a biztonságo-
sabb szolgáltatások érdekében” át kell építeni az
objektumot. A legalább háromtucatnyi konstrukci-

ós hiba miatt a felelõs kormányzati tisztviselõk ellen
fegyelmi eljárás indult. (Beázásokról, a dokumen-
tumok állagát veszélyeztetõ nedvességrõl, a befe-
jezetlen botanikus kertrõl meg a hiányos katalógu-
sokról szól a fáma.) A rekonstrukciós költségek a
hírek szerint meghaladják az ötvenmillió pesót
(mintegy ötmillió dollárt!). A munkálatok megin-
dultak, de a könyvtár még 2008 áprilisában, több
mint egy év szünet után sem nyitott ki újra. Azt
sem lehet biztosan tudni, hogy az illetékesek meg-
kapták-e a támogatásokat, csak nem sikerült még a
célnak megfelelõen elkölteni, vagy meg se kapták.
A munkát irányító „illetékes” egyébként a koráb-
ban már említett tanács. Ez a hangzatos nevû szer-
vezet egy év alatt állítólag annyi közpénzt nyelt el,
amennyit soha eddig nem sikerült még elnyelnie,
pedig ez az intézmény (is) közismert pénznyelõ
Mexikóban. Akár a Vasconcelosnak kiutalt támo-
gatás is elpárologhatott valahol – a többi után…

A munkatársak az újbóli megnyitásig különbö-
zõ tanfolyamokon és továbbképzéseken vesznek
részt, és folytatják az állomány számítógépes feltá-
rását. A könyvtárosok egyébként némi rezignált-
sággal hívták föl a figyelmet, hogy a szûk tízhó-
napnyi nyitva tartás idején a látogatók sokkal in-
kább internet-kávéháznak használták az intézményt,
mintsem hogy az alapszolgáltatásait vették volna
igénybe. A legsikeresebb rendezvényüknek pedig
egy divatbemutató bizonyult.

Itt tart most a Biblioteca Vasconcelos. Nyitás:
amikor elkészül – olvasható a honlapon. Mexikó-
ban minden lehetséges, de semmi sem biztos –
mondja Judit. Én meg, haj’ de szívesen visszamen-
nék a második megnyitóra! Csak az a gond, hogy
nem bírja a büdzsé(m)...

Balogh Mihály
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„A jövõ a múlt és a jelen
egységére épül”

Emlékkötetet

Kovács Máté tiszteletére

Kovács Máté tanszékvezetõ professzorra szü-
letése századik évfordulójának évében, 2006-
ban három kiemelkedõ rendezvénnyel emlé-
keztek.

Március 22-én emlékünnepséget tartottak az
ELTE BTK Könyvtártudományi Tanszék szer-
vezésében Budapesten. Ezen hét elõadó Ko-
vács Máté sokszínû életébõl merítve felidézte
mint államtitkárt; elhelyezte örökségét a háló-
zati közösségi terek korában; megfogalmazta,
mit jelent Kovács Máté a leendõ könyvtáro-
soknak; méltatta könyvtárpolitikai tevékeny-
ségét, amelyet az Országos Könyvtárügyi Ta-
nácsban, valamint az Országos Könyvtárügyi
Dokumentációs Tanácsban fejtett ki; emléke-
zett rá mint frankofon bibliológus professzor-
ra, vagy „egyszerûen csak” Kovács Mátéra, az
emberre; napjainkba helyezte filozófiáját, el-
képzelve, mit tenne ma Kovács Máté.

A Magyar Könyvtárosok Egyesületének
XXXVIII. vándorgyûlésén a kecskeméti Katona
József Könyvtárban 2006. július 28-án emlék-
ülést tartottak a centenárium alkalmából. Ez al-
kalommal öt elõadás hangzott el: felidézték
munkásságát az 1956 és 1972 közötti idõszak-
ból az ELTE tanszékvezetõ professzoraként;
kapcsolatát a humán információtudománnyal;
bibliológiájának egy diszciplináját a múltba és a
jelenbe helyezve, szociológiai körképet adva a
Kárpát-medence magyarságának nemzeti és kul-
turális identitásáról.

A 2006-os év harmadik nagy rendezvénye a
róla elnevezett mûvelõdési központ és könyvtár
konferenciája volt Hajdúszoboszlón 2006. no-
vember 10–11-én. Kovács Máté 1945 és 1949
között a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztéri-
umban szakpolitikusként tevékenykedett, életé-
nek ezeket a történelmi távlatú esztendeit idézte

meg az egyik elõadás. 1949-ben a Debreceni
Egyetemi Könyvtár igazgatója lett, itteni érték-
mentõ tevékenységérõl is szó esett. A hajdúszo-
boszlói születésû Kovács Máté kultuszminiszté-
riumi államtitkárként sem feledkezett meg szü-
lõvárosáról, középiskolai képzéshez, mûvelõdé-
si házhoz, kollégiumhoz juttatta Hajdúszobosz-
lót – errõl is megemlékezett a hálás utókor.
Történeti és elméleti munkásságának kiteljese-
dése volt A könyv és könyvtár a magyar társa-

dalom életében címmel három kötetre tervezett,
de a harmadik kötet nélkül sajnos torzóban
maradt, szerkesztésében összeállt munka. Sze-
repvállalását a határon túli könyvtárosképzésben,
irodalmár pályakezdését éppúgy felidézték a
konferencián, mint szakmai barátságait és embe-
ri alakját. A családja körébõl indult kezdemé-
nyezésre létrejött, hivatalosan 1996-tól mûködõ
alapítvány egyik célja, hogy ápolja Kovács Máté
emlékét és szellemiségét, ennek eredményeirõl
is olvashatunk az emlékkötetben.

A jövő a múlt és a jelen egységére épül
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Kovács Máté szellemi hagyatéka sokáig ad
még feladatot a kutatóknak, hiszen az Országos
Széchényi Könyvtárban õrzött levéltári anyagon
túl nagyon sok helyen rejtõzködhetnek pályájá-
hoz, szakmai munkásságához kötõdõ iratok, le-
velek – mint ahogy az több elõadásból is sejlik.
Az emlékkötet tartalmazza az 1983 és 2007
között megjelent, Kovács Máté életéhez kapcso-
lódó, róla szóló publikációk bibliográfiáját. (A
korábbi idõszak bibliográfiái az elõzõ két em-
lékkötetben jelentek meg.)

Az emlékkötet végén Kovács Máté kéziratos
hagyatékából olvashatunk, ahogy õ fogalmazta,
„egy emberjelölt meglátásaiból”, s egy pici merí-
tést szépirodalmi próbálkozásaiból, novelláiból –
igazolva meglátásait, amikbõl mutassunk egyet
példaként: „Az univerzum legnagyobb, de egyszer-

smind a legfájdalmasabb csodája: a gondolkodás.”

A rá emlékezõ, õt megidézõ elõadásokat ol-
vasva egyre erõsebb a hiányérzet: milyen kár,
hogy nincs már közöttünk, s megfogalmazódik
az ösztönzés arra, hogy pályájával, életével, szel-
lemiségével minden leendõ könyvtáros s a pá-
lyán most dolgozók is megismerkedjenek. Ezt a
célt is szolgálja a tisztelgõ kötet, amely számos
intézmény, köztük a Nemzeti Kulturális Alap
támogatásával jelent meg Hangodi Ágnesnek, a
Kovács Máté Alapítvány Kuratóriuma titkárának
szerkesztésében.

(FL)

  A jövõ a múlt és a jelen egységére
épül. Emlékkötetet Kovács Máté tiszte-
letére / szerk. Hangodi Ágnes. – Deb-
recen: Debreceni Egyetem Egyetemi és
Nemzeti Könyvtár soksz., 2007.– 274 p.

Mûvelõdéspolitika
és középiskolai könyvtárak
egykor

Szerafinné Szabolcsi Ágnes
doktori értekezése

Mintha mostanában nagyobb figyelem irányulna
a hajdani, a második világháború elõtti középis-
kolai és más tanintézeti könyvtárakra. A téma a
doktoranduszok érdeklõdését is felkeltette. Az
elkészült PhD-értekezések egyikét Szerafinné
Szabolcsi Ágnes nyújtotta be, aki a Nyíregyházi

Fõiskola informatikus könyvtáros szakának ok-
tatója. A Debreceni Egyetem Bölcsészettudomá-
nyi Karán 2005 októberében sikeresen megvé-
dett disszertáció tavaly nyomtatásban is megje-
lent, innentõl fogva bibliográfiailag regisztrál-
ják, a kutatók tudomást szerezhetnek róla.

A kötet címe és alcíme pontosan kifejezi a
tartalmat és a szerzõ elsõdleges szándékát: Kul-

túrpolitika, iskola, könyvtár. A kultúrpolitika ha-

tása Nyíregyháza középfokú iskolai könyvtárai-

ra a két világháború között. Rögtön bocsássuk
elõre: korrekt, gondos munka, számos kérdés-
ben elõmozdítja a tárgyalt idõszak mûvelõdési
jelenségeinek, folyamatainak megértését. Széles
szakirodalmi és forrásbázisra támaszkodik, pél-
dásan kivitelezett hivatkozásainak száma meg-
haladja a háromszázötvenet (alig több mint száz-
nyolcvan szövegoldalon!), a felhasznált iroda-
lom listája százharmincnyolc tételbõl áll. Az
olvasó kedvére lapozgathat az egyidejû doku-
mentumokból (a központi könyvjegyzékekbõl,
levéltári iratokból) kiválogatott függelékben is.

Már a tartalomjegyzékbõl kitûnik, mennyire
logikus és világos a tanulmány szerkezeti felépí-
tése. A szerzõ röviden vázolja, hogyan alakult
Magyarország helyzete a trianoni békediktátu-
mot követõen. Majd a Horthy-korszak két ki-
emelkedõ kultuszminiszterének, Klebelsberg
Kunó grófnak és Hóman Bálintnak a nézeteit,
gyakorlati tetteit és könyvtár-politikai elgondo-
lásait taglalja. Közben a korabeli közoktatás-
politika meghatározó személyiségérõl, ideológu-
sáról, Kornis Gyuláról is szól. Ebben a fejezet-
ben választ kaphatunk arra a nyilván sokakat
elgondolkodtató szóhasználatra is, amely a cím-
ben és az alcímben található: a ma szokásos
mûvelõdéspolitika helyett itt, az értekezésben az
egykori kifejezés – kultúrpolitika – szerepel, tehát
Szerafinné e vonatkozásban is a történetiség elvét
érvényesíti. Más esetekben szintén hasonlóan jár
el, az adott kor lehetõségeibõl, viszonyaiból indul
ki, értékelõ megállapításait ezekhez igazítja.

 A dualizmus idõszakáig, nevezetesen Eötvös
József népoktatási törvényéig visszanyúlóan vizs-
gálja az ifjúsági, vagyis a tanulói könyvtárak
fejlõdését. Részletesebben kitér a Vallás- és
Közoktatásügyi Minisztérium (VKM) által 1923-
ban létrehívott Országos Ifjúsági Irodalmi Ta-
nács tevékenységére. A tanács rendszeresen állí-
tott össze könyvjegyzéket a középiskolai könyv-
tárak állományának beszerzéséhez, és ezeket a
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VKM a Hivatalos Közlönyben tette közzé. Nem-
csak kötelezõ és ajánlott mûveket soroltak fel,
hanem jó néhány alkalommal tiltottá nyilvání-
tott kiadványokat is. „A könyvajánlások a kor-
szak politikai gondolkodását képviselték. A fel-
sorolásban nem szereplõ kiadványok csak külön
ellenõrzési folyamaton keresztül menve, a tan-
kerületi királyi fõigazgatók hozzájárulásával vol-
tak beszerezhetõk” – állapította meg a szerzõ a
végsõ, összegzõ fejezetben. Vagyis – ha szigo-
rúbban, ám a valósághoz híven fogalmazunk – a
középfokú tanintézetek tanulói könyvtárainak
gyarapításakor az állami cenzúra létével kellett
számolni.

A következõkben Szabolcs vármegye és a me-
gyeszékhely, Nyíregyháza kulturális életérõl esik
szó. Két fontos és sok újat hozó alfejezet emel-
hetõ ki: az egyikben a város könyvtárait ismer-
teti, a másikban a nyíregyházi tanulók társadal-
mi összetételét vizsgálja. Egzakt adatokkal arról
a lokális közegrõl rajzol hiteles képet, amelyben
a helyi középfokú iskolák és azok könyvtárai
mûködtek. Az adott kor felfogásához igazodva a
gimnáziumok, a reálgimnázium és a leánylíce-
um, valamint a felsõkereskedelmi iskolák és a
tanítóképzõ intézetek mellett a polgári iskolákat is
a középfokú tanintézetek közé sorolja.

Ily módon a disszertáció legterjedelmesebb
(mintegy hatvan oldalra rúgó) fejezete tizenegy
intézményt mutat be. A rendelkezésre álló egy-
idejû források, leginkább az értesítõk, továbbá
más nyomtatott információhordozók és a levél-
tári iratok alapján igyekszik rekonstruálni vala-
mennyi azonosítható iskolai (tanári, tanulói, egy-
leti stb.) könyvtár korabeli történetét. Rengeteg
tényt közöl, megpróbálja a gyûjteményeket fel-
ügyelõ tanárokat (köztük a legendás Kovács
Mátét) is azonosítani. Táblázatai körültekintõ,
alapos kutatásról tanúskodnak. A konkrét, nyír-
egyházi példa általánosítható következtetésekre
ad lehetõséget. A már említett zárófejezetben a
szerzõ kísérletet tesz ezek (vagy legalábbis ezek
egy részének) megfogalmazására. Úgy véli, hogy
a központi megkötöttségek ellenére a könyvtá-
rak révén a tanulók kulturálisan sokat gazdagod-
hattak szellemiekben, és a tanárok is támaszkod-
hattak állományukra. A diákok számára „elérhe-
tõvé vált […] a magyar és külföldi klasszikus
szépirodalom a kötelezõ irodalom keretében, hoz-
zájuthattak a korszak kézikönyveihez, folyóira-
taihoz. A tanárokat szakmai ismereteik korsze-

rûsítésében segítették a pedagógiai és a hivata-
los kiadványok.”

 N. Szabó József, a fõiskola egyetemi tanára
írja elõszavában, hogy Szerafinné Szabolcsi
Ágnes „monográfiája tudománytörténeti és kul-
túrpolitikai hiányt pótol…” Miután egyetértés-
sel idéztük, tegyük hozzá: a tanulmány fontos
tanulsággal szolgál a könyvtártörténet mûvelõi,
és szolgálhat a mai mûvelõdés- és könyvtárpoli-
tika számára is. Számos hozadéka közül talán
leginkább azt érdemes hangsúlyozni, hogy a min-
denkori mûvelõdéspolitika közvetlen hatással
lehet és van az iskolai könyvtárak, tágabban a
könyvtárak fejlõdésére. Ösztönözheti és korlá-
tozhatja azt. Remélhetõleg most, aztán a köze-
lebbi és a távolabbi jövõben az elõzõ szándék
jellemzi majd a hazai politikai irányítást.

Bényei Miklós

   Kultúrpolitika, iskola, könyvtár. A
kultúrpolitika hatása Nyíregyháza kö-
zépfokú iskolai könyvtáraira a két vi-
lágháború között / Szerafinné Szabol-
csi Ágnes. – Nyíregyháza : [Szerzõ],
2007. – 232 p.

Fekete Attilla
Képek a Tejútról:

Szent Jakab útján a Pamplonától
a Fisterre-ig

c. fotókiállítása június 30-ig látható
a Budapesti Corvinus Egyetem

Központi Könyvtárában
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Felterjesztés kitüntetésekre

A 3/1999. (II. 24.) sz. NKÖM rendelet 20. § alapján a Szinnyei József-díjat évente hat olyan könyvtáros
kaphatja meg, aki hosszabb idõn át kiemelkedõ teljesítményt nyújtott, és tevékenységével, kezdeményezése-
ivel szakterülete fejlõdését segítette elõ. A díjat augusztus 20-án adja át az oktatási és kulturális miniszter.
Kérjük, hogy a 2008. évi Szinnyei József-díj adományozására javaslataikat 2008. május 30-áig (postára adás
dátuma) küldjék el a következõ címre: OKM Miniszteri Kabinet – Társadalmi és Civil Kapcsolatok Titkársága,
1055 Budapest, Szalay utca 10–14. A borítékra írják rá: „Kulturális kitüntetés – Szinnyei József-díj”

A 3/1999. (II. 24.) sz. NKÖM rendelet 21/A. § alapján a Széchényi Ferenc-díj a közgyûjteményi (könyv-
tári, levéltári, múzeumi) szakterületen dolgozó azon szakembereknek adományozható, akik magas színvonalú
elméleti vagy gyakorlati tevékenységükkel, új módszerek kidolgozásával és azok alkalmazásával szolgálták
szakmájukat.A díjat augusztus 20-án adja át az oktatási és kulturális miniszter. Kérjük, hogy a 2008. évi
Széchényi Ferenc-díj adományozására javaslataikat 2008. május 30-áig (postára adás dátuma) küldjék el a
következõ címre: OKM Miniszteri Kabinet – Társadalmi és Civil Kapcsolatok Titkársága, 1055 Budapest,
Szalay utca 10–14. A borítékra írják rá: „Kulturális kitüntetés – Széchényi Ferenc-díj”

Felhívás
Az év fiatal könyvtárosa elismerõ cím elnyerésére

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete, valamint az Informatikai és Könyvtári Szövetség a pályakezdõ könyvtárosok kiemel-
kedõ szakmai teljesítményének jutalmazására ismét meghirdeti Az év fiatal könyvtárosa pályázatot.

Az elismerést az az egyéni pályázó kaphatja meg, aki:
33 év alatti (1975-ben vagy késõbb született), felsõfokú könyvtárosi végzettséggel rendelkezik és könyvtári munkakör-

ben dolgozik.
A pályamunka tartalmazza a jelölt szakterületének gyakorlatából származó valamely téma írásbeli, még nem publikált

kidolgozását. Az elõzõ években nem nyertes pályamunkák, amennyiben az egyéb kritériumok teljesülnek, ismét benyújt-
hatók.

A pályamunkához csatolandó:
Név, cím, elérhetõség, szakmai önéletrajz, 3 támogató írásbeli ajánlása
Az elismerõ cím odaítélésérõl az MKE és az IKSZ elnöksége által megbízott kuratórium dönt. Az elismerés ünnepélyes

átadására az MKE 40. vándorgyûlésének (Szombathely, 2008. július 24–26.) plenáris ülésén kerül sor.
A címmel elismerõ oklevél, pénzjutalom (50 000 Ft), szakmai rendezvényen bemutatkozás lehetõsége jár. A kuratórium

a dolgozat szaklapokban történõ közzétételét ajánlással támogatja. A cím birtokosai elõnyt élveznek a külföldi tanulmány-
utakra benyújtott pályázat elbírálásánál.

A pályázat benyújtásának (beérkezési) határideje: 2008. június 20., péntek 14 óra.
A pályázat benyújtható postai úton (Magyar Könyvtárosok Egyesülete 1827 Budapest, Budavári Palota F épület) vagy

személyesen az Országos Széchényi Könyvtár épületében található MKE irodában (439-es szoba). Az iroda hétfõtõl
csütörtökig 9-tõl 16 óráig, pénteken 9-tõl 14-óráig érhetõ el.

A hiányosan benyújtott pályázatok tartalmi elbírálás nélkül elutasításra kerülnek.

Bakos Klára Dr. Fodor Péter

elnök, MKE elnök, IKSZ
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FELHÍVÁS ÉRDEKES ÉPÜLETEK MEGNYITÁSÁRA 

 
IDÉN IS SOR KERÜL AZ EURÓPA-SZERTE NÉPSZER  

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG NAPJAI 
HÉTVÉGÉRE, MELYNEK ID PONTJA:  

2008. SZEPTEMBER 20–21. 
szombat-vasárnap 

 

 

Központi témaként 

„ÚJJÁSZÜLETÉS” – A RENESZÁNSZ ÉVE 
címmel 

a 2008-as év kiemelt témájához szeretnénk csatlakozni, de MINDEN MÁS HELYSZÍNT 

szívesen veszünk. 

 

Kiemelt nemzeti évfordulókhoz csatlakozási lehet ségek 2008-ban:  

Vitéz János, Mátyás király, Kós Károly, Reguly Antal, Victor Vasarely, Hopp Ferenc,  

Lotz Károly, Czóbel Béla, Zala György, a Nyugat folyóirat. 

 

AMENNYIBEN NEM ISMERI A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG NAPJAI CÍM  RENDEZVÉNYT, 

KÉRJÜK, OLVASSA EL B VEBB TÁJÉKOZTATÓNKAT 

ÉS A JELENTKEZÉSI LAPOT CÍMÜNKRE KÜLDJE VISSZA. 

 

***

:~~**
*~*
***

A kultúrák közötti 2008
párbeszéd európai éve

WWW.RENESZANSZEV2008.HU
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Tájékoztató a Kulturális Örökség Napjai programhoz való 

csatlakozásról: 
 
Az Európa Tanács védnökségével már negyvennyolc országban rendezik meg az egyre 
nagyobb népszer ségnek örvend  örökségi napokat. 
 
A program célja az, hogy a nagyközönség figyelmét ráirányítsuk az épületek értékeire, 
azokéra is, amelyek máskor részlegesen, id legesen, illetve csak a társadalom egyes 
rétegei által látogathatók, esetleg folyamatosan zárva vannak. A hagyományosan 
szeptember harmadik hétvégéjén megrendezett esemény során országszerte sok száz 
ilyen épület és helyszín kapuja nyílik meg a látogatók el tt. 
 
A megnyitandó épületeknek, helyszíneknek nem kell feltétlenül védett (m )emlékeknek 
lenniük, korukra, funkciójukra nézve sincs semmilyen követelmény, de természetesen 
nagyobb számú érdekl d t vonzanak akkor, ha sajátos esztétikai vagy jelent s történeti 
értékük van.  
 
Fontosnak érezzük továbbá a kortárs építészet, tájépítészet, népi- és ipari emlékek 
kiemelked  alkotásainak, feltárt régészeti lel helyeknek, temet knek a megismertetését 
is. 
 
A látogatás élményét fokozhatja az épületekben, helyszíneken folyó tevékenység, valamint 
az ott található m vészi alkotások, bútorok és eszközök, régészeti leletek, esetleg a 
különleges épületszerkezetek, díszes homlokzatok, védett fák, növények megismertetése 
is. Érdemes a helyszíneken és a megtervezett útvonalon vezetést tartani, vezet ként pedig 
szakembereket vagy olyan önkénteseket bevonni, akik az adott helyet jól ismerik. Sokan 
vannak, akik szívesen megosztják tudásukat másokkal – például a több id vel és 
tapasztalattal rendelkez  nyugdíjasok, de érdemes bevonni az újdonságokra szívesen 
vállalkozó fiatalokat, diákokat is. 
 
Egy épület, helyszín látogathatóságát bárki kezdeményezheti. A vendégek fogadása önként 
vállalt szolgálat, a kezdeményez knek természetesen szabad döntésére van bízva, hogy 
mekkora részt tesznek ingyenesen bejárhatóvá. 
 
A Kulturális Örökség Napjai rendezvény jó alkalom arra, hogy értékeink megtekintése mellett 
észrevegyük azok sérülékenységét, mulandóságát és a meg rzés munkájának 
összetettségét is, amelyhez az egész társadalom összefogására és közrem ködésére 
szükség van. 
Fontos eleme ezért a mozgalomnak a helyi önkormányzatok, kulturális közösségek, a 
döntéshozók, a szakmai és a civil szervezetek bevonása. Az örökségi hétvége 
megszervezése és az eseményeken való részvétel mind a szervez k, mind a közönség 
számára jó alkalom a társadalmi önszervez dés és demokrácia gyakorlatának er sítésére, 
a helyi értékek közös ünneplésén keresztül a közös öröm megtapasztalására.  
 
Kérjük, hogy aki ezúton tudomást szerez a Kulturális Örökség Napjai rendezvényr l, 
népszer sítse azt, s helyi szinten (a lakosság, helyi önkormányzat, turisztikai iroda, 
m vel dési központ, helytörténeti kör, iskola, múzeum és más szakmai és civil szervezetek 
bevonásával) kezdeményezze és vegyen részt a szeptember 15–16-i események 
megszervezésében! 
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A Kulturális Örökség Napjai 2008. évi témája: 
 

„ÚJJÁSZÜLETÉS” – A RENESZÁNSZ ÉVE 
 
 

Ezúton szeretnénk kérni mindazok segítségét, akiknek határon túli kapcsolatai vannak, 
tájékoztassanak minket, illetve továbbítsák a FELHÍVÁST és a JELENTKEZÉSI LAPOT. 

 
 

A Kulturális Örökség Napjai szervezésénél az elmúlt évek gyakorlatában kialakult 
szokások és az Európa Tanács javaslatai: 
 
 A helyszín látogatását ingyenesen kell lehet vé tenni. 

 Az épület megjelölésére térítésmentesen emblémás zászlót lehet igényelni (I. jelentkezési 
lap). 

 A bejáratnál és az épület környékén plakáto(ka)t javaslunk elhelyezni, amelyen fel kell 
tüntetni a nyitva tartás és a vezetések pontos id pontját. A plakáton lév  üres mez be 
bármilyen további (figyelemfelkelt , tájékoztató) anyag beilleszthet . 

 Érdemes az épület, helyszín bemutatására vezet r l gondoskodni. 

 Igen hasznos, ha a látogatók – akár a legegyszer bb eszközökkel elkészített – írásos, 
esetleg rajz- vagy fotóillusztrációval ellátott információs anyagot kapnak az épületr l. 
Lehet ség van az épülettel, helyszínnel kapcsolatos értékesebb kiadványok árusítására 
is.  

 Az ingyenes látogathatósággal nem ellentétes az önkéntes adományok elfogadása. 

 A program színesítése, a családi látogatások el segítése érdekében érdemes egyéb 
eseményeket is szervezni (kiállítás, vetítés, koncert, színházi el adás stb.). 

 Kérjük a KÖN logóját (lásd a címoldalon és a weblapon) valamennyi nyomtatott, illetve 
vizuális anyagon feltüntetni. Érdemes gondolni a testvértelepülésekkel közös vagy 
párhuzamos programok szervezésére, s t a nemzetközi együttm ködés lehet ségeire is 
felhívjuk figyelmüket. 

 Nagy érdekl désre tarthat számot tematikus útvonalakat és/vagy a kisebb 
területeket vezetéssel bemutató séták szervezése (pl. a helytörténeti körök 
bevonásával). 

 Az egyébként is nyitva tartó épületek – pl. múzeumok – részér l kívánatos, ha a Kulturális 
Örökség Napjai témájához kapcsolódó különleges programot szerveznek. 

 Célszer  a látogatható épületek, helyszínek listáját – mint fontos eseményt – hetekkel az 
örökségi hétvége el tt, a helyi nyomtatott/elektronikus sajtóban megjelentetni. 

 A fiatalok és f leg az iskolás gyerekek érdekl désének felkeltésére és aktív részvételére 
érdemes külön figyelmet fordítani. 

 Ahol megoldható, biztosítandó a mozgáskorlátozottak közlekedési lehet sége is. 

 Kívánatos az épület, helyszín helyreállításának tervezésében és kivitelezésében részt 
vev  vagy azt támogató szervezetek, magánszemélyek nevének feltüntetése. 

 Kérjük, hogy a látogatók számáról jelentést és a helyi eseményekr l szóló, esetleg 
fénykép(ek)kel illusztrált beszámolót, valamint a KÖN-nel kapcsolatos információs 
anyagot 2008. október 10-ig az alábbi címre eljuttatni szíveskedjenek!  

 
Jelentkezés és további információ a www.oroksegnapok.hu honlapon. 

A jelentkezés határideje: 2008. június 20. 
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JELENTKEZÉSI FELHÍVÁS

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete és a házigazdák – Berzsenyi Dániel Könyv-
tár, NYME Savaria Egyetemi Központ Könyvtára és az MKE Vas Megyei Szer-
vezete – tisztelettel és barátsággal hívja Szombathelyre az egyesület tagjait és
minden érdeklõdõ kollégát az MKE 40. vándorgyûlésére 2008. július 24–26-án.

Téma: A könyvtárak örök reneszánsza
Mátyás könyvtárától a XXI. századi tudásközpontokig

A szakmai programok helyszínei:
Plenáris ülés, regisztráció, kiállítás: Megyei Mûvelõdési és Ifjúsági Központ

(Ady tér 5.)
Szekcióülések: Berzsenyi Dániel Könyvtár (Dr. Antall József tér 1.)

Savaria Egyetemi  Könyvtár (Károlyi Gáspár tér 4.)
 
Az elõzetes program a vándorgyûlés honlapján olvasható és letölthetõ:
http://vandorgyules.bdf.hu
 
A jelentkezési lap ugyancsak letölthetõ errõl a weboldalról, vagy on-line jelentke-
zés esetén közvetlenül a http://moondev.bibl.u-szeged.hu/mke-jelentkezes-2008 cím
felkeresését javasoljuk.
 
A jelentkezési határidõ: május 30.
 
A szervezõk szeretnének minél több kollégát invitálni a találkozóra, és arra törek-
szenek, hogy tartalmas programokkal és szíves vendéglátással szép napokat te-
remtsenek.

 
Várják a jelentkezéseket!

 

Magyar Könyvtárosok
Egyesülete

'&~~'V'cdo',,"'"
~~I A könyvtárak

örök
reneszánsza
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Eseménynaptár 2008

Új szekció az MKE-ben

Május 6-án megalakult a Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) szó szerint és átvitt érte-
lemben is legfiatalabb szekciója, a Fejlett Információs Technológiák és Társadalom Szekció
(MKE FITT).

A szekció székhelye a MOME Könyvtár (1122 Budapest, Zugligeti út 9–25.).
A vezetõség tagjai:
Elnök: Lévai Klára

Titkár: Takács Dániel

Elnökségi tagok:
Ignéczi Lilla, Kardos András, Nagy Nikolett, Paszternák Ádám

Az ellenõrzõ bizottság elnöke Ládi László, tagjai:
Budai László, Rónay Gabriella, Wéber Katalin

A szekciót az MKE Tanácsülésén Bárdosi Mónika képviseli.
Továbbra is várjuk az érdeklõdõket, mind a http://itszekcio.klog.hu, mind az itszekcio

@googlegroups.com és a http://groups.google.com/group/itszekcio címeken.

Richard Wagner rendezvénysorozat

Az Országos Idegennyelvû Könyvtár a Wagner? WAGNER! Richard Wagner irodalomban,

zenében, színházban címû rendezvénysorozattal kapcsolódik a német zeneszerzõ, karmester,
esztéta és író kettõs évfordulójához.

A kiállításon a wagneri életmûhöz kapcsolódó kép-, szöveg- és kottaanyagokon kívül jel-
meztervek, színpadi fényképek láthatók. Meixner Mihály 2008. június 4-én, szerdán 17.30-kor
tart elõadást Híres énekesek és karmesterek Wagner felvételeibõl címmel.

A kiállítás 2008. június 25-éig látogatható, a könyvtár nyitvatartási idejében.
A programok látogatása ingyenes, szeretettel várunk minden kedves érdeklõdõt!

Dátum Hely Rendezvény Rendez  intézmény Információ 

VI. 12. Budapest EBSCO szakmai nap BME refposta@omikk.bme.hu 

VII. 9–

11. 

Gy r, Hotel 

Famulus 

Szolgáltatás – használó  

– könyvtáros. Helyismereti 

könyvtárosok konferenciája 

Kisfaludy Károly 

Megyei Könyvtár és 

Galgóczi Erzsébet 

Városi Könyvtár 

www.kkmk.hu/hksz 

VIII. 

27–29. 
Debrecen Informatika a fels oktatásban Debreceni Egyetem 

www.agr.unideb.hu/ 

if2008 

IX. 26. Bp., OIK Nyelvek európai napja 

Országos 

Idegennyelv  

Könyvtár 

www.oik.hu 

X. 7–

12. 
Országosan 

Könyvtárak összefogása  

a társadalomért 
IKSZ http://iksz.shp.hu 

X. 12. Országosan Könyves vasárnap IKSZ http://iksz.shp.hu 

X. 13. Tatabánya 8. ODR-konferencia 
József Attila Megyei 

Könyvtár 

Fátrai Erzsébet 

kvkozi@jamk.hu 

XII. 1–

7. 
Országosan Gyermekkönyvhét   

XII. 11. Bp., FSZEK IKSZ-közgy lés IKSZ http://iksz.shp.hu 
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