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Cikkek tükrében a bajai városi könyvtár. Válo-

gatott bibliográfia rövid könyvtártörténettel

1948–2008 címû mûvet.
A kiállítás megtekintése jó hangulatú, oldott

baráti beszélgetéssel folytatódott, „fehér asztal-
nál”, az elmaradhatatlan bajai halászlé kíséretében.

Blága Borbála

a fotókat készítette Zalavári László

Németi Ferenc
nevét vette fel

a tokaji városi könyvtár
Bensõséges ünnepséget tartottak október 27-én
Tokajban. Az alkalmat az szülte, hogy 45 évvel
ezelõtt alakult meg a település könyvtára.

Magát a megemlékezést áthatotta, hogy ez az
olvasók, s csak másodsorban az intézmény ün-
nepnapja. Ezért sikerült szép és emlékezetes ün-
nepséget tartani.

Tokaj az ország egyik nevezetes települése: lé-
lekszámához képest kiugróan magas a könyvtárlá-
togatók száma. Ez a szellem most is tapasztalható
volt: nyolcvan meghívottból több mint hatvanan
eljöttek ünnepelni. Nagy figyelemmel, csillogó
szemmel követték végig az est programját.

Kis zenei blokkot adott elõ Posta Lilla és
Mestyák Melánia hetedik osztályos tanuló. Az-
tán Májer János polgármester méltatta a könyv-
tár szerepét. Ahogy kiemelte: „Büszkék lehetünk
arra, hogy a kultúrának a városban szép létesít-
mények adnak otthont, s
ezeket közösen sikerül tu-
dománnyal, szellemiekkel
megtölteni. A városépítés
nemcsak falak emelése, de
a magas kultúra megho-
nosítása is. Ebben megvan
a sajátos szerepe a városi
könyvtárnak, amely nem
egyszerûen az olvasás
vagy az internetezés
helyszíne, de a helyi kis-
közösségek kovácsolódá-
sának színtere is.”

Zelenákné Ónodi Csil-

la könyvtárvezetõ az el-
múlt negyvenöt évnek
elsõsorban a kezdeteirõl
beszélt, kiemelve az ol-

vasók és a könyvtárosok egymásra találását, szak-
mailag pedig a könyvtári állomány olyan irányú
kifejlesztését, mely jól szolgálta a helyi társada-
lom sokszínû érdeklõdését, önmûvelési lehetõ-
séget nyújtva a szellemi fejlõdésre. Megemléke-
zett Oláh Istvánnéról, a könyvtár elsõ vezetõjé-
rõl, szervezõjérõl, majd a többi könyvtárosról,
akik mind szívük szerint szolgálták ki az olvasó-
kat, s egyéniségükkel hozzátettek valamit a
könyvtár hangulatához. Köszönettel beszélt az
önkormányzat állományfejlesztéshez nyújtott segít-
ségérõl s arról, hogy tíz évvel ezelõtt lehetõséget
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teremtettek egy új, háromszáz négyzet-
méteres, a kor követelményeinek megfe-
lelõ könyvtár kialakítására.

A jelenlegi könyvállomány 25 ezer
kötet. Mint a könyvtárvezetõ elmond-
ta, az internet óriási kihívást jelent, s a
hagyományos eszközök mellett meg
kellett találni a helyét a mai könyvtár-
ban. Eközben azonban a könyvek sze-
retetéig is el kell jutniuk az olvasók-
nak. „Óh,ne mondjátok azt, hogy a
Könyv ma nem kell...! / Hogy a Könyv-
nél több az Élet és az Ember, / Mert a
Könyv is Élet, és él, mint az Ember / Így
él emberben a könyv s könyvben az
Ember” – kezdte idézni ars poeticáját
Babits soraival.

Az elmúlt évtizedekre emlékezve az elsõ ol-
vasóktól a sok éven át hûen visszajárókon át az
óvodásoknak szóló interaktív tevékenységig min-
den szóba került. Ennek részeként – mint minden
évben – megemlékeztek a leghûségesebb olvasók-
ról. Ez évben Tamás Lajosné és Groncsák Gyuláné

nyerte el ezt a címet. Mint mondták, nem számítot-
tak arra, hogy ünnepelt személyek lesznek.

Az érdekeltek elõzetes megegyezése szerint
Németi Ferenc nevét vette fel a könyvtár. Elsõ
pillanatra ez talán meglep valakit. Mindenki tudja
Tokajban, hogy az itteni vár történetének õ volt
a legvitézebb kapitánya. A reformáció idején
zsoltárszerzõként és mecénásként ismerték. Ezért
esett rá a választás. Mint Zelenák István törté-
nelmi elõadásából most hallhattuk, nem közép-
szerû ember volt õ. Amellett, hogy számos csa-
tát vívott, várak és várkastélyok sorát építette. Õ
emeltette a szerencsi vár régebbi részét, amit ma
is megcsodálhatunk. Õ volt Tállya hegyi várá-
nak utolsó építõje. Kassa felé, de Szabolcsban is
több megerõsített hely tartozott a tokaji vár kül-
sõ védelmi vonalához. Védgyûrût épített a vár
körül, és a belsõ várban is kõépületeket, falakat
emeltetett a város felõli oldalon.

Németi Ferenc nagyon fontos pillanatban,
akkor vált ismertté, amikor I. Szulejmán és a
francia király megegyezése alapján Izabella ki-
rálynõt visszahívták a trónra. Ekkor új lehetõsé-
get kapott a magyar nemzeti érdekek képvisele-
te. Fél Európa róla beszélt.

Németi tanult ember volt, költõi szinten írta
mûveit, fontos magyar nyelvû kiadványok nyom-
tatását támogatta. Méliusz Juhász Péter és más

kortársai elismerték szellemi nagyságát. A ma-
gyar nyelvû kultúra, a kálvini hitvallás, áttétele-
sen a templomok és a mezõvárosi iskolák léte-
sítése ügyének patrónusa, nagy hazafi volt, a
nemzet ügyét képviselte, ez tette méltóvá, hogy
az utókor könyvtárat nevezzen el róla. Posta

Andrea, a gimnázium elsõ osztályos tanulója
kedves tolmácsolásában a jelenlévõk meghall-
gathatták Németi Ferenc 273. dicséretét is.

Tokajban eddig egy utca, mostantól a könyv-
tár, s mint a város elsõ embere említette, a ter-
vek szerint szobor õrzi majd emlékét.

Kunné Gaszper Judit


