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Az Informatikai és Könyvtári Szövetség
(IKSZ) 2011. december 21-én tartotta köz-
gyûlését a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár
dísztermében. 

A közgyûlés napirendje a következõ volt:
• L. Simon László – a Magyar Országgyûlés
Kulturális és Sajtóbizottsága és a Nemzeti
Kulturális Alap (NKA) elnöke – elõadása, 
• Fodor Péter – az IKSZ elnöke – beszámo-
lója a 2011-es évrõl és a 2012-es tervekrõl,
• az IKSZ 2012. évi tagdíjainak meghatáro-
zása.

A meghívott elõadó, L. Simon László, vá-
ratlan elfoglaltsága miatt késõbb tudott meg-
érkezni, ezért az a javaslat született, hogy
Fodor Péter, az IKSZ elnöke tartsa meg be-
számolóját a 2011. évrõl és a 2012. évre ter-
vezett feladatokról. A jelenlévõk elfogadták
a javaslatot.

Fodor Péter 2011-rõl elmondta, a ha-
gyományos kiemelkedõ programok megren-
dezése mellett az utóbbi két hónapban kérdõ-
jelek sokasága jellemezte a könyvtárügy
helyzetét: például azzal kapcsolatban, hogy a
megyei könyvtárak kormányzati felügyelet
alá kerülnek, vagy az önkormányzati törvény
hatásai miatt a könyvtárak életére, fenntart-
hatóságára. Április 1-jétõl kezdik meg mû-
ködésüket a megyei intézményfenntartó köz-
pontok. Minisztériumi konzultációra van
szükség arról, hogy a könyvtárak fenntartása
milyen formában valósítható meg.

A Nemzeti Kulturális Alap átalakítása a
végéhez közeledik, új felállásban kezdi meg
munkáját 2012-ben. A Nemzeti Kulturális
Alap elnöke az IKSZ-et kérte fel a Közgyûj-
teményi Kollégiumába delegáló ülés lebo-
nyolítására. További két kollégiumba is jelöl-
hetett a szervezet. A Magyar Könyvtárosok
Egyesületével egyeztetve került sor a javas-
lattételre. A delegálások végeredményeként
mindhárom kollégiumba sikerült delegálni
képviselõt: a Közgyûjtemények Kollégiumá-
ba Tõzsérné Géczi Andreát (az egri megyei
könyvtár igazgatóját), a Szépirodalmi Kollé-
giumba Bóka Lászlót (az OSZK tudományos
igazgatóját) és a Könyvkiadás Kollégiumába
Venyigéné Makrányi Margitot (a miskolci
megyei könyvtár igazgatóját). Ennek a kollé-
giumnak a feladata a Márai-program bonyo-
lítása.

A Magyar Könyvtárosok Egyesületével
különösen 2011 õszén intenzív volt az
együttmûködés. A törvénykezés munkájában
is sikeres akciónk volt, hogy visszavonták
azt a javaslatot, hogy minden könyvtár egy
forrásból szerezze be dokumentumait. A két
szakmai szervezet szoros együttmûködésére
2012-ben is szükség lesz. Közösen kell érvé-
nyesítenünk szakmai érdekeinket, hiszen in-
tézményi és egyéni képviseletrõl van szó.

2012 izgalmas év lesz – mondta Fodor
Péter. Az új törvények sorra lépnek hatályba:
az alaptörvény, az önkormányzati, a közne-
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velési, a felsõoktatási vagy a konszolidációs
törvény mind érinti és érintheti a könyvtár-
ügyet. Az elvonások tovább folytatódnak,
2012-ben a Nemzeti Erõforrás Minisztériu-
mához (NEFMI-hez) tartozó intézmények-
nél létszámleépítések lesznek. Ebben a vál-
tozó helyzetben feladatvállalásainkat újra
kell gondolni azzal a céllal, hogy a minõségi
szolgáltatásainkat próbáljuk megerõsíteni. 
A szolgáltatást, az intézmények menedzselé-
sét a helyzetnek megfelelõen szükséges vé-
gezni.

Ezután a közgyûlés döntött arról, hogy az
IKSZ tagdíjait 2011-hez viszonyítva nem
változtatja meg.

Ramháb Mária jelentkezett szólásra, és
köszönetet mondott mindenkinek a Könyvtá-
rak összefogása a társadalomért és az Inter-
net Fiesta akcióban való részvételért, a részt-
vevõk emelkedõ számáért. A népszámlálásra
indított segítségnyújtás a kérdezõbiztosok
nem kellõ támogatása miatt nem volt minden
településen sikeres.

Az összefogás 2011. évi eseményeit érté-
kelve Ramháb Mária elmondta, hogy sokfé-
le program helyi együttmûködésben valósult
meg, sokféle módon. Az EU soros elnöksége
témájában hét régióban versenyeztek közép-
iskolai csoportok, jó ösztönzés volt a három
legjobb csapat brüsszeli jutalomútja.

2012 az idõsek éve. Ha ismét lesz össze-
fogás, több generációs programokban kell
gondolkodnunk. 

Miután L. Simon László, a Magyar Or-
szággyûlés Kulturális és Sajtóbizottságának
elnöke, az NKA elnöke megérkezett, A kul-
turális élet aktuális változásai címmel meg-
tartotta elõadását.

A Nemzeti Kulturális Alapnál bekövetke-
zett változásokról elmondta, hogy 17 helyett
9 kollégiumban folyik majd a munka 2012.
január 1-jétõl, ezzel sikerült a szétaprózott
kollégiumi rendszert átalakítani. A könyvtári
terület elsõsorban a Közgyûjteményi Kollé-
giumhoz tartozik. A Közgyûjteményi Kol-
légiumba megtörtént a delegálás, egy fõt 
delegáltak a kollégiumi keretbõl, és úgy dön-
töttek, hogy minisztériumi keretbõl két
könyvtárost delegáljanak a kollégiumba.
2012-tõl a források jelentõs növekedésével
számolhat az NKA. A forrásnövekedés a
szerzõi jogi területrõl, a kulturális adóból,
miniszteri keretbõl adódik többek között,
ezért a kollégiumok több pénzbõl gazdálkod-
hatnak. Forrásmegtakarítást jelent, hogy a
filmfinanszírozás kikerült az NKA támoga-
tási körébõl. 2012-ben 30%-kal növekszik 
a pályázatokra fordítható összeg, és beveze-
tik a nevezési díjat. Külön program kereté-
ben támogatják a nemzetközi könyvvásáro-
kon való jelenlétet, magyar mûvek idegen
nyelvre való fordítását, külföldi könyvki-
adók ez irányú tevékenységét. 

Az új közigazgatási rendszerrõl szólva 
elmondta, hogy a megyei levéltárak átvé-
tele adminisztrációs feladat, míg a me-
gyei könyvtárak esetében más a helyzet. Ja-
nuár 10. a megyei vagyonátadás határideje.
A könyvtárak esetében szem elõtt kell tarta-
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ni, hogy a jól mûködõ modellek példaértékû-
ek legyenek. A járási hivatalok létrehozása
lesz majd megoldás például a kistérségi fel-
adatok ellátására.

Az Országos Idegennyelvû Könyvtár
igazgatójának, Mender Tibornénak a kollégi-
umok közötti keretfelosztásról és a Márai-
programról feltett kérdéseire válaszolva 
L. Simon László kiemelte a kollégiumok 
autonómiáját, amely biztosítja a kurátorok
döntési jogkörét a keretek felosztásában. 
A Márai-programról szólva az volt a vélemé-
nye, hogy 2013-tól a program erényeit fel-
használva megkönnyítik a könyvtárak vá-
lasztási lehetõségét. Lesz külön Márai-lista,
kényszer nélkül válogathatnak belõle az in-
tézmények.

Ramháb Mária pedig hozzátette, hogy a
Márai-program nem az állománygyarapítás
átvállalása, és nem is az NKA által támoga-
tott könyvekrõl szól.

Fodor Péter megköszönte L. Simon Lász-
lónak az elõadást, az IKSZ tagságának pedig
a 2011-ben végzett munkát és a közgyûlésen
való részvételt. Boldog új évet kívánva min-
den résztvevõnek Virágos Márta levezetõ el-
nök bezárta a közgyûlést. ■
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Nyolc vajdasági könyvtár jutott új 

kiadványokhoz a Márai-program 

keretében

Ágoston Pribilla Valéria, a szabadkai Városi

Könyvtár igazgatóhelyettese elmondta, hogy

a szabadkai intézménybe egyaránt érkeztek

tényirodalmi és szépirodalmi mûvek is, és a

gyerekek és a felnõttek sem maradtak 

új könyvek nélkül. Az olvasók olyan új 

könyveket vehetnek a kezükbe, mint 

A magyar költészet antológiája, A magyar

dráma antológiája, A magyar novella 

antológiája, de érkeztek filozófiai és pszicho-

lógiai témájú könyvek is. A gyerekek zene-

történetrõl, magyar népi hangszerekrõl, a

Bibliáról is találnak olvasnivalót. Megújult 

a házi olvasmányok állománya is, új kortárs

szépirodalmi mûvek kerülnek a polcokra, és

hangoskönyvek is kölcsönözhetõek lesznek –

közölte az igazgatóhelyettes.

A 680 magyarországi és határon túli

könyvtárat felölelõ könyvtártámogatási 

programot a Nemzeti Kulturális Alap 

indította el tavaly a Nemzeti Erõforrás 

Minisztérium döntése értelmében. A projekt

célja, hogy az értékes magyar nyelvû 

könyvek eljussanak a könyvtárakba és az 

olvasókhoz. 

A program keretében a könyvkiadók 

tehetnek ajánlatot kínálatukból, 60–60 

címet javasolhatnak az irodalmi és a 

tényirodalmi listára azokból a könyvekbõl,

amelyekbõl legalább 200 példánnyal rendel-

keznek. A pályázóknak a kiskereskedelmi 

árhoz képest legalább 25 százalékos enged-

ményt kell adniuk. A felajánlott mûvekbõl a

két testület állította össze a könyvlistát, s er-

rõl választhattak könyveket a könyvtárak. 

A Vajdaságban most 8 könyvtárnak volt erre

lehetõsége: a szabadkai, a zentai, a topolyai,

a magyarkanizsai, az adai, a csókai, a kishe-

gyesi könyvtárnak és az újvidéki Magyar

Tanszéknek.

Ágoston Pribilla Valéria köszönetet mondott

Magyarország belgrádi nagykövetségének a

könyvek eljuttatásában nyújtott segítségért.

www.sit-e.hu
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2011. december 13-án került sor a TÁMOP-
3.2.4-08/1/-2009-0023 jelû, a Tudásvagyon
széles körû megosztása a régiók közötti
együttmûködés keretében címû pályázat zá-
rására Békéscsabán.

A könyvtári hálózat nem formális és in-
formális képzési szerepének erõsítése az
élethosszig tartó tanulás érdekében, valamint
a könyvtárhasználók igényeinek hatéko-
nyabb kielégítését szolgáló fejlesztések a
Szent István Egyetem (SZIE) Egyetemi
Könyvtár békéscsabai, gyulai, jászberényi és
szarvasi könyvtárainak közremûködésével
valósultak meg. A négy szakkönyvtár össze-
sen 18 750 000 Ft-ot nyert pályázati céljai-
nak megvalósítására.

Az SZIE Egyetemi Könyvtár egyik fontos
célkitûzése az egyetemi szintû és egységes
könyvtár-informatikai szolgáltatások kiala-
kítása és korszerû ügyviteli folyamatok meg-
valósítása valamennyi szakkönyvtár számá-
ra. A fejlesztéshez elsõsorban pályázati 
forrásokat használnak fel, a SZIE Egyetemi
Könyvtár aktív pályázati tevékenységnek kö-
szönhetõen.

A most megvalósult pályázat eredménye-
ként megszületett egy közös könyvtári portál
(http://szakkonyvtar.szie.hu/), megújult az
elektronikus könyvtár (http://archivum.
szie.hu/) és lehetõség nyílt a könyvtárosok
szakmai továbbképzésére is. 

A fejlesztés kiemelt célterületei az aláb-
biak voltak:

Könyvtári portál fejlesztése a tartalmi 
szolgáltatások korszerûsítésére

A munka során megszületett a négy szak-
könyvtár integrált könyvtári portálja, amely
négy, egy-egy könyvtárat bemutató alportál-
ból áll, és több eleme szervesen kapcsolódik
az egyetemi könyvtár elektronikus szolgálta-
tásaihoz. Az új könyvtári portál számos
funkcióval bõvült, a könyvtárak korábbi
honlapjai ugyanis még inkább lokális, kari
igényeket igyekeztek kiszolgálni, és nem
foglalták magukba az egyetemi törekvése-
ket.

A fejlesztés magja, és talán legnagyobb
sikere is, az a közös keresõ, amely vala-
mennyi szakkönyvtár adatbázisát egyetlen
felületen tette elérhetõvé. A szarvasi, a gyu-
lai és a békéscsabai könyvtárak csatlakoztak
a HunTéka integrált könyvtári rendszer fel-
használói köréhez, így az egyetem teljes
könyvtári hálózata immár azonos adatbázis
platformon dolgozik.

Az Elektronikus Könyvtár és Tudástár 
feltöltése, adattartalom fejlesztése

Az egyetemi elektronikus könyvtár 1550 do-
kumentummal bõvült a megvalósítási sza-
kasz végére. A négy könyvtárból három
(SZIE Tessedik Sámuel Könyvtár, SZIE GK
Gyulai Könyvtára, SZIE GK Békéscsabai
Könyvtára) a projekt segítségével kapcsoló-
dott az egyetemi elektronikus könyvtárhoz.
Az 1550 feltöltött dokumentum nagy része
szakdolgozat, mely kizárólag a kari könyvtá-
rakban hozzáférhetõ, míg a tartalomfejlesz-
tés keretében felkerült régi, ritka kiadványok
gyakorlatilag korlátlanul hozzáférhetõvé vál-
tak.

Könyvtárosok szakmai továbbképzése

A könyvtárosok kompetenciáinak fejleszté-
sére is gondoltak a pályázat kiírói. A pályá-
zatban részt vevõ könyvtárak egy-egy mun-
katársa sikeresen elvégezte a Digitalizálás,
digitális dokumentumok közzététele az

Projektzáró Békéscsabán

Fotó:
Szántó Annamária



Interneten címû 30 órás, akkreditált könyv-
társzakmai tanfolyamot. Ezen kívül még a
könyvtári portál és az elektronikus könyvtár
felületét fejlesztõ Monguz Kft. munkatársai
is tartottak belsõ továbbképzéseket a portá-
lok adminisztrációs feladataival kapcsolat-
ban.

Az új könyvtári szolgáltatások bemutatása
és ismertetése – nyilvánosság, helyi 
rendezvények és ismertetõk megtartása

2010. szeptember 27-én a SZIE jászberényi
könyvtára adott otthont a projekt nyitóren-
dezvényének. Ezen a rendezvényen rövid
elõadások keretében ismerhette meg a kö-
zönség a pályázat célkitûzéseit. (A projekt-
nyitó ünnepség itt megtekinthetõ:
http://videotorium.hu/hu/recordings/details/
2088,Tamop_megnyito_-_Jaszbereny)

A megvalósítási szakaszban folyamato-
san cikkekkel, elõadásokkal hívtuk fel a fi-
gyelmet a pályázat már megvalósult és terve-
zett eredményeire.

A pályázat zárórendezvényén elsõként
Borzán Anita megbízott dékánhelyettes kö-
szöntötte a résztvevõket, a vendégeket.
Büszkeséggel töltötte el, hogy Békéscsaba
adhatott otthont ennek a jelentõs rendez-
vénynek, és kifejezte az elismerését a pá-
lyázatban részt vevõ könyvtárosoknak.
Hangsúlyozta a könyvtárak megváltozott, az
oktatáshoz kötõdõ szerepét.

Ezt követõen a projektvezetõ, Uhrin Ka-
talin könyvtárvezetõ ismertette az elért ered-
ményeket. A fõ mérföldkövek áttekintése
mellett bemutatta a közös portál legfonto-
sabb funkcióit, és kiemelte a megvalósítás
nehézségei mellett azt, hogy maguk a könyv-
tárosok is komoly átalakuláson mentek át a
projekt során.

Seres József, a pályázat szakmai vezetõje,
aki a pályázat összeállításában is meghatáro-
zó szerepet vállalt, elõadásában bemutatta a
projekt mûszaki, informatikai hátterét, vala-
mint beszélt annak a többi TÁMOP-pályá-
zathoz kapcsolódásáról, fontosságáról. Az
elõadás során élõ bemutatóval is igyekezett 

demonstrálni, milyen összetett és sokszerep-
lõs fejlesztésrõl volt szó. A megvalósítást je-
lentõsen nehezítette a földrajzilag szétszórt
helyszínek összefogása is, aminek a kom-
penzálására használt alkalmazásba is bete-
kintést nyújtott.

Bánkeszi Katalin, az Országos Széchényi
Könyvtár Könyvtári Intézetének megbízott
igazgatója elõadásából a hallgatóság átfogó
képet kapott a legfontosabb hazai könyvtár-
fejlesztési törekvésekrõl, és arról, hogyan 
illeszkedik a helyi és a szintén pályázati for-
rásból megvalósuló országos szakmai prog-
ram egymáshoz. Az elõadó a MOKKA (Ma-
gyar Országos Közös Katalógus) és az ODR
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(Országos Dokumentumellátási Rendszer)
adatbázisai sikeres összekapcsolásának pél-
dájával biztatta a projektben részt vevõket,
hogy folytassák a munkát, alakítsanak ki
olyan minõségi könyvtári szolgáltatásokat,
amelyekre már régen várt a szakma és a fel-
használók is. A pályázatok erre végre lehetõ-
séget adnak, s ezt a törekvést a projekt éppen
a MOKKA-ODR adatbázis keresõjének por-
táljába integrálásával méltón képviseli is.

Sinka Róbert, a SZIE KDKL Könyvtár
Informatika és E-learning Részleg vezetõje,
beszámolt az egyetemi könyvtár törekvései-
rõl, átfogó képet nyújtott az egyetemi törek-
vésekrõl és azoknak az adott projekthez kap-
csolódó elemeirõl. Az áttekintés célja az
volt, hogy hangsúlyozza, az egyes fejleszté-
sek nem önmagukért valók, hanem az egész
részét képezik. Az egyetemi informatikai
szolgáltatások sorában egyre tágabb teret kö-
vetelõ könyvtári szolgáltatások egységes,
magas színvonalú megoldásokat követelnek
a megvalósítóktól. Az egyetemi könyvtárban
már mûködõ, nemrég minõsítõ tanúsítvány-
nyal is megerõsített szolgáltatások a projekt
eredményeképpen valamennyi szakkönyv-
tárban elérhetõkké válnak. Az egyetem kép-
zési színvonalát csak azonos, magas színvo-
nalú könyvtári szolgáltatásokkal lehet bizto-
sítani.

A program utolsó elõadásában Mazula
Zoltán, a Monguz Kft. munkatársa, foglalta
össze a cég szerepét a projekt sikeres megva-
lósításában. Az ország egyik vezetõ IKR (in-
tegrált könyvtári és menedzsment rendszer)
beszállítójának elõadásából kiderült, hogy
mind a szolgáltatások, mind a kapcsolódó
szoftveralkalmazások olyan bonyolulttá vál-
tak, hogy csak tapasztalt szakemberekkel
együtt lehetséges egy ilyen projekt megvaló-
sítása. A bemutatott szoftvermegoldások
mindegyikénél kiemelte, hogy azok legin-

kább keretmegoldások, amelyeket minden
esetben a felhasználók igényeihez kell alakí-
tani, ahogy ez a projekt során is történt.

A szép számban összegyûlt közönség ér-
deklõdve hallgatta az elõadókat. A program
szakmai részét Marton György fuvolamû-
vész mûsora, továbbá Koósné Török Erzsébet
könyvtári fõigazgató köszöntõje zárta. 
A projekt résztvevõi, az elõadók és a vendé-
gek kötetlen beszélgetéssel zárták a progra-
mot, s a témák közé már beszûrõdött a jövõ
tervezése is.

Örömmel mondhatjuk, hogy a könyvtári
pályázat célkitûzései megvalósultak. A pá-
lyázat megvalósítási szakasza 2011. decem-
ber 31-én lezárult, de a közös könyvtári 
munka, a felhasználói igények folyamatos fi-
gyelése, a fejlesztõ munka ezt követõen is to-
vább folytatódik az egyetem szolgálatában. ■
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2011-ben ünnepeltük a századik születés-
napját Sallai Istvánnak, aki a magyar könyv-
tárügy kiemelkedõ alakja volt. Az Eötvös Jó-
zsef Fõiskola Könyvtára a jeles évforduló
kapcsán emlékülést szervezett szülõvárosá-
ban, Baján, 2011. november 24-én. 

A rendezvénynek nem véletlenül adott
helyet az intézmény, hiszen Sallai István is a
jogelõd tanítóképzõben végzett 1931-ben.
Három gyermeke közül kettõ mûvészi pályát
választott, egy pedig könyvtárosként dolgo-
zik Olaszországban. Az eseményt megtisz-
telte jelenlétével két lánya, Sallai Virág és
Sallai Ida Mária is. A hallgatóság soraiban
könyvtárosok, hallgatók, érdeklõdõk foglal-
tak helyet.

Az emlékülés nyitányaként Sallai Ida Má-
ria Bach-mûvet játszott csellón, mivel õ volt
édesapja kedvenc zeneszerzõje, majd a fõis-
kola képviseletében Sári Mihály rektorhe-
lyettes mondott köszöntõt, aki beszédét így
kezdte:

„Ünnepet ülünk, és egy ünnepnek sokféle
funkciója van. Nem is gondolunk arra, hogy
talán amikor Sallai István emlékülésre gyûl-
tünk össze, mi magunk is valamilyen fogó-
dzót keresünk az életünkben. A világot idõ-
ben kétféleképpen élhetjük meg, az egyik,
hogy szakralitásában (szentségében), mint
ahogy most. Ahogy most együtt vagyunk, ez
egy olyan idõ, amely megállt, és a nagy idõ-
rendszerben különleges funkcióval bír. Ez a
megtorpanás egyúttal lehetõvé teszi, hogy
visszafelé tekintsünk az életünkbe, mások
életébe, keressük a viszonyítási pontokat,
hogy kik vagyunk mi, akár könyvtárosok is. 

A mindennapi életben lótunk-futunk, de az
ünnep, az valami más. Ilyen alkalomra gyûl-
tünk össze. Sallai István ad nekünk okot,
hogy magunkra és egyúttal õrá is gondol-
junk. Õ egyfajta mintát, valamiféle viszo-
nyulási alapot, fogódzót ad, hogyan is érde-
mes élni, szakmát építeni. Annak ellenére,
hogy soha nem találkoztunk, örülök, hogy
most itt lehetek. Gratulálok a szervezõknek
ehhez a szép kezdeményezéshez, amely eb-
ben az intézményben elsõként jelenik meg
olyan módon, hogy egy helyiséget egy sze-
mélyrõl nevezünk el. Õ Sallai István, aki eb-
ben a városban született, itt volt gyermek, if-
jú, itt tanult, ebben az iskolában, késõbb a
környéken dolgozott tanítóként, tehát teljes
mértékben ehhez a tájhoz tartozott. Úgy lett
naggyá, hogy felismerték a tehetségét, a
munkabírását, a nagy tudását, kiemelték és
minisztériumi pozícióba került.

A néptanítónak rangja volt a két háború
közötti idõszakban, a kultúra mérnöke volt a
helyi társadalomban. Ilyen néptanító volt
Sallai István is, és ahogy a könyvtárügyhöz
közeledett, majd rábízták a népkönyvtári há-
lózat kiépítését, azt jelezte, hogy a kultúra
szervezésében is kiváló adottságai voltak. 
A könyvtár és a család jól találtak egymásra,
amikor ezt a kezdeményezést felvállalták, és
Sallai Istvánnak elõször itt a fõiskolán egy
önálló szobát adnak, ahol a munkásságát is
lehet kutatni, egyúttal a felnövekvõ könyv-
táros nemzedék számára egyfajta mintát 
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tudunk kínálni vele. Sallai István érték a fõ-
iskola, Baja városa és a magyar nép számára.
Európai ember volt, és ezzel az európai mû-
veltség számára is egy szikrát adott, hogy
egy nép európai szintûvé tudjon válni.”

Csapó Edit, az Országos Széchényi
Könyvtár Könyvtártudományi és Módszerta-
ni Központ (KMK) oktatási és módszertani
osztályának nyugalmazott osztályvezetõje,
az Eötvös József Fõiskola docense szemé-
lyes élményeit osztotta meg a hallgatóság-
gal, hiszen õ még életében találkozhatott az
emlékülés névadójával:

„Nagyon fontos Sallai Istvánt komolyan
venni, hiszen õ egy haladó, európai hírû és
modern könyvtáros volt, akinek eszméi, el-
gondolásai és tanításai még most is igen ak-
tuálisak, erõteljesen jelen vannak a könyvtá-
ros társadalomban. Akik valamilyen módon
kapcsolatban voltak vele, személyesen is-
merték, esetleg a szakirodalmon keresztül,
vagy csak szakdolgozatot írtak róla, azokra
jelentõs hatással volt a jelleme, a szelleme.
Sokszor felidézzük bölcsességeit, mûveit
még most is, és léteznek azok a legendák,
»sallaiádák«, amiket tanítványai és az õt kö-
zelrõl ismerõk emlegetnek. A könyvtárügy-
höz még mindig nagyon sok köze van.” 

Csapó Edit ezek után Sallai István egyik
tanítványának, Kövendi Dénesnek a róla szó-
ló elõadásából az alábbiakat idézte fel: „Egy
bácskai falunak volt a tanítója, tudott az em-
berek nyelvén beszélni, vitte a mûvelõdési
munkát, nagy volt a tekintélye, õutána ment
az egész falu. De épp ebbõl lett a baj, mivel-

hogy õ aktív parasztpárti volt; egy szép na-
pon ráüzent a járási kommunista párttitkár:
tûnjön el onnan, ha a jövõ héten még ott 
találja, lecsukatja. Felszaladt segítségért
Darvas Józsefhez, aki akkor parasztpárti mi-
niszter volt, és végül is fölfelé bukott, igaz-
gatóhelyettes lett Baja peremén. Révai Jó-
zsef pedig rájött, hogy falusi tanítókkal kell
kiépíteni a népmûvelési hálózatot, összehí-
vatott belõlük pár tucatot nyári továbbképzõ
tanfolyamra. Ott aztán Sallai úgy kitûnt a
talpraesettségével, hogy egybõl kiemelték,
rábízták a Népkönyvtári Központ megszer-
vezését. Mindenféle átszervezések után pe-
dig végül a KMK-ban találta magát mint fõ-
osztályvezetõ, késõbb igazgatóhelyettes.”

Csapó Edit is a KMK-ban találkozott elõ-
ször vele. Sallai István mûveinek bibliográfi-
ájából kiderül, hogy a klasszikus Sallai–
Sebestyén könyv egyes elemei már 1951-ben
megjelentek. Ott már meg akarta tanítani,
hogyan kell könyvtárat mûködtetni, hogyan
lesz egy könyvhalmazból gyûjtemény, mi-
lyen szempontok szerint kell azt összeállíta-
ni. Az emlékülésen jelen lévõ Szente Ferenc
egyik cikkében azt írta: „Sallai volt a közmû-
velõdési könyvtár megalapítója, fontosnak
tartotta, hogy az komoly szerepet töltsön be.
Neve és alkotásai örökre hozzátartoznak a
magyar könyvtárügy történetéhez” – és az
európaiéhoz is, tette hozzá Csapó Edit.
Ugyancsak Szente Ferenc mondta, hogy ha
valaki meg akarja írni az 1945 utáni magyar
és európai könyvtártörténetet, a Sallai–
Sebestyén használata nélkül azt nem tudja. 

Személyiségének hallatlan mozgósító ha-
tása volt, számos konferencián vett részt, sok
könyvtárat látogatott meg, és mindenütt el-
varázsolta az ott levõket. Neki elhitték, hogy
így kell tenni a dolgokat. Az elméleten túl
ugyanis gyakorlati útmutatást is adott. Taní-
tói mivoltát nem tudta megtagadni, iskolát
teremtett munkásságával, ami három nagy
területet érintett. Ez az országos könyvtári
hálózat megszervezése, a fõállású könyvtá-
ros alkalmazása, emellett a szabadpolcos
rendszert támogatta. Egyfajta modellként
szolgált az 1963-ban a közmûvelõdé-
si könyvtárakról megjelent tanulmánya. 
A könyvtáros kézikönyve 2. kiadása 1965-ben
jelent meg, egy nagyon jól rendszerezett,
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alapos mû, melynek bizonyos részei még ma
is használhatók, kézbe veszik jelenlegi hall-
gatók is. 

A könyvtárhoz szükségeltetik szakképzett
könyvtáros is, így 1959-ben elindította az
alapfokú tanfolyamokat, melyeket 1976-ig
lehetett végezni. Az oktatók között nem sze-
repelt, de mindenki örült, ha beült vagy 
benyitott egy órára, vagy összefutott vele a
folyosón és két szót válthatott vele. A nép-
mûvelõ-könyvtáros szakos hallgatók számá-
ra megírta a háromkötetes Könyvtártant. En-
nek könyvtárvezetéssel foglalkozó része a
mai napig érvényes. Hangsúlyt fektetett arra,
hogy egy vezetõnek a gazdasági dolgokkal is
tisztában kell lennie, illetve bizonyos szinten
építési-berendezési ismeretekkel is rendel-
keznie kell, azaz rendszerben kell gondol-
kodnia. Úgy tartotta, hogy egy könyvtáros
legyen mûvelt, naprakész, korszerûen tájé-
kozott, ismerje a szakma csínját-bínját, le-
gyen szervezõ képessége, könyvismerete, és
legyen tisztában a bibliográfiai források-
kal is. 

Szente Ferenc, az OSZK korábbi fõigaz-
gató-helyettese jó barátként idézte vissza
emlékeit a jelenlévõknek:

„Elõször 1955-ben találkoztunk, amikor
is a tanári pályát otthagyva könyvtárosnak
álltam Pécsett. Akkor Sallai egy országos ér-
tekezletet tartott a megyei intézményekbõl
küldött fiatal szervezõjelölteknek. A téma az
volt, hogy el kellene indítani egy József Atti-
láról elnevezett akciót, mellyel a fiatalokat
mozgósítanánk a könyvtárak számára.

Szkeptikus alaptermészetem okán kifejez-
tem kétkedésem ennek sikerében. A szünet-
ben odajött és közölte, hogy ezt megrendel-
ték, és van benne pénz, ezért meg lehetne
úgy is csinálni, hogy a könyvtáraknak legyen
haszna belõle, kicsit rájuk irányítani a figyel-
met. Késõbb Nagykanizsán már ismerõsként
találkoztunk, ahol megkérdezte, hogy nem
lenne-e kedvem Pesten dolgozni, mire
mondtam, hogy nem, mert éppen akkor kap-
tam lakást, és nem illett volna otthagyni Pé-
cset. Attól kezdve minden lehetséges alka-
lommal találkoztunk egy pohár bor mellett,
és beszélgettünk, kajánkodtunk. A buddhista
felfogású ember úgy véli, hogy a jó ember
arról ismerszik meg, hogy még a harmadik
nemzedék is úgy érzi, jobb volt tõle a világ.
Sallaira ez igaz. Személyesen nagyon sokat
köszönhetek neki, mert amikor 1960-ban
mégis munkatársa lettem a KMK-nak, rög-
tön az érdekelte, hogy mit tennék azon a he-
lyen, hogy látom az akkor még kezdetleges
központot. Azt válaszoltam, hogy statisztiká-
val szeretnék foglalkozni, mire felderült az
arca és mondta, hogy milyen igazam van.
Évente leadták ugyanis az intézmények mû-
ködési eredményeiket, az olvasók társadalmi
megoszlását (ami az akkori rendszer szá-
mára fontos volt), illetve az olvasott mûvek
mûfaji adatait is, de hiányoztak az összefüg-
gések. Ezek aztán csak házi használatra ké-
szültek, publikálni nem engedték egészen a
hatvanas évek második feléig, pedig nagyon
sok idõm ráment ezekre az analitikus elem-
zésekre. 

Sok személyes élmény köt össze bennün-
ket, így pl. kedvenc »kajánkodásaink« közé
tartozott, amikor egy minisztériumi fölöttes
nagy fölismerése volt, hogy egy nagy sikerû
elõadás után megjegyezte: Sallaival az a baj,
hogy mindig angol szakirodalmat olvas, és a
Szovjetunióra hivatkozik… Valóban renge-
teg idegen nyelvû szakirodalmat olvasott, és
megpróbálta a szovjetekben megkeresni a
megfeleléseket hozzájuk. Amikor meg a Le-
nin könyvtárból látogattak évente többször
hazánkba, gyakorlatilag a szájukba adta a
szót, és a végén már magukénak tekintették
az általa elmondottakat – így aztán késõbb
már hivatkozni tudott arra, hogy a szovjet
kollégák is így látják…
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Késõbb, a ’70-es években meglepõ enge-
dékenységet tapasztalván, az Országos
Könyvtárügyi Tanács egyik ülésén elõhoza-
kodott a nyitott könyvtár eszméjével, azaz,
hogy a könyvtár demokratikus módon, sza-
bad információk forrásaként mûködhessen.
Azt szerette volna, hogy az irodalomnak egy
sokkal nagyobb területe váljon közvetlenül,
könyvtáros közvetítése nélkül hozzáférhetõ-
vé. Emellett a külföldi könyvek, folyóiratok
nagyobb mértékû beengedése mellett is
szólt. Óriási, helyenként politikai síkú vita
robbant ki, de végül semmiféle következ-
ménnyel nem járt. Ennek volt a folytatása,
hogy elkezdett foglalkozni az alapelvek 
és követelmények anyaggal, ami valójában 
a könyvtárak mûködésének normakötötté 
tételérõl szólt. Megszabta, hogy bizonyos in-
tézménynek mekkora alapterületen kell mû-
ködnie, milyen berendezettséggel, éves gya-
rapodását és gyûjtõkörét is megadta. Ezen
elveket rögtön átvették külföldön is, a len-
gyelek rá hivatkoztak, hogy ez a könyvtárak
magasabb szintû szervezését teszi lehetõvé.
Nagyon elszomorít, amit már Edit is emlí-
tett, hogy a legfontosabb magyar könyvtári
szakirodalmi kézikönyv nem foglalja el azt a
helyet, ami megilletné. Az elsõ olyan alapos
összefoglalás, melynek olyan messzeható
következtetései vannak, hogy ebben a na-
gyon megváltozott információszerzõs világ-
ban is érvényesek. Ezeken az alapokon lehet-
ne a további fejlesztéseket elvégezni! 
A rendszerváltozás évében megalakítottuk a
Sallai István Társaságot, ami aztán tíz év

múlva a szakmán belüli vitákban kiüresedett
és elsorvadt. Arra gondoltam, hogy kihasz-
nálva ezt az emlékülést a kerek jubileum
okán, alakuljon itt, Baján egy Sallai István
Társaság. A dolga az lenne, hogy évente egy-
szer összeülve értékeljük a szakma adott
helyzetét, hogyan létét. Mindehhez pedig
felajánlom a Kölcsey Alapítvány erkölcsi és
anyagi támogatását is” – zárta szavait Szente
Ferenc.

A rendezvény zárásaként még a Sallai 
lányok szerepeltek, majd a résztvevõk az
Eötvös József Fõiskola Könyvtárában meg-
tekintették az emlékszobát. Létrejöttének 
körülményeirõl beszélt a könyvtárigazgató
asszony. Elmondta, hogy egy emlékszobát
általában úgy képzelünk el, hogy akire emlé-
kezünk, annak a személyes tárgyaival, búto-
raival is megismerkedhetünk. Mivel korabeli
eredeti tárgyak nem álltak a rendelkezésük-
re, Sallai István szellemi hagyatékára kon-
centráltak az emlékszoba kialakításakor. Há-
rom kiemelkedõ állomás volt Sallai István
életében: Baja, Kisszállás, Budapest. Elsõ
munkahelye Vaskúton volt, ahol egy évig,
majd 16 évig Kisszálláson, ezután Darvas
József akkori parasztpárti miniszter segítsé-
gével pedig Bajaszentistvánra került igazga-
tóhelyettesnek. 

A kiállított dokumentumok eredeti példá-
nyainak nagy részét Sallai István gyermeke-
itõl kapta a könyvtár, és ezeknek a másolata-
it tekinthették meg a vendégek. A kiállításon
végigkísérhetõ a könyvtártudós életútja, de
elsõsorban a bajai vonatkozású idõszakot
hangsúlyozzák. Méltán lehetünk büszkék
Sallai Istvánra, aki egyedülállóan meghatá-
rozó szerepet töltött be a magyar könyvtár-
ügyben. A könyvtárosok elhatározták, hogy
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emléket állítanak Sallai Istvánnak, fõisko-
lánk volt diákjának. A város ezidáig mél-
tatlanul kezelte a város jeles szülöttét, aki
Baján végezte elemi és polgári iskoláit, vala-
mint a tanítóképzõt, hiszen sem a Szeremlei
utca 43. szám alatti otthonát nem jelzi em-
léktábla, sem utcanév, sem intézmény nem
vette fel a nevét.

Úgy gondoljuk, nem kell bizonygatni
Sallai István kiválóságát, mégis kiemeljük
együttmunkálkodását Sebestyén Gézával, hi-
szen õk ketten írták meg az elsõ európai
szintû magyar könyvtártani monográfiát,
melyet a szakmában mindenki ismer, és évti-
zedekig alapmûként használták. Ezt a mo-
nográfiát a könyvtár megõrizte, és más köny-
vei mellett ezt is kiállították. 

Mindemellett a fõiskolán 1994 óta folyik
könyvtár szakos képzés, és a hallgatók kilenc
szakdolgozatot írtak Sallai Istvánról, ezek itt
megtekinthetõk. Egy teljességet megközelítõ
bibliográfia is készült a hallgatók és a kollé-
gák együttmûködésével.

Ma milyen sokat emlegetjük, hogy a fia-
tal, végzett tanítók, könyvtárosok, általában
a diplomások, nem tudnak elhelyezkedni!
Sallai István sem tudott elhelyezkedni, 1931-
ben állás nélkül maradt. Amíg nem kapott ál-
lást, nyelveket tanult, és ez tette lehetõvé,
hogy a szakma nemzetközi változásait nap-
rakészen követni tudja. (Angolul, németül,
oroszul, szerbül tudott.)

Bízunk benne, hogy még sok ilyen kiváló
ember kap diplomát fõiskolánkon, akik mél-
tó utódai lesznek Sallai Istvánnak. ■
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Sallai István munkássága

1949-ben – Erdei Ferenc közremûködésével – a
Népmûvelési Minisztérium Könyvtári Fõosztá-
lyára került elõadónak. Létrehozta és ettõl az év-
tõl 1952-ig vezette a Népkönyvtári Központot.
1952 és 1959 között az Országos Széchényi
Könyvtár módszertani osztályvezetõjeként,
1959-tõl 1974-ig a Könyvtártudományi és Mód-
szertani Központ (KMK) fõosztályvezetõjeként
tevékenykedett. 1974-ben Szabó Ervin-emlék-
éremmel díjazták munkásságát. 

Sebestyén Géza elgondolásai alapján hozta lét-
re a Népkönyvtári Központ a körzeti könyvtára-
kat, amelyek az általuk életre hívott falusi könyv-
táraknak a hálózati ellátási elv szerint módszer-
tani és szolgáltatási segítséget nyújtottak; azokat
könyvekkel, bútorokkal és felszereléssel látták el.
Míg 1949 végén tíz körzeti és négyszázhetvenegy
falusi, 1951-ben harminckét körzeti és több mint
háromezer falusi könyvtár mûködött az ország-
ban. Amikor 1952-ben egybeolvadtak a körzeti és
a városi könyvtárak, és kialakult a járási és me-
gyei könyvtárak rendszere, Sallai Sebestyén Gé-
zával együtt azt az álláspontot képviselte, hogy a
kis könyvtáraknak továbbra sem szabad önellátó-
nak lenniük.

Az 1960-as évektõl – Szabó Ervinre hivatkoz-
va – cikkeiben és elõadásaiban hirdette, hogy a
közmûvelõdési könyvtáraknak nem az összes el-
érhetõ könyv összegyûjtésére és megóvására, ha-
nem a könnyû hozzáférhetõség biztosítására kell
törekedniük. Ebbõl következõen a selejtezés és a
gyarapodás mértékének nagyjából egyenlõnek
kéne lennie. Az Országos Könyvtárügyi és Doku-
mentációs Tanács 1968-as békéscsabai ülésére
készített, nagy visszhangot kapott elõterjesztésé-
ben kifejtette: korszerûtlen a könyvtárügy nép-
könyvtárügyre és tudományos könyvtárügyre va-
ló felosztása; az aprófalvak könyvtári ellátása
válságba jutott, csak a könyvtárosok erõn felüli
munkájának köszönhetõen nem veszítik el felnõtt
olvasóikat; a könyvtárügy nincs megfelelõ he-
lyen a mûvelõdéspolitikában; könyvtárnak csak
az az intézmény nevezhetõ, ahol fõhivatású
könyvtáros mûködik, és amely a nemzeti könyv-
termés javát megkapja – minden más csak köl-
csönzõhely lehet.

Számos tanulmányt szentelt a könyvtárépítés
és -berendezés problémáinak. Monografikus jel-
legû munkái közül kiemelkedik a pályakez-
dõ könyvtárosok számára Gerõ Gyulával írt 
A könyvtári munka albuma és a Sebestyén Gézá-
val közös A könyvtáros kézikönyve, amelybõl
nemzedékek tanultak könyvtárszervezési és 
-kezelési ismereteket.

wikipédia



Gyakorta halljuk, olvassuk, hogy mennyire
felértékelõdött a tudás szerepe manapság.

A könyvtáros szakma számára ez szintén
komoly kihívást jelent, hiszen nincs még egy
olyan intézmény, amely annyi adatot, infor-
mációt rejtene magában, mint a könyvtár;
ám azzal már vitatkozhatunk, hogy egyértel-
mûen tudásszolgáltató intézménynek lenne-e
tekinthetõ.

A könyvtárak mindig rendelkeztek köz-
vetítõi funkcióval. Õk közvetítették a tudást.
Ez a funkció megmaradt napjainkig. Ennek a
mikéntjével pedig mindmáig a könyvtárosok
vannak leginkább tisztában.

A tudás társadalmában ugyanis nemcsak
a tudás, de vele párhuzamosan a tanulás je-
lentõsége is megnõ. A könyvtárnak mint
nyílt intézménynek, amely állományát in-
gyenesen teszi hozzáférhetõvé gyakorlatilag
bárki számára, a formálódó tudásalapú tár-
sadalomban alapvetõ funkciója, hogy szol-
gáltatásaival esélyegyenlõséget teremtsen a
legkülönfélébb társadalmi helyzetû felhasz-
nálóknak.

Ezért is volt nagy jelentõsége annak,
hogy 2010 februárjában az Újfehértó Város
Önkormányzata által benyújtott Új Magyar-
ország Fejlesztési Terv „Tudásdepo-
Expressz” a könyvtári hálózat nem formális

és informális képzési szerepének erõsítése az
élethosszig tartó tanulás érdekében elnevezé-
sû pályázat támogatásban részesült.

Az Európai Unió és a Magyar Állam által
nyújtott támogatás összege:15 004 360 Ft,
amelynek felhasználásával létre kívántuk
hozni az Újfehértói Tudástárat, a válaszok és
lehetõségek tárházát.

A program megvalósítási helye: Városi
Könyvtár, Újfehértó, Bartók Béla út 7.

A projektmenedzser Pappné Gönczi Szil-
via kulturális referens.

A projektet 2010. szeptember 1-jén indí-
tottuk útjára, és az ünnepélyes záróren-
dezvényt december 15-én tartottuk a Kony-
haüzem és gyorsétteremben.

A tizenhat hónap során voltak kötelezõen
megvalósítandó feladataink, ezeknek az
alábbiak szerint tettünk eleget.

Egységes országos lelõhely-nyilvántartás 
elveihez igazodó 
könyvtári elektronikus katalógus

A HunTéka integrált könyvtári rendszer be-
vezetése (elérhetõ: www.konyvtarujfe-
herto.hu Katalógus menüpont alatt).

A felhasználói felületek kivétel nélkül
grafikusak. Az olvasók számára rendelkezés-
re álló katalógus webböngészõvel használ-
ható, amelynek eszközei közismertek, így 
minden olvasó számára könnyû a kezelését 

K ö z h í r r é  t é t e t i k

✒✒    Balogh-Bolega Mária–Gál Ferencné–Tóthné Csorvási Erzsébet

Újfehértói Tudástár – a válaszok és lehetõségek tárháza
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elsajátítani. Jelenleg könyvtári állományunk
egyharmad része kereshetõ.

Zárórendezvényünkön Tóth Kornél, a
Monguz Kft. (a HunTéka fejlesztõje) mun-
katársa mutatta be a katalógus mûködését.

A Móricz Zsigmond Megyei és Városi
Könyvtár szintén a TÁMOP-pályázat kereté-
ben 2011. december 31-ei megvalósulással
elérhetõvé tesz egy keresõmotort, ami illesz-
kedik a mi fejlesztésünkhöz. Ehhez a felület-
hez csatlakoznak azon megyei, kistérségi
könyvtárak, amelyek szintén a HunTéka in-
tegrált könyvtári rendszert használják. Ezt a
felületet februártól tudja majd használni az
érdeklõdõ. Elsõdleges célja, hogy lelõhely-
adatbázisként mûködjön, tehát informá-
ciót fog adni arról, hogy kistérségünkben
melyik könyvtárban milyen dokumentumok
találhatók.

Legalább kétnyelvû interaktív 
könyvtári honlap, portál kialakítása, 
a különbözõ felhasználói csoportok 
igényeinek megfelelõen

A www.konyvtarujfeherto.hu címen érhetõ
el könyvtárunk háromnyelvû honlapja angol,
német és magyar nyelven, valamint a csök-
kentlátók számára is akadálymentesen.

Honlapunkról értesülhetnek a könyvtá-
runkat érintõ fontosabb eseményekrõl, külön
aloldalak készültek a gyerek és a tini olva-
sóknak. A rendezvényeinkrõl készült képe-
ket folyamatosan töltjük fel a Galériába.

Az olvasáskultúra fejlesztését, 
a könyvtári szolgáltatások 
népszerûsítését célzó helyi 
programok lebonyolítása különös 
tekintettel az iskoláskorúakra, 
a hátrányos helyzetûekre

Vállaltuk havi két olvasásnépszerûsítõ ren-
dezvény és két felhasználóképzõ foglalkozás
tartását.

A projekt idõtartama alatt – a teljesség
igénye nélkül – vendégünk volt Kóka Rozá-
lia énekes-mesemondó; Fejõs Éva író, újság-
író; Zalka Csenge Virág nemzetközi mese-
mondó; Ménes Attila író; Rékasi Károly
színmûvész, Pregitzer Fruzsina színmûvésznõ;

a Dongó Együttes; Kabai Györgyné költõ; a
Móricz Zsigmond Színház mûvészei.

A könyv- és könyvtárhasználati ismerete-
ken túl felhasználóképzõ foglalkozásokat
tartottunk az alábbi témákban is: Arany Já-
nos Toldi címû költeményének feldolgozása,
a tavaszi ünnepkör hagyományai, õszi ün-
nepkör, a reformkor irodalma, internetes in-
formációforrások stb.

A világ hálójában címmel inter-
nethasználati tanfolyamokat is tartottunk
könyvtári környezetben, felnõtteknek. 

A pályázati konstrukcióban megvalósuló
fejlesztésekkel kapcsolatos szaktudás 
fejlesztése, a könyvtári munkatársak
könyvtárszakmai akkreditált továbbképzése

A fejlesztõ biblioterápia alkalmazásának 
lehetõségei a gyermekkönyvtári munkában
elnevezésû képzés egyértelmûvé tette a fej-
lesztõ biblioterápiának az olvasásfejlesz-
tésben és a személyiségfejlesztésben meg-
nyilvánuló lehetõségeit. A megszerzett 
ismeretek birtokában úgy gondoltuk, hogy
változatosabbá, differenciáltabbá, színvona-
lasabbá és célirányosabbá tudjuk tenni mun-
kánkat azzal, ha különbözõ célcsoportoknak
foglalkozásokat hirdetünk és szervezünk.

A web 1.0-tól a web 2.0 felé a megválto-
zott internetes világban címû tanfolyam ese-
tén cél volt azoknak az új számítástechnikai
és internetes fogalmaknak, tendenciáknak a
megismertetése, amelyek a XXI. század ele-
jén újdonságként veszik körül mindennapi
életünket. Blogok, mikroblogok, közösségi
portálok, dokumentumok, képek, videók
megosztása ezeken keresztül stb.

A tájékoztatás, nyilvánosság 
kötelezettségének teljesítése, újságcikkek,
sajtóközlemények, plakátok szórólapok
megjelentetése

A projekt keretében új könyvtári berendezé-
si tárgyakat kapott a Városi Könyvtár. A bú-
torok értéke több mint egymillió forint. 

Ez a beruházás azzal járt, hogy a régi pol-
cainkat újakra tudtuk cserélni. Bár az új 
bútorok szép környezetet varázsolnak, a
helyszûkét nem oldották meg. 
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Kaptunk továbbá olvasóasztalokat hozzá-
juk való kárpitozott tárgyalószékekkel és to-
lóajtós szekrényeket.

Anyagi forrásunk nyílt arra is, hogy a
program idejére egy könyvtári szakembert
alkalmazzon a pályázó. Tóthné Csorvási Er-
zsébet szakmai munkája nagy segítséget
nyújtott ahhoz, hogy a lebonyolítást mara-
déktalanul el tudjuk végezni.

A projekt eredménye: az érintettek napra-
kész információkhoz juttatása, leszakadó ré-
tegek számára egyenlõ esélyû hozzáférés
biztosítása, könyvtári szolgáltatások fejlõdé-
se, új szolgáltatások bevezetése, az olva-
sáskultúra fejlõdése, a beiratkozott olvasók
számának növekedése, a távhasználat min-
dennapossá válása.

Szeretnénk köszönetet mondani minden-
kinek a fogadókészségért, együttmûködésért,
segítõkészségért, támogatásért. Kérjük önö-
ket, legyenek továbbra is segítségünkre ab-
ban, hogy a pályázat fenntartásának ideje
alatt (ami öt év), továbbra is megmaradjon ez
a jó kapcsolat!

A könyvtár fontos közösségi intézmény,
célunk továbbra is annak lehetõvé tétele és
ösztönzése, hogy egyének és csoportok hoz-
záférjenek a könyvekhez, információkhoz,
tudáshoz, az alkotó képzelet termékeihez. ■
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Megérdemelt elismerés a Kárpátaljai Ma

A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség
(KMPSZ) 2011. december 17-én ünnepelte
fennállásának huszadik évfordulóját. A
KMPSZ a jubileum alkalmából emlékérmet
adományozott azoknak a szervezeteknek,
melyekkel az eltelt húsz év során hatékony
együttmûködés alakult ki, amelyek támogat-
ták a pedagógusszövetség munkáját. A ki-
tüntetettek között volt a Kárpátaljai Magyar
Iskolai Könyvtárakért Alapítvány is, elismer-
ve ezáltal a szövetséggel folytatott együtt-
mûködõ és támogató tevékenységét. Az em-
lékérmet Orosz Ildikó, a Kárpátaljai Magyar
Pedagógusszövetség elnöke adta át Vrau-
kóné Lukács Ilona kuratóriumi titkárnak. 

Vraukóné Lukács Ilona már az alapítvány
megalakulása elõtt kiépítette kapcsolatát a
pedagógusszövetséggel, illetve a kárpátaljai
magyar iskolai könyvtárakkal. Munkatársai-
val rendszeresen részt vesz az iskolai könyv-
tárosok évente megrendezésre kerülõ konfe-
renciáján, nyári továbbképzésén, elõadással,
módszertani segédanyaggal segítve a tanács-
kozás munkáját. 

A Kárpátaljai Magyar Iskolai Könyvtára-
kért Alapítvány számos értékes könyvcso-
magot (lexikonokat, kézi szótárakat – he-
lyesírási, értelmezõ, idegen szavak szótára
stb. –, szépirodalmi könyveket, meseköny-
veket) juttatott el iskolai könyvtárainkba. Az
iskolai könyvtárak mellett rendszeresen kap
új könyveket és folyóiratokat a KMPSZ, il-
letve a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Ma-
gyar Fõiskola könyvtára is.

Az évek során több mint húszezer köny-
vet, CD-t, valamint különbözõ technikai esz-



közt kaptunk a Kárpátaljai Magyar Iskolai
Könyvtárakért Alapítványtól.

2011 õszén a Munkácsi járásbeli
Izsnyétei Általános Iskola könyvtárának ál-
lományát frissítették fel közel kétszáz kötet
könyvvel és különbözõ könyvtári felszerelé-
sekkel; s emellett rendhagyó irodalomórát
szerveztek a felsõsöknek, zenés játszóházat
az alsósoknak

Figyelmet fordít az alapítvány a szór-
ványvidék magyar iskoláira is. 2008-ban a
Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyv-
tárral és a Falvak Kultúrájáért Alapítvánnyal
összefogva, támogatókat toborozva iskolai
könyvtárat alapítottak Körösmezõn. Nem
csupán könyvadományokkal, CD-kkel támo-
gatják például a kõrösmezõi, rahói magyar
iskolákat, hanem rendhagyó irodalomórákat
is szerveznek számukra, illetve Pregitzer
Fruzsina színésznõ önálló estjét is az alapít-
vány jóvoltából láthatták a rahói magyarok. 

Gyümölcsözõ kapcsolat alakult ki az ala-
pítvány és a KMPSZ gyermeklapja, az Irka
között. 2005 óta valamennyi Irka-karácsony
ünnepségünkre kétszáz-kétszázötven mese-
könyvet, ifjúsági regényt kapunk, melyet az
alapítvány tagjai az ünnepség során szemé-

lyesen adnak át a gyerekeknek. Az alapít-
vány kuratóriumi titkára az Irka-gyermek-
napnak nemcsak résztvevõje, de egyik fõ
szervezõje is. Évek óta közösen rendezünk
gyermeknapi író-olvasó találkozókat. Az ala-
pítvány révén jutott el a kárpátaljai gyere-
kekhez például Gáspár Ferenc, Szávai Géza,
Cselenyák Imre író is. 

Hajdú Ágota és Olajos Gábor, a nyíregy-
házi Vikár Sándor Zeneiskola tanárai révén
feledhetetlen játszóházzal ajándékozták meg
a kisiskolásokat.

Az alapítvány az Irka címû gyermeklap
megjelenését anyagilag is támogatta.

A KMPSZ elismerését a Kárpátaljai Ma-
gyar Iskolai Könyvtárakért Alapítvány kapta,
ám elsõsorban az ügy elkötelezett hívének,
lelkes mozgatórúgójának, a kapcsolatok mû-
ködtetõjének, Vraukóné Lukács Ilonának,
Ilinek a munkáját szerettük volna az emlék-
éremmel megköszönni. ■
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✒✒    Punykó Mária

gyar Iskolai Könyvtárakért Alapítvány részére

Kárpátaljai Magyar Iskolai Könyvtárakért
Alapítványt 2006. február 22-én jegyezte be 
a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság, a
2181-es sorszám alatt. Folyamatosan várják 
a könyvadományokat, amelyeket válogatás
után továbbítanak az érintett településekre. 
A megmaradt könyveket kiárusítják, s a
befolyt összegbõl új könyveket vásárolnak.

A pénzadományokat az alábbi számlaszámra
várják: 11600006-00000000-18609233
Adószám: 18815160-1-15



A Magyar Posta Központi Szakkönyvtára lát-
ta vendégül 2011. december 8-án a Magyar
Könyvtárosok Egyesülete Mûszaki Könyvtá-
ros Szekciójának tizenharmadik mûhelybe-
szélgetésére érkezett könyvtárosokat.

Az elmúlt év második ilyen eseményén a
különbözõ kislexikonok, fogalomtárak,
wikik stb. létrehozásának lehetõségeirõl,
módszereirõl beszélgettünk, amelyekkel a
vállalati könyvtár sikeresen felhívhatja ma-
gára a figyelmet, és amelyek lehetõséget ad-
hatnak arra, hogy minél inkább beépüljön a
fenntartó munkafolyamataiba. 

Többféle termékre láthattunk példát, ame-
lyek mind tartalmi, mind formai szempont-
ból széles skáláját ismertették a lehetséges
megoldásoknak. Tartalmát tekintve pl. be-
mutattak rövidítésszótárt, terminológiai 
listát, gazdasági fogalomtárat, mûszaki kis-
lexikont, és a technikai megoldások széles
körével is találkozhattunk, a statikus

exceltáblástól a kereshetõ, rendezhetõ listá-
kon keresztül a közösen épített SPS wikikig.
Így mindenki találhatott ötletet ilyen szolgál-
tatások kialakítására vagy a meglévõk 
fejlesztésére, figyelembe véve a fenntartók
speciális igényeit és infrastrukturális adott-
ságait.

A legérdekesebb volt azonban végigkísér-
ni egy részletes esettanulmányt arról, hogy
egy tervezett vállalati wikipédia megvalósí-
tását milyen technikai, adminisztratív, illetve
vállalati kultúrából eredõ problémák akadá-
lyozhatják, s milyen módon lehet ezeket ki-
kerülni. 

A téma kapcsán felmerült, hogy milyen
ötletekkel segíthetnénk azokat a könyvtára-
kat, ahol – egyelõre – kiemelkedõ technikai
lehetõségek nélkül szeretnének új, korszerû
szolgáltatásokat bevezetni. A következõ al-
kalommal, 2012. májusban errõl tervezzük a
beszélgetést. ■
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✒✒    Kóródy Judit

Mûhelybeszélgetés a vállalati könyvtárakról



Kocson, a faluházban ezen a délutánon, a
Gyermekkönyvtári hét részeként, ünnepi elõ-
adás zajlott. A tatai általános iskolások ven-
dégeskedtek a kocsi gyerekek elõtt az Orosz-
lánkarom címû mûsorukkal. 

Ennek a kis csapatnak, a Kõkúti Általános
Iskolának és Fazekas Utcai Tagintézményé-
nek, immár ötödik elõadása volt ez a mûsor
az elmúlt esztendõben. Sokat és szépen sze-
repeltek szerte a kistérségi könyvtárakban,
mûvelõdési intézményekben. Jó kedvet vit-
tek, szép pillanatokat szereztek hallgatóik-
nak, nézõiknek. Ha a mûsor elején elfo-
gódott arcok néztek is vissza a nézõtérrõl,
csakhamar oldott nevetés hullámzott végig a
termen, és ez így maradt az elõadás végéig,
rendszeresen. 

A diákok verset és prózát mondtak. Csak
ízelítõként álljon itt néhány szerzõ neve:
Arany János, Petõfi Sándor, Dsida Jenõ,
Romhányi József, Zelk Zoltán, József Attila,
Varró Dániel és Nógrádi Gábor. A szereplõk
nevét se hagyjuk ki a felsorolásból, akiknek
e szép délutánt köszönhetjük: Kulcsár Evelin
Georgina, Verényi Rebeka, Német Alma s a

fiúk, Bátki Miklós – aki nagyon szépen har-
monikázott –, Bátki Márton és Lak Dávid.
Az elõadás végén – tekintettel a közelgõ Mi-
kulásra –, Bátki Márton egy pillanatra eltûnt
a függöny mögött, majd fején Mikulás-sap-
kával, a kezében egy kisebbfajta zsák szalon-
cukorral és „Télapó itt van” kiáltással kiper-
dült a nézõk elé, és osztani kezdte a zsákból
a szaloncukrot a meglepett gyerekeknek.
Mindenkinek jutott! Ez sem volt kis teljesít-
mény, hiszen a nézõteret megtöltõ gyerekse-
reg száma közelítette a nyolcvanat. 

Jó volt látni a távozóban beszélgetõ, 
örömtõl sugárzó gyermekarcokat. Szép él-
ménnyel gazdagodva távoztak a faluház ün-
nepségérõl. ■
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✒✒    Petrozsényi Eszter

Ünnepség a faluházban 2011. december 1-jén

Kocs 2700 lakosú falu Komárom-Esztergom me-
gyében, Tatától 9 km-re fekszik.

Kocs a XIV. században vámjogot kapott falu.
Fekvésébõl adódóan elsõsorban mezõgazdasági
település, szántói és legelõi évszázadokon ke-
resztül kiegyensúlyozott megélhetést biztosítot-
tak lakóinak, így a török dúlások idõszakában is
csak rövid idõre néptelenedett el. 

A Kocs nevet „kocsi” formájában ismeri az
egész világ. A falu központjában kiállított „ko-
csiszekér” a maga korában forradalmi újítás volt,
aminek jelentõségét a sokat utazni kényszerülõk
érezték leginkább. A „kocsiszekeret” részletesen
1518-ban Sigmund von Herberstein írta le. Maga
Mátyás király is szívesen utazott a gyors és kön-
nyû jármûvön. Hennyei Vilmos postatörténeti
könyve szerint a „kocsi” kocsit három ló húzta. 
A kocsiszekrény közvetlenül a tengelyeken he-
lyezkedett el.

1863-tól az 1980-as évekig Kocs határában
hozták felszínre a Hunyadi Mátyás és az Igmándi
keserûvizet.

A Tekevár Kocs legrégebbi, még feltáratlan
mûemléke, az egykori földvárat Árpád elõtt kb.
300 évvel építették.

Az 1300-as években épült Szent Mihály római
katolikus templom mellé 1759-ben barokk stílu-
sú tornyot építettek, a templomot pedig 1880-ban
átalakították eklektikus stílusban.

A ma is álló református templomot – amely az
építtetõk szerint tükrözi a református vallás ne-
mes egyszerûségét – 1869-ben áldották meg. 
A templom muzeális értékû kegytárgyai az
1600–1700-as évekbõl származnak.

www.kocs.hu



A Könyves szerda 2011. december 7-ei ven-
dége Tatán, a Móricz Zsigmond Városi
Könyvtárban, Grecsó Krisztián volt. 

Ha az õ nevét halljuk, sok mûfaj eszünk-
be jut. Elõször prózakötettel jelentkezett az
irodalomban, saját önironikus fogalmazása
szerint „a családban nagy sikere volt”. Majd
két verseskötet következett, késõbb vissza-
tért a prózához, drámát is írt, jelenleg az Élet
és Irodalom címû lap szerkesztõje, tanít,
egyszóval: sokoldalú alkotó. Példaképének
tekinti Móriczot, akit már felnõtt fejjel fede-
zett fel s ébredt rá zsenialitására. Írásmódjá-
ra jellemzõ, hogy a témák, ha visszhangot
vernek benne, minden simán megy. Ám ha
kijelölnek számára egy adott témakört, nem
biztos, hogy az megérinti, és bizony akkor
csak torzó marad az elkezdett mû. Faluról
jött Budapestre, s ez meghatározta szemléle-
tét, értékrendjét. Mesélt az indulását követõ
útkeresésrõl. Nemrégiben egy véletlen foly-
tán hozzá kerültek a családi fényképek és
egy napló, melyet nagymamája írt. Ez indí-
tott el benne egy történetet, melybõl megszü-
letett és gyorsan népszerûvé vált a Mellettem
elférsz címû regény, mely 2011 nyarán látott
napvilágot. Mint mondta, a családi legendá-
rium történetei és a valóság nem mindig 
fedik egymást. Mégis valami varázskört von-
nak az értõ hallgatók-mesélõk köré. A fény-
kép egy kimerevített, mesterséges pillanatot

rögzít, s a megszokott környezetük hiányá-
ban feszélyezettnek, merevnek tûnnek az áb-
rázolt személyek. Az elmesélt történetek vi-
szont egy-egy figyelemre méltó mozzanatot
õriznek a család egyes tagjairól, s még akkor
is, ha a fantázia és a megszépítõ emlékezet
hozzátesz vagy éppen elvesz belõlük, valósá-
gosabbnak érezzük õket, mint egy megsár-
gult fotográfiát. Ha három történetet to-
vábbadunk a nagymamáról, már építjük a
családi „mondakört”, melyet örökül hagyha-
tunk, s máris egy nagy családi legendárium
részét írjuk. Egy kamasz számára lehet, hogy
unalmasnak tûnnek az azonos szavakkal elõ-
adott történetek, de ahogy múlik az idõ s tûn-
nek el mellõlünk a történetek élõ szereplõi,
úgy válnak egyre fontosabbá a szóban el-
mondott, közösen megélt események. Ez ve-
zetett oda, hogy a nagymamája által lejegy-
zett kicsi naplót nézegetve Grecsó Krisztián
is kényszert érzett, hogy megírja, amit már
csak õ tud rögzíteni családja múltjából, s ve-
le a korszak jellemzõirõl. 

A nyáron megjelent Mellettem elférsz cí-
mû kötetének nemcsak az indíttatásáról me-
sélt élvezetesen, hanem az este végén fel is
olvasott a könyvbõl, majd zárásként dedikál-
ta a nézõk által megvásárolt köteteket. ■
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✒✒    petro

Mellettem elférsz



Hócsizmás Mikulás, eljött már a tél, mi itt
vagyunk, s várunk rád, hogy velünk örvend-
jél…

Nem hócsizmában ugyan, de megérkezett
a gyermekek nagy-nagy örömére Péter Erika
költõnõ december 5-én a Móricz Zsigmond
Városi Könyvtár által szervezett Mikulás-na-
pi elõadásra, hogy mosolyt csaljon a kicsik
arcára. Az egyre erõsödõ gyermekhangok je-
lezték, közelednek a gyermekek a várva várt
eseményre. Gyorsan megtelt a Magyary Zol-
tán Mûvelõdési Központ színházterme. A ze-
nés-verses délelõttön az óvodások, délután
pedig a kisiskolások hallgattak meg verset a
Gombóc bohócról, a Csiga-biga álmáról, 

vagy Teo, a jegesmedve csúszós, kalandos
történetérõl, de a jóságos, sárban, betonon
érkezõ Hócsizmás Mikulásról is verseltek az
elõadóval. Egy jó zenés mûsorból nem hiá-
nyozhat a tánc sem, a Huncut a Hold címû
dalra sokan ropták a színpadon, a nézõtéren
ülõk pedig tapssal buzdították õket. 

A gyermekek fantáziájában persze ott
motoszkált, hogy mégiscsak közel a Miku-
lás, és szó volt már Hócsizmásról is, de ak-
kor vajon Õ is eljön? Eljött ám! Egyszer csak
valaki kopogott a színházterem ajtaján: a
Nagyszakállú volt. Nem érkezett üres kézzel,
sõt, egy hatalmas toldott-foltozott zsákkal a
vállán lépett a terembe. Ez a zsák már har-
minc év jeles napjairól tudna mesélni... 

A Mikulás a gyermekeket a kijáratnál aján-
dékozta meg dicsérõ szavakkal és egy-egy
szem szaloncukorral. 

Igazán örültünk, hogy nem csak a tatai
óvodákból és iskolákból, de vidékrõl is szép
számban részt vettek a mûsoron. Együtt ör-
vendezett a közel hatszáz gyerkõc: a Hajnal-
csillag, a Kincseskert, a Szivárvány és a Bar-
tók Óvoda gyermekei, valamint a Kõkúti, a
Fazekas, a Jázmin, a szomódi és a naszályi
iskola diákjai. Az örömteli pillanatok után
szépen lassan visszatértek a kicsik az oviba,
a diákok az iskolába, a Mikulás pedig, nos…
õ is pihenni tért, mert közel a holnap, amikor
ismét megörvendeztethet sok gyermeket. ■

Könyvtári Levelezõ/ lap • 2012. január 21

✒✒    Goldschmidt Éva

Nagycsizmás versek és a jóságos Mikulás



2011. december 2-án 77 éves korában el-
hunyt dr. Sz. Szabó László, a debreceni Vá-
rosi Könyvtár alapító igazgatója.

Sz. Szabó László az egyetem magyar-tör-
ténelem szakának elvégzése után, l957 júliu-
sában a Hajdú-Bihar Megyei Könyvtárban
helyezkedett el. A hálózati-módszertani cso-
port munkatársaként a vidéki könyvtárak se-
gítése, ellenõrzése tartozott a feladatkörébe.
Munkája mellett elvégezte az ELTE könyv-
tár szakát.

1961. január l-jével az akkor létrehozott
debreceni Városi Könyvtár igazgatójává ne-
vezték ki. A megyei könyvtártól 9 fiók-
könyvtárat és l4 könyvkölcsönzõt vett át.

Nagy ambícióval látott hozzá a városi
könyvtárhálózat megszervezéséhez és a ta-
nyai iskolákban levõ könyvkölcsönzõk jobb
könyvellátásának megalapozásához is. Az
intézmény megalakulásakor három munka-
társával fáradhatatlanul küzdött a fiókkönyv-
tárak fejlesztéséért, mûködési körülményeik
javításáért, a könyvbeszerzési keret növelé-
séért.

Rendkívüli szívósság, fáradhatatlan mun-
kabírás, következetesség, precizitás jelle-
mezte. Fontosnak tartotta az intézmény fenn-
tartójával, a város könyvtáraival való folya-
matos kapcsolattartást. Elõadásokat tartott a
Tudományos Ismeretterjesztõ Társulatban.
Rendszeresen közölt kritikákat az Alföld cí-
mû folyóiratban és a debreceni napilapban,
elsõsorban az élõ magyar irodalom tárgykö-
rébõl.

Doktori disszertációja a Debreceni Déri
Múzeum 1968-as évkönyvében és különle-
nyomatban is megjelent: Adalékok a debre-
ceni városi könyvtár múzeumi éveihez
(1928–1944) /613–631 p./

Publikált a Könyvtáros címû folyóiratban
(pl. Debrecen könyvtári kultúrája: a város és
könyvtári múltja /1961. 12. sz. 717–722. p.,
A Debreceni Városi Könyvtár /1962. 2. sz. 
96 p.).

l963-ban elkészítette – kéziratban maradt
ránk – Debrecen város könyvtárfejlesztésé-
nek húszéves távlati fejlesztési tervét.

Sz. Szabó László l964 végén megvált a
debreceni városi könyvtártól. Rövid ideig
részt vett a város mûvelõdéspolitikai irányí-
tásában. Ezt követõen aspiráns lett, és mûve-
lõdés-szociológiából kandidátusi fokozatot
szerzett Moszkvában. Hazatérve a Kossuth
Lajos Tudományegyetem Mûvelõdéstu-
dományi és Felnõttnevelési tanszékén volt
oktató. Elsõsorban elméleti és szociológiai
kérdésekkel foglalkozott. E témakörben több
tanulmánya jelent meg. 

Megbízták, hogy Arató Attilával, a me-
gyei könyvtár igazgatójával, dolgozzák ki az
informatikai kar indításának koncepcióját és
mûködési rendjét.

A Mûvelõdéstudományi és Felnõttne-
velési tanszék egyetemi docenseként ment
nyugdíjba.

Mind a debreceni Városi Könyvtár, mind
az egyetem kegyelettel emlékezik meg 
Sz. Szabó László életmûvérõl, munkásságá-
ról. ■
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✒✒    Kertész Gyuláné

Sz. Szabó László (1934–2011)



Fél évszázados együttmûködésre emlékeztek
2011. október 27-én Muraszombaton a Vas
megyei és Mura-vidéki könyvtárosok, ame-
lyet az 1960-as évek elején indítottak el a
Berzsenyi Dániel Könyvtár és a muraszom-
bati Területi és Tanulmányi Könyvtár mun-
katársai.

A kerek évforduló kapcsán a muraszom-
bati kollégák kezdeményezték, hogy méltó-
képp ünnepeljük meg ezt a sok éves, a két
térségben élõ nemzetiségek könyvtári ellátá-
sa érdekében indított együttmûködést. 
A könyvellátásra, cserére épülõ kapcsolat az
évtizedek során széles szakmai együttmûkö-
déssé bõvült. A közös munka áttekintése
mellett a konferencia arra is lehetõséget
adott, hogy megismerjük a szlovén könyvtár-
ügy legújabb eredményeit. 

Elsõként Joze Vugrinec, a
muraszombati Területi és 
Tanulmányi Könyvtár igazga-
tója köszöntötte az egybe-
gyûlteket, megköszönve a sok
évtizedes kapcsolat ápolását
az abban közremûködõknek.
Õt követte Tatjana Likar, a
szlovén Mûvelõdési Minisztérium könyvtári
szakterülettel megbízott államtitkára. A ven-
déglátó ország képviselõinek üdvözlete után
magyar köszöntõk hangzottak el. Vas megyét
Kapiller Sarolta, a Vas Megyei Önkormány-
zat Mûvelõdési és Sport Titkárságának tit-
kárságvezetõje képviselte, majd a Berzsenyi
Dániel Könyvtár igazgatója, Pallósiné Toldi
Márta üdvözölte a résztvevõket, áttekintve
az öt évtized fontosabb történéseit.

A köszöntõk után Marjan Gujtman elõ-
adását hallgathattuk meg Könyvtári tevé-
kenység a magyar nemzeti közösség számára
a közkönyvtárakban címmel. Petra Bobovec
Szabó, a Lendvai Könyvtár munkatársa be-
mutatta a magyar nemzeti közösség számára
nyújtott könyvtári szolgáltatásaikat. Joze
Vugrinec igazgató a Goricskó keleti részén

zajló, szintén a magyar nemzeti közösség
számára végzett könyvtári tevékenységekrõl
számolt be. Csuka-Zagorec Judit elõadása a
magyar nemzetiségû tanulók olvasási szoká-
sairól szólt a Lendvai I. sz. Kétnyelvû Álta-
lános Iskolában. A rövid kávészünetet köve-
tõen Andrej Pavlic, a muraszombati könyvtár
munkatársa mutatta be a muravidéki digitali-
zált folyóiratokat a Szlovén Digitális Könyv-
tár – dLib.si – honlapján. Végezetül Papp Jó-
zsef A szlovén körzeti központi könyvtárak
digitális tartalomszolgáltatásai a világhálón
címû elõadása hangzott el. A tanulságos elõ-
adások után lehetõség nyílt kérdéseket fel-
tenni, illetve hozzászólásokat fûzni az el-
hangzottakhoz. A Mûvelõdési Minisztérium
munkatársai mindvégig részt vettek a ren-

dezvényen, így az elõadások
után õk is válaszoltak a hoz-
zájuk intézett kérdésekre,
problémafelvetésekre. 

Kedves színfoltja volt a ta-
lálkozónak az a díjátadás,
amelyet muraszombati kollé-
gáink azon lendvai diákok
köszöntésére szerveztek, akik

vállalták, hogy kettõs identitásukról pálya-
mûvet készítenek.

A délután folyamán ebéddel kedvesked-
tek a vendéglátók, majd egy kellemes kirán-
duláson vehettünk részt Ljutomerbe, ahol a
könyvtár munkatársai bemutatóval, finom
falatokkal vártak minket. A könyvtárlátoga-
tás után a városka gyönyörû fõterén is tet-
tünk egy rövid sétát. 

A konferencia Vas megyei résztvevõi kel-
lemes élményekkel és hasznos tapasztalatok-
kal, a szíves vendéglátás emlékével térhettek
haza az egész napos program után.

2012-ben várhatóan Szentgotthárdon
vagy Szombathelyen látjuk vendégül a szlo-
vén kollégákat, õsszel tervezünk egy tanács-
kozást Magyarországon is, e konferencia
társrendezvényeként. ■
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✒✒    Czupyné Léber Boglárka

Könyvtárak a határmenti nemzeti kisebbségekért
Muravidéki és Vas megyei könyvtárosok harmadik tanácskozása

S z o m s z é d o l ó



Úgy állok az Isonzó smaragdzöld víztükre
feletti parton, hogy érzem, a lábam alatt
meglazulnak a kövek, és elindulnak a mély-
be. A hátam mögött a Karsztot még derûssé
teszi az õszi napsütés, csak a hûvös szél jel-
zi, hogy komorabb is tud lenni a táj, ha fogy-
tán a kegyelem, az isteni jóindulat, amely a
két hajdani géppuskaállás között ma is meg-
tartja a függõhidat. Akit nem emel a bizoda-
lom, bizony nem lép a padlóra. Aki nem tud-
ja, hogy a Szent Hegyen jár – Monte
Santóként jelzik a térképek –, elbátortalano-
dik. Pedig a Nagy Háború ama híres regénye
szerint errefelé Mihály arkangyal oltalmazta
a kiválasztottakat. Már csak õ, és más senki. 

Utunk amolyan kegyeleti kirándulás, a
könyvtárosok Nagy Zoltán vezette társaságá-
nak õszi utazása az elsõ világháború rettene-
tes küzdelmeinek színhelyeire, az Isonzó
völgyébe és a Doberdó fennsíkjára vitte a
már jól összeszokott csapatot. Az utak nagy
részének a résztvevõjeként alig hiszem, hogy
lenne szebb feladata a közössége iránt elkö-
telezett embernek, mint végigjárni a nemzeti
emlékhelyeket – a történelmi valóságot a
maga teljes szélességében – Vereckétõl
Doberdóig, a honfoglalástól a nemzethalál
emlékét õrzõ lövészárkokig. Csak ott, az ese-
mények helyszínén lesz igazán tartózkodó az
ember, mert fegyelemre szorítja a táj lelke, s
ettõl megszelídülnek az indulatok is. Óvatos
lesz, ha Sorsról, feladatról, vállalásról és el-
kötelezettségrõl mond véleményt. 

Caporetto (Kabarid) ma alig pár ezer la-
kosú város, falai alatt még igen keskeny a le-
felé robogó Isonzó. Eddig kell eljönni, hogy
Európa-díjas múzeumában találkozzon az
ember a tárgyiasult iszonyattal. A szlovén
nép 1991-ben a város helytörténeti múzeu-
mát alakította át az elsõ világháború kegye-
leti színhelyévé, ahol már nincs jó és rossz
katona, csak az elesettek, az áldozatok, a le-
gyilkolt kiszolgáltatottak emléke készteti fõ-
hajtásra a látogatót. A bejáratnál a jobb olda-
li falon vagy száz meggyötört katona kina-
gyított arcképe mered a látogatóra, a bal ol-
dali falon legalább száz kõkereszt jelzi sor-
suk beteljesültét. E két fal között kell elvo-
nulnia a kései utódnak, az emlékezõnek. 
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✒✒    Mák Ferenc

Az isonzói kegyelet*

K ü l h o n b ó l  j e l e n t j ü k

* A cikk a Magyar Szó címû napilapban,

2011. október 21-én megjelent írás másod-

közlése.

Az illusztrációk az olasz frontról

Magyarországra küldött magán képeslapok.

(1916–1918)



1915. június 23. és 1917 késõ õsze között az
Isonzónál megmerevedett fronton tizenkét
csatában 650 ezer olasz és 420 ezer monar-
chiabeli (magyar horvát, bosnyák, oláh, tót,
rutén és ki tudja még milyen nemzet katoná-
ja) veszett oda a hatalmas öldöklésbe. A sor-
rendben tizenkettedik, a caporettói ütközet
után mozdult el a front a Piáve felé, délnek, 

hogy majd csak az 1918. évi õszi összeomlás
vessen véget a háborúnak, a lövészárkok
gyötrelmének. A doberdói „gladiátoriskola”
alig 21 éves neveltje, Somogyváry Gyula a
visszavonulás nagy-nagy fölfordulásában
kérdezte félhangosan: érdemes volt? „Érde-
mes? Felelj front! […] Valami hang megszó-
lal bennem: Érdemes. Nem az emberekért,
csak magunkért. A katonabecsületért. Azért,
hogy arcul ne kelljen köpnünk önmagunkat.

Azért, hogy egy késõi, tisztább, nemesért 
hevülõ nemzedék elmondhassa: nem min-
denki volt rongy 1918-ban.” Pedig akkor a
hátországban már az otthonok sem voltak
meg. 
A Doberdó vidékén érthetõ, hogy egymást
követik az olasz katonai sírkertek, közöttük a
legnagyobb a Redipuglia mellett lévõ, ahol
még a karszt köveibõl épült kálvária is kato-
nai sisakkal, szuronnyal és löveggel emlé-
keztet a végkimerülésig tartó öldöklésre. 
S utána mindjárt következik a foglianói

temetõ, a monarchia katonáinak ma már szé-
pen gondozott nyughelye. Egy-egy kõhalom
jutott a mintegy kétezer áldozatnak, s néhol a
frissen fölírt név, az utólag elhelyezett fény-
kép és a nemzeti színû szalag jelzi, hogy az
utódok mégis megtalálták a régen elveszett
fiút, férjet vagy apát, s a gondviselés már a
nyomukba szegõdött az elesetteknek. 

Egy igazi nagy fohászt azután a visintini
Magyar Kápolnánál mondhat el a kései láto-
gató – én is, aki általában késõn találtam
meg népem nagy, kimeríthetetlen és véget
nem érõ emlékezetét. És mégis szép ez így:
Verecke és Munkács, az Isonzó és a Piave
közötti nagy hazában, ahol nem rõffel mérik
az érdemet, hanem hûséggel és szeretettel
mindazt, ami egyébként mérhetetlen: a Kár-
pát-medencei magyar világot. Köszönet érte
az útitársaknak is, akiknek fohásza elhozta a
Délvidék részvétét is. ■
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Kartársak!
Köszönöm, hogy vették a lapot. Látom a te-
kintetekbõl, hallom a derültségbõl, hogy rá-
ismertek Ugrin Márta kedvenc, gyakran
használt megszólítására. Ezzel el is kezdtük
az emlékek közös fölidézését.

Õszintén szólva kissé meglepõdtem, ami-
kor utolért a Bod Péter Társaság elnökének,
Oporné Fodor Máriának a fölkérése, hogy a
Veres Pálné Gimnázium könyvtárának név-
adó ünnepségén vállaljam el az emlékezést
Ugrin Mártára. Nem a névadás ténye lepett
meg. Ezért minden elismerésem az
ötletgazdá(k)é. Kevés olyan esetrõl tudok,
hogy a volt könyvtárosáról neveztek volna el
iskolai könyvtárt. Annyira kevésrõl, hogy
most nem is jut eszembe ilyen példa, bár
nem zárom ki, hogy valahol, valamikor tör-
tént már efféle kis hazánkban. 

Végül is nem a névadó személye, hanem a
fölkért emlékezõé okozott igazán meglepe-
tést. Tétováztam legalább egy napot, mire rá-
vettem magam, és visszaírtam: igen, válla-
lom! Ebben a teremben (és nyilván a termen
kívül is) a kollégák jól tudják, hogy miköz-
ben Márta és én tartalmas, gazdag szakmai
negyedszázadot töltöttünk el együtt, ami a
gazdagságot illeti, abba belefért a viták, né-
zeteltérések és konfliktusok bõsége is, meg
belefért persze az egyetértõ, közösen is vál-
lalható, illetve vállalt kompromisszumoké is.
Ezért a magam elé állított aktuális mérce úgy
szólt, hogy Márta emlékéhez, s a magam bel-
sõ mércéjéhez, csakis az lehet méltó, ha nem
csupán a szépre emlékezem, s ha az igazat
mondom (legalább az én nézõpontomból az
igazat!), nem csak a valódit.

Nos, ennyi elõzetes magyarázkodás után
indulhat az idõutazás!

Gyanútlanul ültem 1985 koranyarán a
kecskeméti megyei pedagógiai intézet
könyvtárában, ahol megbízott könyvtárveze-
tõ voltam, amikor Kriston Szidi kolléganõm
váratlanul odaszólt: 

– Megyünk a nyakra?
– Megyünk hát! De mi az a nyak? – kér-

deztem kis töprengés után. 
– Ja, a nyak? Hát a nyári akadémia rövi-

den… – világosított föl Szidi, és bár ettõl
sem lettem sokkal okosabb, ha már úgy dön-
töttem, mint fõnök, hogy megyünk, hát men-
tünk a „nyakra.”

Eléggé kezdõ voltam én még akkor az is-
kolai könyvtáros szakmában: hat éve dolgoz-
tam benne mindössze, három éve diplomás-
ként, két éve megyei szakfelügyelõként a
munkám mellett, és egy éve megyei pedagó-
giai könyvtárvezetõként. Így érthetõ talán,
hogy az egyhetes akadémián – június végén,
július elején – nem sok embert ismertem.
Legföljebb a tanáraimat – az ELTE könyvtá-
ros tanszéke volt a házigazdánk –, és Dán
Krisztinát, aki az OPKM-tõl (Országos Pe-
dagógiai Könyvtár és Múzeum) járt nálunk
mint megyei referens. Volt azonban ott egy
kollegina, akire a sok ismeretlen arc között
mindjárt az elsõ nap fölfigyeltem. Rosszul
mondom: nem egyszerûen ott volt, hanem
kifejezetten jelen volt, mindenütt. Valaho-
gyan úgy volt jelen, hogy alig lehetett észre-
venni, miközben nem lehetett nem észreven-
ni. Értik, ugye? Vagy nem egészen? Mindjárt
megértik, ha folytatom. 

– Hát õ meg kicsodai? – kérdeztem
Sziditõl.

– Hogy õ kicsoda? Õ az Ugrin! – Jött a
frappáns válasz, és az én kolléganõm talán
nem is sejtette akkor – magam is csak ké-
sõbb jöttem rá! –, hogy szinte minden lénye-
geset elmondott azzal az egy megnevezõ
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✒✒    Balogh Mihály

Erõsen személyes hangú emlékezés Ugrin Gáborné Majoros Mártára,
amikor a nevét adta a Veres Pálné Gimnázium könyvtárának*

I s k o l a i  k ö n y v t á r a k

* A Veres Pálné Gimnázium könyvtárában
2011. november 17-én, a Bod Péter Társaság
ünnepi ülésén elhangzott emlékbeszéd
szerkesztett változata.



szóval, amellyel bemutatta szakmánk egy-
személyes intézményét, Ugrin Gábornét,
Mártát.

Én egyébként ezen az akadémián kettõt
sem szóltam, inkább csak lestem. És persze
tanultam, mert volt mit. Márta mindenhová
elvitt bennünket, mindenkit ismert, minden-
kihez volt egy jó szava. Lassanként megvilá-
gosult bennem, hogy nyilvánvalóan õ az, aki
a háttérbõl – nem látványosan, de határozot-
tan – forgatja a mi „nyakunkat”.

Valamit azért talán kinézett belõlem, mert
szeptemberben megint megtalált, és egyszer
csak azt vettem észre, hogy tagja vagyok a
Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) If-
júsági Szekciójának. Márta egy õszi, szent-
endrei rendezvényen odavitt Nagy Attilához,
bemutatott Nemes Zsókának, és ki tudja, ki-
nek még, az azonban bizonyos, hogy csupa
olyan kollégának, aki mind fontos lett a ké-
sõbbi szakmai életemben.

Aztán 1986 júniusában már én is itt ül-
tem, ahol most összegyûltünk, a Veres Pálné
Gimnázium könyvtárában. Itt ültem huszad-
magammal, de akkor már minden jelenlévõt
ismertem, engem is ismert mindenki, véle-
ményem is volt a dolgokról, és azt fennhan-
gon ki is mondtam. Egyébiránt az iskolai
könyvtárosok továbbképzését megvitatni
gyûltünk össze, de „szakmázás” közben 
végig vibrált a levegõben a feszültség. Tisz-
tában voltunk ugyanis vele, hogy ez a fõ na-
pirend csak fedõneve az értekezletnek, min-
denki az „egyéb ügyek” álcanevû napirendi
pontra várt. Végül elérkeztünk oda is. Akkor
Ugrin Márta fölállt, és néhány egyszerû, de
határozott mondatban elõadta, hogy az isko-
lai könyvtáraknak szakmai szervezet kell. Ha
befogad az MKE, akkor ott alakul meg a
szekciónk, ha nem, akkor viszont megyünk 
a Magyar Pedagógiai Társaságba.

Higgyék el, nem volt ez akkor olyan 
egyszerû, mint most. Sok ellenzõje volt a
tervnek, meg különben is: alulról jövõ kez-
deményezés? Gyanús! Harcolni kellett 
a megvalósulásért, és Márta jószerével egye-
dül vívta meg azt a harcot. Mert ez is õ volt:
a magányos harcos…

A harca egyedül is eredményes volt, így
azután november 26-án közel hatvanan gyûl-
tünk össze a Fáklya Klubban, hogy megala-

kítsuk az MKE Iskolai Könyvtáros Szek-
cióját. Ez volt Márta második nagy tette a
szakmában, az elsõ két nyári akadémia sike-
re után. Túl sok részletre nem emlékszem
már abból a délutánból, pedig én voltam a
jegyzõkönyvvezetõ, és beválasztottak a ve-
zetõségbe is, de az a derûs lelkesedés, ami a
kopott, lelakott elõadótermet betöltötte, má-
ig bennem él. 

Lett tehát szekciónk, mûködött is, és egy
bõ félév múlva, 1987. június végén már száz-
negyven kolléga gyûlt össze a soros nyári
akadémiára. A két utolsó napot Kunszent-
miklóson töltötte a társaság, de nem kirándu-
lással, hanem komoly munkával. A végén le-
tettük a minisztériumi illetékesek asztalára
az elsõ átfogó szakmai ajánlásunkat az isko-
lai könyvtárak fejlesztési esélyeirõl és igé-
nyeirõl. 

Ezek voltak a mi szakmai „mézes éve-
ink”, amelyek gyorsan elröpültek. Többen
idézték már tõlem azt a Dosztojevszkij „át-
iratomat”, amely szerint mi, könyvtáros-
tanárok, mindannyian Márta köpönyegébõl
bújtunk ki. Igen, onnan! De – kibújtunk. For-
mát öltöttünk és önállósultunk. És ekkor
egyre nyilvánvalóbbá vált számunka, hogy
Márta, amennyire rendkívüli, legalább any-
nyira különleges, ellentmondásos személyi-
ség. Igaz, olyat tudott õ, amit a szakmánkban
csak nagyon kevesen tudtak. Nem az elméle-
ti alapvetések egzakt megfogalmazásában
volt erõs, viszont hihetetlenül hatékony gya-
korlati érzékkel bírt. Holisztikusan szemlélte
a szakmát, mindig az egészet látta, és mindig
át is látta azt. Rendszerben gondolkodott, a
rendszer hibáit látta meg, a lényeget. Rugal-
masan kezelte a problémákat, operatívan,
gyorsan végiggondolta a lehetséges cselek-
vési paradigmákat, majd választott és csele-
kedett. Tábornok alkat volt, afféle vezérkari
fõnök, akinek a fejében elõre lezajlik az
egész ütközet, összes hadmozdulatával, s a
kaotikus látszat mögött meghúzódó belsõ lo-
gika és rend magabiztos ismeretével.

Nem véletlenül hasonlítottam Mártát tá-
bornokhoz, vezérkari fõnökhöz. Amilyen ér-
zékkel szervezett, irányított a háttérbõl min-
den „hadmozdulatot”, annyira nem könnyen
vont be másokat, még a legközelebbi munka-
társait sem, a döntéseibe s az operatív cselek-
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vési tervek kidolgozásába. Ha pedig mégis
belekényszerült ilyen szituációkba, jobb
meggyõzõdése ellenére, akkor gyakran meg-
próbált utóbb külön utakat járni, magá-
nyosan. Alapvetõen öntörvényû ember volt,
„nehéz ember”. Ha Kovács Andrást, a film-
rendezõt, csak egy kicsit is megérintette vol-
na az iskolai könyvtárak világa, Márta bizto-
san kitüntetett helyet, szerepet kapott volna a
filmjében, a Nehéz emberekben.

Egy idõ után éppen ezért nem tudtunk,
nem akartunk már tovább együtt dolgozni.
Föllázadtunk, mert az egészet másképpen
szerettük volna csinálni. Elõbb-utóbb sor ke-
rült a nyílt kenyértörésre, és ebben a felelõs-
ség korántsem egyedül Mártáé. Ebben bõven
benne van a saját felelõsségünk is, bõven
benne vannak a saját hibáink, tévedéseink is.
(Itt persze a többes nem „királyi”, hiszen mi,
néhányan, a közös bölcsesség erejében, a kö-
zös munka hatékonyságában hittünk.)

Márta végül – ha nehezen is! – reálisan
mérte föl a kialakult helyzetet. Félrehúzódott
a szervezettõl, de nem hátrált ki a szakmá-
ból. Új egyesületet alapított Bod Péter nevé-
vel és szellemében, kitalálta és szárnyára 
bocsátotta a Bod Péter Könyvtárhasználati
Versenyt, majd egy ideig az OKSZI-ból (Or-
szágos Közoktatási Szolgáltató Intézmény),
államigazgatási szinten vezényelte az iskolai
könyvtárügyet. Folyóiratot indított, jogsza-
bály-tervezeteket véleményezett, s Isten tud-
ja, mi mindent csinált még, biztosan kifelej-
tettem néhány fontosat. Tény, hogy gyorsan
regenerálódott, s akkoriban, a kilencvenes
évek elsõ felében, aktívabb volt, mint valaha. 

Ezek voltak a mi közös szakmai múltunk-
ban a mosolyszünet évei. De csak a mosoly
szünetelt! Ebbe a fajta szünetelésbe az is be-
lefért, hogy mindig, minden fontos ügyet
megbeszélt velem, a szervezet elnökével.
Hol Kunszentmiklóson látogatott meg, hol
én mentem a Báthori utcába, az OKSZI-ba,
hol a vonaton vitatkoztunk. Máig emlék-
szem: Kecskeméttõl a Nyugatiig egyszer a
11/1994-es MKM-rendelet tervezetének is-
kolai könyvtári vonatkozásain rágódtunk,
máskor meg Salgótarjántól Hatvanig a köz-
oktatási törvény 1996-os módosítási ötle-
telése verte föl a vagon álmos csöndjét – né-
mely utasok elképedésére. Nagyokat civód-

tunk, de valahogy (majdnem) mindig meg
tudtunk állapodni valamiben, volt (lett) kö-
zös nevezõnk.

Azután eljött a mi szakmai együttélésünk
harmadik ciklusa is. Én fölkerültem az
OPKM-be (Országos Pedagógiai Könyvtár
és Múzeum), õ pedig sorjában elhagyta min-
denféle tisztét, címét, még inkább visszahú-
zódott a Bod Péter Társaságba, de nem adta
föl továbbra sem az iskolai könyvtárak
ügyét. Akkoriban ismét csodálni kezdtem õt.
Csodáltam, honnan merít még mindig ener-
giát a harcaihoz, annyi kudarc után, ami en-
gem már régen elnyûtt volna, és annyi ered-
mény után, ami miatt én, nagy kényelmesen,
már régen hátradõltem volna. De Mártát más
fából faragták! Elfáradni, kipihenni – ezek
valahogyan kimaradtak a saját, házi haszná-
latú szótárából.

Hetente, kéthetente kopogott az ajtómon.
Mindig újabb és újabb (vagy éppen a régi, jól
ismert) ötleteivel ostromolt. 

– Ezt jónak látod, el tudod fogadni? – kér-
dezte ilyenkor.

– Igen, jónak tûnik – feleltem többnyire,
besétálva a kelepcébe.

– Akkor csináld meg! – csapott le olyankor,
kevés kímélettel. – De most! Vagy legalább
mielõbb! És az egészet! És pontosan így! 

– Márta, ez most nem megy. Tudod jól,
kevés a pénz, nincs ember, nem is érünk
most rá… – próbáltam védekezni.

Õ meg csak legyintett:
– Ugyan, Mihály! Pénz? Ember? Idõ?

Ezekbõl mindig akad, amennyi a legszüksé-
gesebb. Csak akarni kell! Menni! Csinálni!

Egyszer, egy hasonló beszélgetés közben,
nyilván rossz passzban lehettem, hát kicsor-
dult a pohár. Hirtelen elkezdtem kiabálni 
vele. 

(Utólag tudtam meg, hogy a közeli iro-
dákból összefutottak a kollégák az ajtóm
elõtt, és dermedt csodálkozással hallgatták a
„mûsort”. Akkor már évek óta dolgoztunk
együtt, és még emeltebb hangon megszólalni
sem hallottak addig.)

Márta csak nézett, hallgatott. Amikor ki-
ordibáltam magam, fölállt, halkan elköszönt
és kiment az ajtón. Döbbenten, szégyenkez-
ve bámultam utána. Azt gondoltam, szegény,
ez se teszi be ide a lábát többet. Eltelt egy
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hét, és a szokott idõben kopogtak. Márta volt
az. Letett az asztalomra egy almát, meg egy
diót. „Bio” – mondta, majd belekezdett vala-
melyik kedvenc szakmai fixa ideájába. Szán-
dékosan nem mondok rögeszmét, így, latino-
san elegánsabb. Meg aztán magyarul nem is
pontos igazán a stempli. Általában kiérlelt,
tartósított gondolatok voltak ezek, ad hoc öt-
leteknél rendre sokkal többet érõk, de a mi
aktuális szakmai közegünkben jobbára utó-
pikusak.

Utolsó közös periódusunkat, kapcsola-
tunk végjátékát én nyitottam meg, amikor
2004-ben megbetegedtem – és megfutamod-
tam. Az vesse rám az elsõ követ, aki mást tett
volna. Márta vethette volna persze azt a bi-
zonyos elsõ követ, de nem tette. Elfogadta a
döntésemet. 

Ezután ritkábban találkoztunk, én nehe-
zen mozdultam ki, Pestbõl is elegem volt,
küszködtem az aktuális testi bajaimmal, de
azért Márta a Bod Péter Társaság rendezvé-
nyeire legtöbbször oda tudott csalogatni.

Legutóbb 2008 szeptemberében, az Egye-
temi Könyvtárban futottunk össze. Õ hívott,
és tudtam, hogy már megint csinálnom kelle-
ne majd valamit, én pedig éppen nem akar-
tam „valamit” csinálni. Márta fáradtnak lát-
szott, magam viszont pontosan érzékeltem,
hogy nagyon fáradt vagyok. Megkért, hogy a
társaság évfordulós rendezvényén, a novem-
beri ünnepi konferencián, vállaljam el a kon-
ferenciazáró beszéd megtartását. Némi huza-
vona után kelletlenül hagytam rá, afféle „ha-
marabb szabadulok” attitûddel. És ekkor
megint szembesülnöm kellett a szokásos
Márta-féle szelíd erõszak idõszerû megnyil-
vánulásával. 

– Mi lesz a címe? Mondjad, Mihály, kell
a meghívóhoz! Most!

– Bort, búzát, békességet! – vetettem oda
kicsit nyeglén, magam sem tudom, honnan
rám szabadult ötlettel, viszont eléggé inge-
rülten ahhoz, hogy Márta hosszan, furcsán
rám nézzen.

Aztán, amikor már mondani akartam vol-
na, mentegetõzve, valami olyasmit, hogy
„Bod Péter idõszerûsége”, vagy mit tudom
én, mit, csak valami konformabbat, akkor
Márta csöndesen ennyit mondott:

– Köszönöm, Mihály, fölírom.

Ekkor találkoztunk utoljára. És nekem fo-
galmam sem volt róla, hogy halálos beteg,
hogy pontosan tudja a baját, és hogy a halál-
lal szembe menve is csak dolgozik, dolgozik
és dolgozik…

November 15-én, szombaton délután fél
három körül, a konferencia végén fölálltam
az OSZK (Országos Széchényi Könyvtár)
dísztermében, és elkezdtem: „Bort, búzát,
békességet!” Az újabb idõkben elhíresült
hangom sûrûbben el-elfulladt, mint szokáso-
san, mert nem csak a szokásos okból tette. 
A könnyeimet nyeltem, amikor a végén elbú-
csúztam Mártától.

Este megtudta, hogy sikerült az utolsó
mûve, értelmet nyert a végsõ evilági szolgá-
lata is. Másnap hajnalban, hisz nem volt már
miért maradnia, elment közülünk. Szelíden,
de már nem erõszakkal…

Elment a kiváló szakember, a rendkívüli
ember, a harcostárs. Három éve már, hogy új
társaságot alapított valahol, talán éppen Bod
Péter elnöklésével. Én meg három éve már,
hogy birkózom az emlékével, próbálom ren-
dezni legalább utólag a vele szembeni tarto-
zásaimat. Három éve már, hogy elment, és
most visszajött ide, közénk. Visszajött egy-
kori kedves iskolájába, visszatért kedves is-
kolai könyvtárába, mert néhány jó ember 
kitalálta, hogy adja a nevét Ugrin Gáborné
Majoros Márta ennek a könyvtárnak, ahol ta-
nult is, majd dolgozott is. 

Nem tudom, kié volt az ötlet, nem is fon-
tos, hogy tudjam. Annál fontosabb, hogy te-
litalálat, még ha akadnának is néhányan,
akik most fanyalognak, akiknek nem tetszik.
Az sem érdekel, kik õk, ha vannak egyálta-
lán. Csak egyet tudok. Tudom, hogy egy em-
ber biztosan tiltakozna miatta, ha volna rá
módja. De ezzel a lehetséges tiltakozással ne
törõdjünk! 

Ugye mindnyájan látjuk magunk elõtt
Mártát, ahogy elfelhõsödik az arcán a min-
dig otthonos szelíd mosoly, és látjuk, ahogy
folyton csillogó tekintete elkomorul. Látjuk,
ugye, amint keskenyre húzódnak az ajkai, és
halljuk, ahogy fölcsattan:

– Kartársak! Erre nincs semmi szükség!
Ne haragudj, Márta, ebben most aztán na-

gyot tévedtél! Bár igaz, ami igaz, nem neked
van rá szükséged. Sokkal inkább nekünk… ■
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Az Országos Széchényi Könyvtár exkluzív
kiadásában megjelent az úgynevezett
Apollonius-kézirat hasonmás kiadása és an-
nak nemzetközi kísérõ tanulmánykötete. 
A kiadvány megjelenését a Nemzeti Kulturá-
lis Alap támogatta.

Az Országos Széchényi Könyvtár egyik
legrégebbi kézirata (Cod. Lat. 4) egy késõan-
tik „kalandregényt” tartalmaz, Apollonius
türoszi király históriáját. A regény a közép-
korban és a koraújkorban nagy népszerûség-
nek örvendett: fordulatokban gazdag elbe-
szélése inspirálta Shakespeare Pericles címû
drámájának cselekményét is. A kéziratban
nemcsak a regény szövege olvasható, hanem
a cselekményt megjelenítõ 38 színezetlen
tollrajz is látható, amelyek a kéziratot a re-
gény legkorábbi fennmaradt illusztrált pél-
dányának rangjára emelik. Emellett a kéz-
iratban megõrzött szöveg a regény egyik 
szövegvariánsának legrégebbi és legfonto-
sabb emléke is. Jelentõsége ellenére a kézirat
mindezidáig szakmai körökben is szinte tel-
jesen ismeretlen volt.

A pergamenre írt kézirat az elsõ ezredfor-
duló várakozással teli idõszakában készült.
Az 1000 körül formálódó Európa sokszínû-

ségét, a tradíció és a megújulás kettõsségét
hordozza magán, amennyiben az antik ha-
gyományokat a kereszténység szellemében
adaptálja. A mûvet egy bencés kolostorban
másolták: a kölni érsekség területén fekvõ
Werden an der Ruhrban.

A szöveget kísérõ rajzok magukon viselik
az eredeti, de mára elveszett késõantik il-
lusztrációciklus számos jellegzetességét, ez-
által közvetve a késõantik könyvmûvészetrõl
is lényeges információkat szolgáltatnak. Ki-
emelt hely illeti meg õket a világi elbeszélõ
képsorozatok történetében is: bizonyos fokig
a mai képregény õsének tekinthetõk. Kelet-
kezési idejük, az Ottó-kor könyvkultúráját
tekintve, mely alapvetõen szakrális célokat
szolgált, unikálisak. Ezzel együtt mégsem
idegenek sem az Ottó-kor, sem a bencés
szerzetesség szellemiségétõl, amennyiben az
Ottó-kor jellegzetes antikvitástiszteletét, il-
letve a bencéseknek az antikvitás írott emlé-
keinek átörökítésében betöltött kiemelkedõ
szerepét példázzák.

Ami a kézirat sorsát illeti, a rajzok mellett
XI-XII. századi írással számos német név, az
egykori használók nevei olvashatók. Ez nem
csak a kézirat története, de a nyelvtörténet,
sõt a kézirat fogadtatása, használata, funkci-
ója szempontjából is nagyon érdekes. A kéz-
iratot a XV. század második feléig minden
jel szerint a werdeni kolostorban õrizték, ek-
kor egy kölni professzor tulajdonába került.
Legkésõbb a XVIII. században már a sopro-
ni Evangélikus Konvent birtokában volt, on-
nan 1814-ben a konvent ajándékaként jutott
mai helyére, az Országos Széchényi Könyv-
tárba.

A kódexet 2010. december 8-án a
Collegium Budapest és az OSZK közös ren-
dezésében Xavier Barral i Altet, a román ko-
ri mûvészet kiváló kutatója, valamint a kéz-
iratot feltáró két kutatónk (Boreczky Anna és
Németh András) nemzetközi szimpóziumon
mutatta be az érdeklõdõ szakmai közönség-
nek. Az OSZK Tudományos Igazgatósága
koordinálásával ezt követõen kezdtük meg a
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Megjelent az Apollonius-kézirat hasonmás kiadása
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Apollonius pictus. (Egy illusztrált, késõantik
regény 1000 körül. 
/ An illustrated, late antique romance 
around 1000) 
Szerkesztette: Boreczky Anna 
és Németh András. OSZK, Bp., 2011.



fakszimile kiadás és az azt kísérõ tanulmány-
kötet elõmunkálatait. Az Országos Széché-
nyi Könyvtár munkatársain kívül azonnal
több külföldi kutatóprofesszor jelezte rész-
vételi szándékát a tárgyterület legnevesebb-
jei közül.

Minthogy a kézirat az egységes Európa
közös kulturális kincse, szélesebb körben va-
ló megismertetése komoly tudományos fele-
lõsséget ró ránk. A hasonmás kiadást egy
rangos külföldi kutatók bevonásával írt,
többnyelvû kommentárkötetet kíséri. Ebben
a mû gazdagságának megfelelõen különbözõ
diszciplínákat mûvelõ szerzõk tanulmányai
kapnak helyet, bemutatva többek között a
kézirat történetét, mûvészettörténeti jelentõ-
ségét, szövegének nyelvi különlegességeit. 
A kommentárkötet Marosi Ernõ professzor
ajánlását, illetve Xavier Barral i Altet,
Boreczky Anna, Herbert L. Kessler, Németh
András, Andreas Nievergelt, Beatrice
Radden Keefe angol, német, francia nyelvû,
képekkel illusztrált tanulmányait s mellettük
azok magyar nyelvû összegzését tartalmaz-
za. Mindemellett a kézirat alapadatainak és
az illusztrációciklus jeleneteinek kétnyelvû
(angol, magyar) leírását, valamint a kézirat-
ban megõrzött szövegvariáns kritikai átiratát
is közöljük. Mindezek együttesen hivatottak
biztosítani, hogy a mû a szakmai köztudat-
ban az õt régóta megilletõ helyre kerüljön,
majd az európai kollektív emlékezet mara-
dandó emlékévé váljon. ■
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Az én könyvtáram

Készítette: Pásti Balázs – 3. oszt., Noszlop

Könyvtárunk 25 m2 alapterületû, és 16
ülõhelyes. Itt mindenki mindenkit ismer, a
hangulat sokszor családias. Sokan nem min-
dig olvasni járnak ide, hanem a barátaikkal
találkozni és beszélgetni.

A kép jobb oldalán a mesekönyves polc
látható.

Én nagyon szeretem a meséket. Kedven-
ceim a KISVAKOND és a TESZ-VESZ VÁ-
ROS mesekönyvek.

A könyvtárosunkat Erzsi néninek hívják.
Õ a könyvtár lelke és mindentudója is egy-
ben. Bármilyen kérdéssel fordulunk hozzá, õ
mindig szívesen segít. A képen Erzsi néni
íróasztala látható. Ezen tölti ki a kölcsönzés-
hez szükséges papírokat.

A kölcsönözhetõ kötetek száma kb. 7500,
ebbõl:

ismeretterjesztõ irodalom kb. 1100
gyermek és ifjúsági irodalom kb. 800
idegennyelvû (angol, német, eszperantó)

kb. 50
kötelezõ iskolai irodalom kb. 300
felnõtt szépirodalom kb. 4450
A kézikönyvek száma kb. 800.
A könyvtárunkban olvashatóak még fo-
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lyóiratok, idõszaki kiadványok és napila-
pok is.

A könyvtárhasználók rendelkezésére 
4 számítógép áll, internetes hozzáféréssel.
Ez jó lehetõség mindazok számára, akiknek
otthon nincs internetes szolgáltatásuk. Segít-
séget nyújt a tanulásban és ezúton hivatalos
ügyeiket is intézhetik. ■

A Rózsaszín nyúl elmegy 
a könyvtárba

Írta: Bessenyei Dániel – Battonya

A Rózsaszín nyúl felébredt és elment a
könyvtárba.
– Jónapot! – mondja a Rózsaszín nyúl.
– Szia te nyúl! Válaszol a könyvtáros néni.
– A nyúl hátra megy a könyvekhez.

A könyvtáros néni egyszer csak azt hall-
ja, hogy hátul valaki csámcsog.

Hátra megy a polcokhoz, és látja, hogy a
nyúl eszi a könyveket.
– Állj meg, te nyúl!
– Miért? – kérdezi a nyúl.
– Azért, mert a könyveket nem enni kell, ha-
nem olvasni.
– Hát de én nem tudok itt maradni délután
meg éjszaka.
– Nem is kell, mert haza lehet vinni és utána
visszahozni.
– Biztos? – kérdezi a nyúl.
– Igen! Mondja a könyvtáros néni.
– És milyen fajta könyvek vannak itt?
– Hát például meséskönyvek, regények, álla-
tos könyvek, jármûves könyvek meg még
sokfélék.

– És lehet bújócskázni?
– Nem, itt csöndben kell maradni.
– És az olvasáson kívül még lehet valamit
csinálni?
– Lehet internetezni és különféle versenye-
ken résztvenni.
– Van olyan fajta könyv, hogy hogyan kell
gondozni a nyulakat?
– Igen! Gyere velem megmutatom!

A nyúl kikölcsönözte a könyveket és bol-
dogan ballagott haza. ■

Az én könyvtáram

Készítette: Németh Eszter – Tab

„Az én könyvtáram” egy fantasztikus hely,
ahol sok jó könyvvel ismerkedhetsz meg. 

Ebben a könyvtárban vagyis „az én
könyvtáramban” rengeteg jobbnál-jobb
könyv van. Itt a sorok között történelmi, tu-
dományos, irodalmi és mese könyvek, vala-
mint verses kötetek, ifjúsági regények és
köelezõ olvasmányok találhatók. A könyves-
polcok közé helyezett székekre leülve bele-
olvasgathatunk egy-egy könyvbe. Ha meg-
tetszik a könyv, akkor kikölcsönözhetjük.
Játszhatunk társasjátékokkal, hallgathatunk
zenét, nézhetünk filmet.

Gyere és hozd el a családodat, és lépjetek
be együtt a könyvek világába. ■

Az én könyvtáram

Írta: Kerepesi Kimberli – 3. oszt., Oroszi

Az én könyvtáramban mevan minden ami
szükséges vagy kel.

Könyvektöl kezdve számitó gép. Tegnap
meg 20-is voltak gépezni meg könyvet köl-
csönözni. Az én könyvtáramban 5 óráig van
könyvtár és így csak 16-an tudtak gépezni.
4-en pedig kölcsönözni. Ittak, ettek és még
játszotak is. Én és Enikõ néni segitetünk
mindenkinek. De valamikor olvastam vala-
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mikor játszotam a többiekel. De csak a ba-
bákkal. Mert az anyukájuk vagy apukájuk is
gépezett.

Már elment mindenki és mimég egy picit
oda ültünk. Utána mi is haza mentünk. Mivel
segitettem kaptam egy álatos könyvet.

Haza fele azon gondolkoztam hogy
milene nékülünk ha nemsegitünk. ■

Az én könyvtáram

Írta: Kerepesi Dzsesszika – 5. oszt., Oroszi

Az én könyvtáram csodás. Mindent megtalá-
lok ami kell. Sok mindent kértem már. 
A könyvtár egy csodás dolog.

Bárcsak mindenki oda járna! Az én
könyvtáram egy csodás épületbe van. Az
épület elõtt kiskert van, gyönyörû virágok-
kal. A könyvtárba kettõ gép is van. Egy szép
íróasztal a könyvtárosnak. Kettõ szék és egy
asztal ahol olvasni lehet. Könyvek sorakoz-
nak a polcon és csak arra várnak, hogy vala-
ki olvasni tudja õket. Vannak regények, me-
sekönyvek, sorozat leírások és még sok min-
den. Az én könyvtáram mindenki számára
könyvet tud ajánlani. De csak olyanokat ami-
ket mi is szívesen olvasunk. Vuk, Két Lotti,
Pál utcai fiúk, Kinizsi Pál ezek mind megta-
lálhatók. Csak el kell szánni magad és már is
ott vagy. A könyvtárunk és minden könyvtár
olyan mint az iskola. Tanulni lehet mind két
helyen. Csodálatos dolog. 

Az én könyvtáramba nem csak gyerekek,
tinik vagy húszon éves emberek járnak ha-
nem az idõsek is. Nem csak mi hanem még
az öregek is szeretnek olvasni. Az elsõsök-
nek is jó az én könyvtáram mert már õk is
tudnak olvasni õk is eljöhetnek. Hát az én
könyvtáram már csak ilyen. ■
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Januári lapszámunk szerzõi

Balogh Mihály
Kunszentmiklós

Balogh-Bolega Mária
Városi Könyvtár, Újfehértó

Csulákné Angyal Katalin
Informatikai és Könyvtári Szövetség, Budapest

Czupyné Léber Boglárka
Berzsenyi Dániel Könyvtár, Szombathely 

Gál Ferencné
Városi Könyvtár, Újfehértó

Goldschmidt Éva
Móricz Zsigmond Könyvtár, Tata

Kertész Gyuláné
Debrecen

Kóródy Judit
Infodok Kft., Budapest

Majorné Bodor Ilona
Eötvös József Fõiskola Könyvtára, Baja

Mák Ferenc
Aracs közéleti folyóirat, Szabadka

Petrozsényi Eszter
Móricz Zsigmond Könyvtár, Tata 

Punykó Mária
KMPSZ, Irka c. gyermeklap, Kárpátalja

Tóthné Csorvási Erzsébet
Városi Könyvtár, Újfehértó

Zalavári László
Eötvös József Fõiskola Könyvtára, Baja

Tisztelt szerzõ kollégák!

Kérjük, hogy írásaikat ne formázzák,

valamint az illusztrációkat ne ágyazzák be a

dokumentumokba! A képeket külön küldjék,

vagy adják meg azok online elérhetõségeit.

A szerk.
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