
E .l 'kt' blát ka p ott tárat. A cikk írója megáll~pít~tta, ho.gy a paranc~-

.mea.., noksági könyvtár nem Igazan oldja meg a kIS

a mártír konyvtaros községekben állomásozó csendõrök mûvelõdési

gondjait. Így õrs-könyvtárak létrehozására buz-
A könyvtáros szakma két közismert szaktekinté- dított, arra hivatkozva, hogy "a mûveletlen em-

lye, Papp István és Hol'"Váth Tibor már egy év- ber rendszerint durva, faragatlan modorú, félszeg,

tizede küzdött azért, hogy valahol emlékeztes- esetleges hatalmának tudatában fennhéjázó, hen-

sen márványtábla az 56-os szabadságharc könyv- cegõ. Ezzel szemben a mûvelt ember, töltsön be

táros mártírjára, a megdöbbentõen fitalon, 22 a társadalomban bárminõ magos polczot, össz-

évesen kivégzett Füzéki IstVánra. pontosuljon kezében bármilyen nagy hatalom,

A nemzeti könyvtár sokak által látogatott ötö- mindenkor nyájas, elõzékeny, aki a maga hatás-

dik szinti pihenõjének márványoldalfalára ke- körének vonalait jól ismeri, és a másik hatáskö-

rült a megemlékezés és emlékeztetés aranybetûs rét is tiszteletben tartja".

táblája, amelyet 2002. november 5-én avattak fel. A cikkíró felteszi a kérdést, miként tegyen

Az emlékbeszédeket Papp István és Horváth szert az egyszerû, rendszerint iskolázatlan csend-

.Tibor mondta. õr mûveltségre, miként tegyen eleget a szolgála-

Füzéki István a Központi Statisztikai Hivatal ti "hatásszabály" azon követelményének, hogy

Könyvtárának és Dokumentációs Szolgálatának "tudatlan ne legyen". Mert ez a szabályzat le-

könyvtáros volt. Tiszteletre méltó emlékét egy szögezi: a tudatlanság a csendõmél éppen olyan

(a család magánkiadásában megjelent) karcsú kö- nagy baj, mint az erkölcstelenség, vagy a rossz

tet is õrzi, s ezentúl minden esztendõben a nevé- magaviselet.

vel fémjelzett emlékérem is idézi õt. Az érmet A szerzõ kifejtette, hogy "a csendõr eddigi

váltakozva egy-egy közmûvelõdési, illetve szak- esetleges tudatlanságával veszélyeztette a közér-

könyvtárban dolgozó munkatárs kapja, ajelölés- deket és önnön biztonságát, az új rend (az~ az

re az MKE-t kéri fel a 2002. június 2-ai keltezé- új bûnvádi perrendtartás) bevezetésével minden

sû alapító okirat. (fl.) lépésénél meg fog botlani, és a legveszedelme-

sebb táncot fogja járni egy feneketlen örvény

TISZTELET VALAMENNYI KÖNYVTÁROSNAK, szélén." Így tehát "már nincs többé idõ arra, hogy

AKI RÉSZT VE~T AZ 1956-0S .~O,~ALO~AN ÉS a pénzügyi viszonyok jobbra fordulását less~,

SZABADSAGHACBAN. KULON FOHAJTAS most már minden csendõrnek, a reá váró vesze-

FÜZÉKI ISTVÁN lyek átérzésében és tudat~ban kezet,kell f~~n~.a, .

és vállvetve odatörekedni, hogy mInden orson
KOLLÉGÁNAK, AKIT BÁTOR KIÁLLÁSÁÉRT megfelelõ könyvtárak állíttassanak fel."

A SZOVJET,CS,APATO~KIVÉ,~EZTEK. A Csendõrség címû lap 1901. szeptember 1-jei

EMLEKET MEGORIZZUK száma arról tudósít, hogy Panajott Sándor ezre-

ORSZÁGOS SZECHENYI KÖNYVTÁR MAGYAR KÖNYVTÁROSOK EGYESÜLETE des Budapesten is létrehozott egy csendõr-könyv-

2002 tárat, mégpedig a budai, Németvölgyi úti szék-

házban, ahol e célból a tisztikar a parancsnok

buzdítására "egy halmaz könyvet hordott össze"

megfelelõ szekrényekbe.
Csendõr-könyvtári A Csendõrség 1903. szeptember 6-ai száma

kezdemén y ezések száz ismét sürgette õr~~könyvt.árak lét~ehozás~t. A

november 22. napJ an megjelent szam pedIg ar-

évvel ezelõtt ról tudósított, hivatkozva az õrs-könyvtárakkal

kapcsolatos buzdítás aik sikertelenségére, hogya
A Törvényszéki és Rendõrségi Újság 1899. de- szerkesztõ könyvsorozatot hoz létre "Csendõr

cember 31-i száma arról tudósít, hogy Panajott Könyvtár" sorozatcímmel. Fele részben tudomá-

Sándor csendõr ezredes, a budapesti csendõrke- nyos, fele részben szépirodalmi alkotásokat je-

rület parancsnoka, két évvel korábban, még szé- lentetnek meg (az utóbbiak között fõként nívós

kesfehérvári fõnökként, a tisztikar támogatásá- krimit), havonta, díszes kötésben.

val létrehozta az elsõ hazai csendõrségi könyv- Dr, Horváth Sándor Domonkos
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