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lálkozott, és amelyek késõbbi munkájára jelentõs
hatással voltak.

A szakirodalmi kutatásokra, levéltári és irattári
forrásokra alapozó, sok-sok fontos adatot közlõ,
számos érdekes, figyelemre méltó adalékot és a
nagyközönség, különösen a fiatalabb generációk
számára kevéssé ismert részletet gondos alapos-
sággal összegyûjtõ, feldolgozó könyvtártörténeti
munka a Járási Könyvtár munkatársairól, tiszt-
ségviselõirõl készített jegyzékkel, rövid kronoló-
giával, a felhasznált források felsorolásával egé-
szül ki. Illusztrációs anyagként stílusosan „meg-
sárgult” papíron a könyvtár mûködésével, tevé-
kenységével kapcsolatos dokumentumok (jelen-
tések, tervek, beszámolók, sajtófotó minõségû
fényképek) zárják a jól szerkesztett, könyvtári
mûhelyhez méltóan, gondosan kivitelezett kiad-
ványt, amely újabb fontos adalékkal szolgál egy
meghatározott idõszak, az 1949 utáni Magyaror-
szág könyvtártörténetéhez, egyúttal pedig fontos,
elismerésre méltó helytörténeti kiadvány.

Hölgyesi Györgyi
Mészáros Eszter: Püspökladány közmûvelõdési
könyvtárügyének fejlõdése a kezdetektõl 1976-ig.
– Kiad. a Püspökladányi Városi Könyvtár, Püs-
pökladány, 2004. – 69 p. 11 t. – (Könyvtár és

Kultúra)

Visszatekintõ

Tiszteletet érdemlõ, elismerésre méltó vállalkozást
teljesít be a Visszatekintõ címû kötet, amelynek
szerkesztõi, Nemes Erzsébet és Kocsis István a
megalakulásának harmincadik évfordulóját ünnep-
lõ MKE (Magyar Könyvtárosok Egyesülete)
Olvasószolgálati Szekció múltjának színes króni-
káját adják. A könyvtárakban talán leginkább
„kirakatban” lévõ olvasószolgálati munka hétköz-
napjainak örömeit, gondjait, megoldandó kérdé-
seit pillanatfelvételekben rögzítõ „képsorok” a
szekció megalakulása óta eltelt idõszak életébe
engednek bepillantást.

Az Olvasószolgálati Szekció az ifjúsági tago-
zat megalakulása (1973) után nem sokkal, abból
kiválva, önállóan kezdte meg munkáját. Az egy-
kori alapító tagok, a szervezet elnökei és titkárai
valamennyien önzetlen elkötelezettjei a szakmá-
nak. Az országon belüli és országhatárokon túli
szakmai találkozások, vándorgyûlések adták a
terepét annak, hogy az olvasószolgálati munka
folyamatos javításán, elemzésén munkálkodó

kollégák ne csak szakmai ügyekben cserélhesse-
nek eszmét, de a kötetlen beszélgetéseken reme-
kül is érezzék magukat. Miután megfogalma-
zódott a szerkesztõk fejében a Visszatekintõ ki-
adásának gondolata, vélhetõ, hogy szinte kérés
nélkül jelentkeztek a szekció tagjai, hogy
hosszabb-rövidebb írásukkal segítsék a kollek-
tív emlékezést.

A szerzõk névsorából szinte lehetetlenség ki-
emelni valakit is a többieket kirekesztõ szándék
látszata nélkül. Nagy Attila, Gyõri Erzsébet, Rigó

Béla, Kocsis István, Nemes Erzsébet, Ugrin

Gáborné, Balogh Regina, Balogh Ferencné,
Balogh Mihály, Salamon Gábor, Zselinszki

Lászlóné, Lõrincz Lívia, Weinrauch Katalin,
Papné Angyal Ágnes és mások egy-egy írásukkal
szerepelnek a kötetben, és az emlékezés képein
az olvasószolgálati szekció munkáját meghatáro-
zó számos remek könyvtáros (Bereczky László,
Arató Antal, Gereben Ferenc, Kamarás István,
Futala Tibor, Szente Ferenc, Katsányi Sándor,
Pádár Éva, Károlyi Ágnes – sajnos néhányan
már nincsenek közöttünk) arcéle is kirajzolódik.
Õk és még sokan mások oroszlánrészt vállaltak
nemcsak az országon belüli, de a határon túli
magyar könyvtárakat segítõ munkában is.
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A kötet írásait mintegy keretbe foglalják a
beköszöntõ sorok, a régmúlt idõkre emlékezõk
gondolatai, valamint a kötetet záró rendezvény-
kronológia és a szekció életét megjelenítõ színes
fotók. Az MKE Ifjúsági Könyvtáros Szekciójá-
nak megalakulásáról szóló, Gyõri Erzsébet tollá-
ból való tudósítás arról ad hírt, hogy a Miskolcon
megtartott alakuló ülésen a mára fogalommá vált
Sallai István tartotta a megnyitó beszédet, A kü-

lönbözõ könyvtárhálózatok közötti együttmûködés

lehetõségei a 14 éven felüli ifjúság olvasási kul-

túrájának kialakításában címmel. Az újonnan
megalakult szekció ekkor 111 vidéki és 26 buda-
pesti tagot számlált (91 közmûvelõdési, 43 isko-
lai és 3 szakszervezeti könyvtárban). A hét feje-
zetre (Harminc éves az Ifjúsági/Olvasószolgálati

Szekció; Mentorképzõ olvasótáboraink alkalmi

tábori lapjai; Olvasás Éve; Határon túli kapcso-

lataink; Világjárás; Szakmai fórumok; Az Ifjúsá-

gi/Olvasószolgálati Szekció rendezvényeinek kro-

nológiája) tagolt kötet írásai megannyi élményt
elevenítenek föl, így színes montázsokból össze-
állított tablóképet formáz a kötet, amelynek gon-
dolati ívét az egymásra épülõ fejezetek adják meg.
A remek hangulatú olvasótáborok, vándorgyûlé-
sek, ötletbörzék megannyi, a gyakorlati megvaló-
sítást szorgalmazó gondolat ihletõi voltak. Az írá-
sokból az is kiderül, hogy a szekció számos tagjá-
nak élete egybefonódott a szakmáéval, ezt a gondo-
latot Nemes Erzsébet plasztikus sorai jelenítik meg:
„Az ember a 20-as éveiben meg akarja váltani a
világot, ha errõl késõbb le is tesz, a 30-as éveiben
meg akarja váltani a szakmát. Gyûjti az informáci-
ókat, az ismereteket, csipegeti innen-onnan, és a 40-
es éveiben próbálja azokat saját életterében, munká-
jában saját energiáját, tudását, tenni akarását hozzá
adva, gyümölcsöztetni. Az 50-es éveiben pedig to-
vábbadni, ami megérlelõdött benne. Ez a 30 év az
én 30-as, 40-es, 50-es éveim.”

Élvezetes írásokban „tárgyiasul” a határokon
belüli „kalandozások kora”, majd a Lendvára,
Zentára, Kassára, Pozsonyba, Torockóra, Árkos-
ra, Burgenlandba, Beregszászra tett kirándulások

képei elevenednek meg. Néhány európai fõváros
– Osló, Róma, London, Párizs – is helyet adott a
szekció összejöveteleinek, amelyek nemcsak a
résztvevõk emlékezetében élednek újra, de a szí-
nes fotók nyomán a kötet olvasójának is jut egy-
egy kis élményszelet. Természetesen kinek-kinek
más-más kép körvonalai rajzolódnak ki a múlt-
ból, ezért azután nemcsak a szekcióülések (pl. A
könyvtáros szerepe a hátrányos helyzet, az olva-
sási problémák leküzdésében; Olvasásra nevelés,
manipuláció, társadalmi nyilvánosság; Iskola és
könyvtár az ezredforduló küszöbén; Tehetséggon-
dozás és a könyvtár stb.) magvas gondolatai, de
a kirándulások, az együtt eltöltött szabadidõs prog-
ramok kedves, kellemes emlékei is megörökítõd-
nek. A visszaemlékezõ sorok – az 1973-as meg-
alakulástól egészen napjainkig – természetesen
nem vehetik számba valamennyi rendezvény ese-
ményét, a kötet végén olvasható kronológia azon-
ban az évenkénti találkozások, szekcióülések té-
máját és dátumát is tartalmazza. Az olvasó így
képet kaphat arról a sokszínû és szerteágazó
munkáról, amely a könyvtárak olvasótermeinek
falain túlmutat, hiszen szûken vett feladatkörén
túl, sokkal többet teljesített valamennyi kolléga.
Ám, amint ez az írásokból is kiderül, a napi nyolc
órát meghaladó munka mindig örömet és soha-
sem terhet jelentett. A sorokon átizzik a szakma
szeretete és az, hogy ezek az emberek vala-
mennyien hittel és hitelesen végzik munkájukat,
példát mutatva a jövõ nemzedékének is arra,
miként lehet és kell a gyakorta jelentkezõ anyagi
és egyéb technikai nehézségek ellenére „mégis
mindig fáradozni”.

A kötetre Kocsis István ajánló soraival érde-
mes az olvasók figyelmét fölhívni: „A mi szak-
mánk sok-sok kútfõbõl merítkezik. A megszer-
zett tudás nem csupán egyéni érdem – az is –, de
egyben szakmai közkincs, amivel jól kell tudnunk
gazdálkodni. E közkincs elemeit tartalmazza re-
ményeink szerint ez a harmincéves múltunkra
visszatekintõ kiadvány... Ajánlom minden könyv-
táros figyelmébe, és nem utolsósorban a velük
szimpatizáló, sokszor velük együtt dolgozó, tollat
forgató embereknek, szerkesztõknek, kiadóknak,
akik munkánk folyamatában egy-egy ponton csat-
lakoztak hozzánk, erõsítettek, segítettek minket.”

Bartók Györgyi

Nemes Erzsébet – Kocsis István: Visszatekintõ.
Harminc éves az MKE Olvasószolgálati Szekció.
– Budapest :  MKE, 2004. 137. p.

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Helyismereti
Könyvtárosok Szervezete július 13. és 15. között
Veszprémben rendezi 12. konferenciáját Barango-

lás térben és idõben ezer esztendõ magyar irodal-

mában, avagy tájirodalom a helyismereti munká-

ban címmel.


