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Vizi László

(Szombathely,
1934. május 22 – 2008. január 19.)

Megint elment a Vas megyei
könyvtárügy egyik emble-
matikus alakja. Vizi László
ahhoz az alapító nemzedék-
hez tartozott, amelynek tag-
jai a Népkönyvtári Központ
könyvcsomagjainak felhasz-
nálásával az ötvenes években
könyvtárakat varázsoltak. A
tett jellemzésére teljesen he-
lyénvaló e mesékbe illõ kifejezés, hisz a járási könyv-
tárak létrehozásához nem adatott gazdag feltételrend-
szer, és a mesterségbeli tudást is idõközben kellett
megszerezni.

Vizi Lászlót a véletlen, no meg ahogy sokszor
elmondta, a könyvek, az olvasás szeretete sodorta
a könyvtáros pályára. Mások gondolták úgy, hogy
a betûk iránti szenvedélye a lakatosmûhelyen kí-
vüli szolgálatra predesztinálja. Az ifjú embert 1952.
október 1-jén küldték Körmendre, járási könyvtá-
rat alapítani. Munkája közben hamar rájött, hogy a
megismert feladathoz való vonzódás nem elég.
Hivatássá éréséhez szakmai tudást és mûveltséget
kell szereznie. Tette ezt azután céltudatosan, kitar-
tóan, a képesítés megszerzését követõen is. Rend-
hagyó rekrutációja azonban egy „vizis” jellegze-
tességgel is felruházta: mindig úttörõ érdeklõdést
mutatott a mûszaki dolgok iránt. A korszerûsödõ
könyvári technológiára olyannyira fogékony volt,
hogy nem csupán alkalmazásában járt élen, hanem
maga is alkotott olyan eszközt, amely megkönnyí-
tette a könyvtári munkát. A „vizigráf” néven
közismertté lett cédulasokszorosítója Vas megyén
kívül is népszerûsítette nevét.

Pályafutását az újdonságok iránti érdeklõdés
ugyancsak jellemezte. Ha valamely, itthon addig
nem ismert tevékenység kezdett meghonosodni a
magyar könyvtárügyben, akkor azt Körmenden is
hamarosan bevezették. Így történt ez a fényképek
helyismereti gyûjteménybe építésével, sõt az ala-
pozó, állapotrögzítõ fotódokumentáció elkészítte-
tésével is. De sorolhatnánk tovább a másolatszol-
gáltatás megindítását, a hanglemezek gyûjtését, a
videó könyvtári alkalmazását, az „alig számítógé-
pek” helyismereti feltárásban való alkalmazását, vagy

a központi szolgáltatások (Pedagógiai Információ,
Magyar Mezõgazdasági Bibliográfia) nyomán elter-
jedõ, helyben szükségesnek ítélt, szétsugárzó szak-
irodalmi tájékoztatást. 1993. december 31-én történt
nyugdíjba vonulása kapcsán talán leginkább azt
fájlalta, hogy nem adatott meg már neki a valóban
ütõképes számítástechnika üzemszerû mûködtetése.

Ma már elképzelhetetlenül nehéz küzdelmet foly-
tatott a térség könyvtárügyének megszervezésében
is. Pénzügyi gondok, kezdetleges jármûvek, illetve
azok hiánya, központi közigazgatást követõ akarat-
ra történt átszervezések (tanácsosítás, körzetesítés,
ellátórendszer), a könyvtári kultúra falvakbeli hiá-
nya nehezítette a hatalmas térségben való tevékeny-
séget. (Csaknem nyolcvan szolgáltatóhely, ötven-
egy letéti könyvtár alkotta legnagyobb kiterjedésé-
ben a járást, késõbb a városkörnyéket.) Emlékszem,
pályakezdõ koromban rácsodálkoztam, amikor igaz-
gató kollégái „körmendi megyei könyvtárat” emle-
getve évõdtek vele. Például akkor, amikor a Szom-
bathelyen szervezett alapfokú tanfolyam mellett kör-
mendi kihelyezett kurzusokat és vizsgákat sürgetett,
hogy tiszteletdíjas segítõtársai elõnyösebb utazási
feltételekkel szerezhessenek alapvetõ jártasságot a
községi könyvtárak kezelésében.

Jelentõs szerepet játszott az Informatikai és
Könyvtári Szövetség Vas Megyei Tagozata létre-
jöttében, melynek elsõ tagozati képviselõje volt.
Ebben a szerepében is sokat tett az együttmûködés
erõsítéséért, a megyei könyvtárhálózat funkciona-
litásának megõrzéséért, megújításáért, a Vas Me-
gyei Könyvtári Alap létrejöttéért. Igazgatói érte-
kezleteken, szakmai vitákon keveset beszélt, de
rövid, lényegre törõ mondataival mindenrõl hatá-
rozott véleményt formált. Joviális alakja, meghall-
gatásra kész, nyitott tekintete hiányozni fog gene-
rációs találkozóinkról, de a megyei könyvtár
Savariensia olvasótermébõl is, melynek rendszeres
látogatója volt még a XXI. század elsõ fél
évtizedében is. Elõadásokra, publikációkra készült.
A Körmendi helytörténeti lexikon címû várostörténeti
munkája 2005-ben jelent meg, mellyel, mondhatni,
haláláig megtartotta saját maga által szabott
feladatkörét, a honismeret, helytörténet alkotó
mûvelését. Ezen a területen legbüszkébb talán az
Iványi Béla 1940-es években élt Körmendi füzetek

sorozatának újraindítására volt. Ennek tizenkét fü-
zete fölött bábáskodott.

Türelemmel és kitartással viselt súlyos betegsé-
ge az utóbbi idõben már megakadályozta Lacit
abban, hogy közös programjainkon részt vegyen.
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Nem tudott eljönni az õ korosztályát követõ nemze-
dékbõl nyugdíjba vonulók köszöntésére, és a már
nem aktív kollégák kitüntetõ figyelmével zajló
megyei szakmai napokra, intézményavatásokra sem.
De lélekben mindig velünk volt! Számon tartotta a
történéseket, és fõleg alkotott: írt, szerkesztett,
konzultált. Élete végéig könyvtáros maradt azzal,
ahogy folyamatos helytörténeti kutatásaival szol-
gáltatott és segített, mindenekelõtt a szeretett váro-
sa történelmében eligazodni vágyóknak és az õt
követõ könyvtáros nemzedékeknek, a tájékoztatás
forrásául szolgáló mûvek létrehozásával.

Emlékét méltó tisztelettel õrizzük.
Pallósiné Toldi Márta

Frang József halálára

Frang József, a marcali járási, majd városi könyvtár
nyugalmazott igazgatója 2007. november 10-én,
délután öt órakor a marcali kórházban szívroham
következtében, életének 84. évében meghalt.

A hír az átlagosnál is jobban lesújtott, hiszen
Józsi bácsi volt az elsõ fõnököm könyvtáros
pályámon. Az elsõ, meghatározó négy évet az õ
igazgatása alatt szolgáltam Marcaliban. Azóta
már tudom, hogy milyen jó kezekben voltam a
másodlagos szocializáció során, amikor a könyv-
tárról szóló impulzusokat az õ személyiségén
keresztül szûrve, hosszas beszélgetéseink során
kaptam. Az sem elhanyagolható tény, hogy eb-
ben az idõben szereztem az elsõ diplomámat
fiatal fejjel, levelezõ tagozaton. Így az elméleti
oktatás és a gyakorlat dialektikus egységet alko-
tott számomra.

Azonban ez mit sem ért volna, ha nem olyan
személyiségtõl kapom a gyakorlati tanácsokat,
mint Frang József, aki a háború utáni elsõ könyv-
táros generáció jeles tagjainak egyike volt.

A sokat olvasott falusi gyerek három évig tartó
szovjet hadifogság után szülõfaluja népkönyvtá-
rosa lett, majd a Somogy Megyei Könyvtár se-
gédkönyvtárosa. 1953-tól harminc éven keresz-
tül volt a marcali könyvtár igazgatója. 1984-tõl
1995-ig az egyik fiókkönyvtárban négyórás
könyvtári szolgálatot teljesített. A szakmától
sosem szakadt el. Haláláig tagja maradt a Ma-
gyar Könyvtárosok Egyesülete Somogy Megyei
Szervezetének. Rendszeresen eljárt szakmai ren-
dezvényekre. Otthonában szeretõ felesége mel-
lett nagy kertjét gondozta, de mindig jutott ideje
szakmai érdeklõdésre. Mindig is érdekelte a tör-

ténelem, így a könyvtártörténet is. Az egyetemi
szakdolgozatát is ebben a témában írta.

Gyakran látogattam meg. Beszéltem vele élõ-
szóban és telefonon is. Személyisége biztos pont
volt számomra. A somogyi könyvtártörténet élõ
lexikonjának volt tekinthetõ. Aktív életében is
mindig az újra törekedett, a számítógépes világ
azonban már távol állt tõle. Õ a Continental író-
gépére esküdött a szövegszerkesztõvel szemben.

Halála elõtt két nappal felhívott. Egy, a me-
gyei napilapnak adott interjúm miatt jelentke-
zett. Bizonygattam neki, hogy az új nem biz-
tos, hogy rossz, mint ahogy a régi sem biztos,
hogy eldobni való. Ezt az éppen akkor megje-
lent 3K egyik, Fehér Miklós által írt cikkébõl
beolvasott idézettel bizonygattam: „… hogy a
régi és az új dolgok mindig egymás mellett
élnek. Johann Sebastian Bach az 1740-es évek
végén még javában komponálta a barokk zenei
gyöngyszemeket, miközben fiatal kori mûvei-
ben Haydn már gyönyörûségre vitte az új stí-
lust, a klasszikus zene eszközrendszerét. Igaz,
Bachról aztán el is feledkeztünk, de évszázad-
dal késõbb egyszer már látványosan rádöbbent
az emberiség, hogy az új stílus nem jobb, nem
több, csak más, mint az egyébként fantasztikus
értékekkel bíró elõdje.”

Az idézet bölcs üzenetében megnyugodva
búcsúztunk egymástól a közeli viszontlátás re-
ményében.

Józsi bácsi még aznap behordta a fát a fáskam-
rába, hogy a hideg téli napokon legyen mit a cse-
répkályhába rakni. Másnap, pénteken fáradtan ébredt.
Felesége unszolására elment a háziorvoshoz, aki
beutalta a kórházba. Ott a belgyógyász barátja
helyezte el, miután megállapította, hogy egy lábon
kihordott infarktus jelei mutatkoznak. Szombaton
javulni látszott az állapota. Este öt órakor felhívta
feleségét, hogy jól érzi magát. Egyébként, ha távol
volt (évente gyógyfürdõbe járt), mindig hat órakor
hívta párját, hogy tudassa hogyléte felõl. Akkor
szombaton öt órakor szólt a telefon. Szeretõ hitve-
sével még beszélt pár szót, aztán csak a kétség-
beesett életmentõ zajok hallatszottak a telefonból.
Hat órakor is szólt a vezetékes telefon, de akkor az
orvos már csak a tragédiát jelenthette.

Hamarosan én is megtudtam. Azóta mintha
emberileg, szakmailag kevesebb lennék. Na-
gyon hiányzik nekem, nekünk Frang József, a
könyvtáros.

Varga Róbert




