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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




