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Hatvanéves a nyilvános
könyvtári szolgáltatás
Baján

Az Ady Endre Városi Könyvtár és Mûvelõdési
Központ Helyismereti Gyûjteményében év vége
táján rendszeresen elkészül
a következõ évre vonatko-
zó évforduló-naptár, amely
a Baja városhoz köthetõ
évfordulókat gyûjti össze.
A 2008. évben aktuális ada-
tok kiemelése során tûnt fel,
hogy intézményünk kerek
évfordulóhoz közeledik.

Baján 1948. április 4-

én nyitotta meg kapuit a
városi közkönyvtár.

Az ötvenéves évfordu-
ló ünneplése 1998-ban el-
maradt, így különösen fon-
tossá vált számunkra, hogy
ezúttal ünnepélyes kerete-
ket adva megemlékezzünk
városi könyvtárunk indulá-
sáról, évtizedeirõl. Amel-
lett, hogy jólesõ érzéssel tekintünk vissza a ba-
jai, több mint fél évszázados közkönyvtári múlt-
ra, az évforduló jó alkalom arra, hogy a könyv-

tár történetét, mindennapjait bemutatva, mind a
fenntartó helyi önkormányzat, mind az olvasók,
illetve bármely betévedõ érdeklõdõ számára (akik
a könyvtári munkából csak a „jéghegy csúcsát”, a
kölcsönzést látják) érzékeltessük a könyvtári mun-

ka sokrétûségét, fejlõdését, a közmûvelõdésben be-

töltött jelentõs szerepét.
A könyvtár fejlõdését szemléltetõen mutathatja

be egy kiállítás, melynek gerincét a könyvtár rész-
letes története alkotja, s ehhez kapcsolódóan kez-
dettõl tervben volt egy bibliográfia készítése is, mely
a könyvtárról megjelent cikkeket gyûjti össze.

Ami a bajai városi könyvtár történetének ed-
digi feldolgozásait illeti, csupán néhány szak-
dolgozat készült, melyek a kezdeteket csak na-
gyon vázlatosan érintették, és inkább a nyolcva-
nas évektõl tekintették át a könyvtár fejlõdését,
azt is felületesen.

A részletes, pontos történet felelevenítéséhez
vissza kellett menni a forráshoz: a könyvtárról

megjelent cikkeket felkutatni, könyvtári iratokat,
beszámolókat átolvasni, a történeti szempontból
fontos adatokat, információkat feljegyezni, majd
pedig az adatokat formába önteni.

A könyvtártörténeti kutatások és a bibliográ-
fia készítésének idõigénye miatt az évfordulót
nem tudtuk áprilisban megtartani, ehelyett áttet-
tük október hónapra.
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A méltó megemlékezésre 2008. október 29-

én (szerdán) 10 órakor került sor, a rendez-
vény védnöke Révfy Zoltán polgármester volt.
Az ünnepi mûsor az Ady Endre Városi Könyv-
tár és Mûvelõdési Központ vezetõjének,
Letenai Máriának köszöntõ szavaival kezdõ-
dött, majd Bán Béla, a bajai kulturális bizott-
ság elnöke vette át a szót, aki beszédét hármas
gondolatmenetre építette. Elsõként idézte
Schweitzer József nyugalmazott országos fõ-
rabbit, aki a bajai holokauszt megemlékezések
alkalmain többször is említette, mennyire örül,

hogy az egykori zsidó
templomból a könyvek
temploma lett. Másod-
sorban (úgy is, mint re-
formátus lelkész) a
könyvek könyvérõl,
azaz a Bibliáról szólt,
mint ami nagy hatással
volt az európai társada-
lomra, a kultúra kiala-
kulására, végezetül
némi történelmi vissza-
tekintést adva felidézte,
mennyi negatív ese-
mény történt 1948-ban
(pl. padlássöprés, egy-
házak szétverése), s
hozzátette, emellett iga-
zán jó kezdeményezé-
sek is voltak, mint pél-
dául a nyilvános könyv-
tári szolgáltatás elindu-
lása.

A kiállítást hivatalo-
san Gerõ Gyula nyitotta
meg, aki az „alapozás”
éveiben, 1950 és 1952
között vezette a bajai
nyilvános könyvtárat.

A közkönyvtár hajna-
lát megidézõ visszaem-
lékezésében vázolta az or-
szágos elõzményeket, az
1945 elõtti idõszak könyv-
tári ellátatlanságát, a
könyvtáralapítási törekvé-
seket, felidézte, milyen
szokatlan módon került a
bajai könyvtár élére, meg-

emlékezett egykori munkatársairól: Takáts Endre

fõlevéltárnokról,  a levéltár, múzeum és könyvtár
fõ éltetõjérõl, Zélity Annuskáról, az elsõ könyvköl-
csönzõrõl és Végvári Antal hivatalsegédrõl.

Néhány ismert nevet is említett, olyanokét,
akik a bajai könyvtári munka kezdeteinél – „ak-
tívaként” (ma aktivistáknak mondanánk) – bese-
gítettek, mint pl. Bárdos Ferenc tanító, késõbb
fõkönyvtáros, a gimnazista Kõhegyi Mihály, ké-
sõbbi bajai múzeumigazgató, vagy az író, publi-
cista Száraz György (1930–1987), aki ekkor
Baján sorkatonai szolgálatát töltötte.
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Szavai nyomán, emlékeit követve megeleve-
nedett elõttünk közkönyvtárunk „hõskora”.

Kiemelte, hogy a Bajai Városi Könyvtár az

1945 után alapított, folyamatosan mûködõ váro-

si könyvtárak között a legelsõk egyike volt, a
Weöres Sándor, majd Csorba Gyõzõ által veze-
tett pécsi városi könyvtár létesítése is Baja után
következett.

Gerõ Gyula visszaemlékezõ elõadása után a
program irodalmi-zenés mûsorral folytatódott,
melynek közremûködõi voltak a Kaméleon Cso-

port tagjai – akik egykori könyvtárosaink szép-
irodalmi mûveibõl adtak elõ néhány verset, illet-
ve novellát – és a helyi Liszt Ferenc Alapfokú

Mûvészetoktatási Intézmény növendékei, akik
barokk zenemûveket játszottak.

 Ezt követte a kiállítás megtekintése, mely-
nek négy tárlóján az 1948. április 4-én alakult
nyilvános könyvtár történetét mutattuk be, kro-
nológiai sorrendben, képekkel illusztrálva. Kü-
lön tárlón, egy-egy oldal terjedelmû életrajz és
fotó mellett emlékeztünk meg a bajai közkönyv-

tár vezetõirõl a kezdetektõl napjainkig. Néhány
tárlóban az ’50-es évektõl napjainkig a könyvtár
belsõ tereit, rendezvényeit, mindennapjait meg-
örökítõ fotók válogatása látható.

A bajai városi könyvtárt – hosszú évek óta
tartó helyhiány, zsúfoltság után – 1985-ben egy
volt zsinagóga épületében helyezték el, annak
felújítását követõen. A kiállítás egyik tárlójában
a zsinagóga épületének története olvasható a kez-
detektõl a hetvenes évekig, amikor a bajai zsi-
dók eladták azt a városnak, kulturális célú hasz-
nosításra. A történet mellett látható nagyméretû
képek a zsinagóga felújítást megelõzõ, leromlott
állapotát illusztrálják. A következõ tárló az épü-
let felújításának részleteit, könyvtárrá alakításá-
nak történetét tartalmazza, a mellékelt fotók a
felújított zsinagógát mutatják, a könyvtár beköl-
tözését az épületbe, illetve az ünnepélyes átadás
pillanatait.

A könyvtár keretein belül indult 1996-ban iro-
dalmat szeretõ, vers- és prózaírást gyakorló, al-
kotni vágyó emberekbõl a Sugó-kör, s két év
múlva jelent meg negyedéves folyóiratuk, kez-
detben Sugó-kör, majd Jelkysváros címen, amely
a Sugó-kör tagjainak válogatott írásait tartalmaz-
ta. Az ezredfordulóval indult el – városi támoga-
tással – a könyvkiadványaik sora, elsõként az
Egyszerû jel címû antológiával. A kiállításon a
könyvtár irodalmi körének, a Sugó-körnek a tör-

ténete is olvasható, illetve a megjelent kiadvá-
nyaik egy-egy példánya reprezentálja alkotó te-
vékenységüket.

 2000. szeptember 25-én a könyvtárban elin-
dult egy helyismereti klub, amely a város ama-
tõr és hivatásos helyismereti kutatói számára biz-
tosítja a találkozást, a kutatási eredmények meg-
osztását. Az évfordulós kiállítás egyik tárlója a
Bárdos Ferenc Helyismereti Klub történetét tár-

ja az érdeklõdõk elé, a klub üléseit, eseményeit
megörökítõ fotók kíséretében.

Könyvtárosok azokból lesznek, akik szeretik a

könyveket – ebben a megállapításban, azt hiszem,
nincs semmi meglepõ. De igaz az, hogy aki sze-
reti a könyveket, maga is íróvá válik? No, ez
már nem törvényszerû. Könyvtárunkban azon-
ban az évek folyamán több munkatársunk volt,
akinek életében megvalósult: a könyvtári szak-
irodalom és/vagy szépirodalom terén alkotott
maradandót. A most rendezett kiállításon egy-
egy tárlóban róluk is megemlékeztünk: könyv
alakban kiadott mûveik megtekinthetõk Alkotó

könyvtárvezetõink, illetve Alkotó könyvtárosaink

cím alatt összegyûjtve.
Az ünnepünkön megjelentek ajándékba kap-

ták az Ady Endre Városi Könyvtár és Mûvelõ-
dési Központ kiadásában októberben megjelent
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Cikkek tükrében a bajai városi könyvtár. Válo-

gatott bibliográfia rövid könyvtártörténettel

1948–2008 címû mûvet.
A kiállítás megtekintése jó hangulatú, oldott

baráti beszélgetéssel folytatódott, „fehér asztal-
nál”, az elmaradhatatlan bajai halászlé kíséretében.

Blága Borbála

a fotókat készítette Zalavári László

Németi Ferenc
nevét vette fel

a tokaji városi könyvtár
Bensõséges ünnepséget tartottak október 27-én
Tokajban. Az alkalmat az szülte, hogy 45 évvel
ezelõtt alakult meg a település könyvtára.

Magát a megemlékezést áthatotta, hogy ez az
olvasók, s csak másodsorban az intézmény ün-
nepnapja. Ezért sikerült szép és emlékezetes ün-
nepséget tartani.

Tokaj az ország egyik nevezetes települése: lé-
lekszámához képest kiugróan magas a könyvtárlá-
togatók száma. Ez a szellem most is tapasztalható
volt: nyolcvan meghívottból több mint hatvanan
eljöttek ünnepelni. Nagy figyelemmel, csillogó
szemmel követték végig az est programját.

Kis zenei blokkot adott elõ Posta Lilla és
Mestyák Melánia hetedik osztályos tanuló. Az-
tán Májer János polgármester méltatta a könyv-
tár szerepét. Ahogy kiemelte: „Büszkék lehetünk
arra, hogy a kultúrának a városban szép létesít-
mények adnak otthont, s
ezeket közösen sikerül tu-
dománnyal, szellemiekkel
megtölteni. A városépítés
nemcsak falak emelése, de
a magas kultúra megho-
nosítása is. Ebben megvan
a sajátos szerepe a városi
könyvtárnak, amely nem
egyszerûen az olvasás
vagy az internetezés
helyszíne, de a helyi kis-
közösségek kovácsolódá-
sának színtere is.”

Zelenákné Ónodi Csil-

la könyvtárvezetõ az el-
múlt negyvenöt évnek
elsõsorban a kezdeteirõl
beszélt, kiemelve az ol-

vasók és a könyvtárosok egymásra találását, szak-
mailag pedig a könyvtári állomány olyan irányú
kifejlesztését, mely jól szolgálta a helyi társada-
lom sokszínû érdeklõdését, önmûvelési lehetõ-
séget nyújtva a szellemi fejlõdésre. Megemléke-
zett Oláh Istvánnéról, a könyvtár elsõ vezetõjé-
rõl, szervezõjérõl, majd a többi könyvtárosról,
akik mind szívük szerint szolgálták ki az olvasó-
kat, s egyéniségükkel hozzátettek valamit a
könyvtár hangulatához. Köszönettel beszélt az
önkormányzat állományfejlesztéshez nyújtott segít-
ségérõl s arról, hogy tíz évvel ezelõtt lehetõséget


