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létre Márta szívós tenniakarása nélkül.
Számos – a mai napig élõ – hagyo-
mány és szakmai program megálmo-
dója és elindítója volt: ezek közül ki-
emelném a KTE Nyári Akadémiáját
és a Bod Péter Országos Könyvtár-
használati Versenyt.

A szakma iránti elhivatottsága,
szívós elkötelezettsége élete utolsó
pillanatáig kitartott: szívszorító volt,
hogy a halálos ágyán is az utolsó
általa szervezett rendezvény kimene-
telén aggódott, a lebonyolítás sike-
réért izgult.

Unokahúgának még módja volt e
rendezvény sikerességérõl szombaton este beszá-
molni, átadni az emlékülésen részt vevõk üd-
vözleteit, köszöneteit és a miniszteri elismerõ
oklevelet. Ezt követõen megnyugodott, és más-
nap hajnalban csendesen el is aludt.

A könyvtárostanárok visszaemlékezéseiket,
Márta méltatását a könyvtárostanárok levelezõ-
listáján és a blogunkon osztották meg egymás-
sal, a kitüntetéssel kapcsolatos bejegyzésünknél
(http://konyvtarostanar.klog.hu/?p=924).

Végezetül szeretném megköszönni a Könyv-
tári Intézetnek, jelesül Bartos Évának, továbbá
Murányi Lajosnak, az Országos Pedagógiai
Könyvtár és Múzeumnak és az Oktatási és Kul-
turális Minisztérium (OKM) Könyvtári Osztá-
lyának, hogy Márta legutóbbi kitüntetését a Bod
Péter Társaság és a Könyvtárostanárok Egyesü-
lete mellett támogatták az OKM Titkárságán.
Szinte a legutolsó pillanatban, de Márta még örül-
hetett ennek az elismerésnek is.

Köszönjük minden kollégának a megemléke-
zéseket, és hogy Márta emlékét megõrzik a szí-
vükben!

Bondor Erika

elnök, Könyvtárostanárok Egyesülete

Márta

Olvasom lobogó visszaemlékezõ írását e lap
hasábjain. Mint mindig, most is az iskolai könyv-
tárak jövõje érdekli, mégha múltat idézõ is. S
bennem is a múlt és a jövõ kavarog a megvál-
toztathatatlan tény hallatára: Márta nem jön töb-
bet hozzám se.

Pályakezdõ voltam, amikor Ugrin Gáborné,
Márta elõször került a közelembe harminc évvel

ezelõtt. Elsõ munkahelyemen negyvenhét kulcs
és egy létra társaságában kezdtem meg boldog
könyvtárostanári pályám, s egy továbbképzésre
hozzá vitt a sors.

Addig azt gondoltam – errõl az egyetemen
nem tanultunk –, hogy az iskolai könyvtár is
olyan, amilyennek édesapámnál láttam a nyil-
vános könyvtárat. Márta akkor is lobogott.
Beszélt a könyvtárismereti órákról, a szakta-
nárokkal való együttgondolkodásról, a diákok
könyvtári munkába való bekapcsolódásáról. Meg-
értettem.

És nem lettem pályaelhagyó, a kulcsok, a létra
és más nehézségek ellenére sem.

Márta járta a várost, az országot és minden-
hol – nem elõadásban, nem továbbképzés for-
májában, de mindannyiunkat a könyvtárostanári
hivatásra oktatott. E tekintetben nem tett különb-
séget minisztériumi tisztviselõ, országgyûlési
képviselõ és könyvtárostanár között.

A következõ képet megidézi cikkében: ma
is látom magam elõtt! Márta megérkezett a
Városmajori Gimnázium könyvtárába. Szíve-
sen jött ide, hiszen kedves kollégájára, Gyõri
Gáspárra itt emlékeztek halálának tizedik év-
fordulóján. Márta hozzánk is úgy jött, mint
mindannyiunkhoz: elõször bekukkantott az
igazgatóhoz, mondott neki néhány kedves szót,
s megdicsért. Aztán átjött a könyvtárba, ahol
soha nem volt igazán elégedett, s persze kér-
dezett. Tanulmányok zsongtak a fejében, mi-
lyen kár, hogy értékes gondolatai közül oly
kevés jelent meg! Nem volt sem hely, sem
mód a rendes munkakörülményekre.

Azon a napon is – amit megidézett – belé-
pett, körülöttem számos diák, tanár, de õ meg-
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várta, amíg a nap kissé elcsendesedik, közben
figyelt. Aztán jöttek a kérdések. Soha nem tud-
hattuk, hogy a Tanárnõnek jól válaszolunk-e. Egy
ilyen alkalom volt ez is. A történet végét nem
idézi: indulatos megnyilvánulásomra felpattant,
elrohant. Soha nem mondta, hogy helyes volt
a válasz, de minden írásából tudtam, jól felel-
tem. A könyvtárostanárnak egyszerre kell
megfelelnie a két hivatásnak!

Bármikor számíthatott rá, aki elesett, aki
bajba jutott: jó szóval, de tettel is segített. Lel-
tározott, könyvet rakott a polcra, beteget láto-
gatott, elõadásokra járt, tárgyalt érdekünkben.
Az iskolai könyvtár lényegét fogta meg min-
dennapjaival. S kontaktust teremtett mindazok-
kal, akikkel kapcsolatba kellett kerülnünk.

Amikor továbbsodort az élet s az a felelõs-
ségteljes megbízás ért, hogy a Fõvárosi Peda-
gógiai Intézet könyvtárpedagógiai szakértõje-
ként egy egész iskolahálózat könyvtárügyével
kell foglalkoznom, Márta ismét követett. Se-
gített a dobozok kicsomagolásában, a fontos
és lényegtelen iratok szétválasztásában, s me-
sélte a maga tapasztalatait, hiszen a fõváros-
ban õ volt az elsõ iskolai könyvtári szakfel-
ügyelõ az intézetben.

Látogatásai alkalmával oktatott, kérdezett,
s néha lángoló tekintettel elrohant. Én meg
mint a kisdiák féltem szavait. Õ biztatott a
tudományos munkára is. Nemcsak nekem, de
az általa alapított egyesületben is jelezte: „a

Hock csak kutasson…”

Utolsó találkozásunk az idei õszi szakmai
napon volt. Márta szót kért. Nem is vettük ko-
molyan talán, hiszen mindig volt véleménye, s
milyen határozott! Csak annyit mondott, hogy
figyeljünk a múltra a jövõ érdekében, és mo-
solygós, szelíden komoly volt, mint ritkán.

Halála sokunkat mélyen megrendített. Ku-
tatva az emlékek között, képeket keresgélve
róla döbbentem rá, hogy Márta úgy volt jelen
mindenhol, úgy segített és úgy tett, hogy szin-
te láthatatlan volt! De tudtuk, ott van, s izgul-
tunk, vajon jól mondjuk, tesszük, gondoljuk-e
az iskolai könyvtárakkal kapcsolatos mondan-
dónkat, tevékenységünket.

Fájdalom, hogy nem lép be többet egyikünk
könyvtárába se, de láthatatlan kérdõ, biztató
tekintete mindig ott lesz közöttünk. A mi dol-
gunk, hogy megfeleljünk ennek!

Hock Zsuzsanna

A mi Mártánk

Márta semmilyen lehetõséget nem hagyott ki,

hogy szeretett hivatását, a könyvtárostanári pá-

lyát népszerûsítse, gyakorlóit bekapcsolja a szak-

mai közéletbe. Lapunkat is fontos „szócsõnek” tar-

totta, hozta a híreket, szervezte a beszámolókat,

felhívta a figyelmet egy-egy fiatal vagy már nem is

annyira kezdõ kollégára, akivel „érdemes törõd-

ni”, akinek esetleg csak egy kis bátorítás kell, és

akár rendszeres tudósítónkká is válhat.

Tette ezt végtelen szerénységgel, magát min-

dig a háttérben tartva, ugyanakkor hihetetlen

elszántsággal, energiával.

Ez az energia kifogyhatatlannak látszott. Ne-

héz elfogadni, hogy mégis legyõzte a betegség.

Talán tíz nappal a halála elõtt még felhívott te-

lefonon. Beszélt a Bod Péter emlékülésrõl, s

hozzátette, reméli, valaki majd folytatja a múlt

emlékeinek összegyûjtését, a tanulságok szám-

bavételét. A hangja ugyanúgy csengett, mint más-

kor, fel sem merülhetett, hogy ez a feladat már

másra vár. Mégis...

Az õ bátorítását idézve reménykedünk mind-

azok jelentkezésében, akik átveszik, továbbviszik

Márta hírt adó, kedves „közléskényszerét”.

Fülöp Ágnes

Oroszné Katona Anna
1944–2008

Oroszné Katona Anna
1944. február 25-én szü-
letett Nagybátonyban, egy
nyolcgyermekes család-
ban. Nevelését, taníttatá-
sát nagynénje és nagy-
bátyja vállalta, akiket szü-
leiként tisztelt és szeretett.

Középiskolai tanulmányait Salgótarjánban, a
közgazdasági technikumban végezte, elsõ mun-
kahelye az egészségügyben volt.

Oroszné Katona Anna 1975-tõl dolgozott a
Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közmûvelõ-
dési Intézetben. Az olvasók elõször tájékoztató
könyvtárosként találkozhattak vele.

1974-ben fõiskolai, 1984-ben egyetemi dip-
lomát szerzett könyvtár szakon. Diplomamunká-
ját a helyismereti tájékoztatás bibliográfiai esz-
közeinek összehasonlító elemzésébõl írta.


