
Bakó László 1937–2009

Gyászol a kiskunhalasi Martonosi Pál Városi Könyv-
tár közössége. Június 2-án itt hagyott bennünket volt
munkatársunk, Bakó Laci (mi a könyvtárban így hív-
tuk), intézményünk nyugalmazott bibliográfusa,
helyismereti fõtanácsosa.
Kollégánk feleségével, Bakó Teréziával – õ is kollé-

gánk volt –, Márton fiával és Katalin leányával (õ a
BME OMIKK könyvtárosa) 1987-ben települt át
Magyarországra.
1937-ben született Csíkszentsimonban. 1955-ben

szerzett tanítói oklevelet. A katonai szolgálat letölté-
se után a könyvtárosi pályát választotta. 1960-tól az
Erdõszentgyörgyi Járási Könyvtár munkatársa lett.
Itt szerzett könyvtárosi képesítést.
1968-ban családjával hazament Csíkba, Csíkszere-

dába költözött. Itt a Hargita Megyei Könyvtár bibli-
ográfus fõkönyvtárosa lett.
1984-ben Keresztszemesek címmel jelent meg kö-

zös munkája feleségével, Bakó Teréziával.
Szabad idejében gyökérszobrászattal és fafaragással

foglalkozott.
Áttelepülésükkor a városunk melletti Kisszállásra

jöttek. Bakó László az ottani ÁMK Könyvtárának
munkatársa volt 1987. június 15-étõl augusztus 15-éig.
1987. augusztus l6-án tudtam felvenni a kiskunhala-
si könyvtárba – a város akkori vezetõinek segítségé-
vel plusz álláshelyet kapva – bibliográfusi, majd
helyismereti feladatokkal is megbízva.
Gyorsan beilleszkedett közösségünkbe és a város

kulturális életébe. Új színfolttal gazdagította könyv-
tárunkat, városunkat. Hivatása mellett nálunk is foly-
tatta a gyökérszobrászatot és a fafaragást. Kiskun-
halason és a környezõ községekben, városokban is
voltak igen sikeres kiállításai.
1994-ben fõtanácsosi címet adományoztam neki te-

vékenysége elismeréseként. 1998-ban vonult nyug-
díjba, de naponta bejárt hozzánk. Reggeli kávéját ná-
lunk fogyasztotta el, majd átolvasta a napi sajtót,
megjelenésekor a 3K-t, a Könyvtári Levelezõ/lapot.
Élethivatásától nem szakadt el.
Két éve elvesztette szeretett feleségét. Ez megrop-

pantotta, egészségi állapota egyre rosszabb lett, de
bíztunk benne, hogy unokái visszahozzák életkedvét.
Megrendülve kaptuk a hírt, hogy városunk kórházá-
ban elhunyt.
Emlékét megõrizzük, és átadjuk az utánunk követ-

kezõ generációnak. ■
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✒ Varga-Sabján Gyula
Az MKE elsõ tiszteletbeli tagjai

Ez év júniusában tiszteletbeli tagoknak nyújt-
hattuk át a tagsági kártyát. Olyan könyvtáros
kollégáknak, akik ugyan „rendes” tagjaink is
lehetnének, de – külföldiek lévén – ez a lehetõ-
ség valahogy eddig nem került fókuszba.
Ugyanakkor, ha alaposan végigolvassuk a Ma-
gyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) alapsza-
bályát, látjuk, hogy tiszteletbeli tagokat is vá-
laszthatunk, nyilvántarthatunk. Az alapszabály
elfogadása óta azonban eddig egyetlen egyszer
sem választottunk tiszteletbeli tagot, így ez
most nagyon fontos esemény volt az egyesület
életében. Nézzük elõször, hogyan is szól a tag-
ságról a mi „alapjogszabályunk”!
– Az egyesület egyéni tagja lehet bármely ma-

gánszemély, aki annak céljait elfogadja és azok
érdekében kész a jelen alapszabály szerinti kö-
telességeit teljesíteni.
– Az egyesületnek nem magyar állampolgárok

is tagjai lehetnek.
– A könyvtárügy és a szakirodalmi informáci-

ós szolgáltatások területén kiemelkedõ munkát
végzõ természetes személy tiszteletbeli taggá
választható.
Mindezen feltételeknek megfelelt az a két

könyvtáros kolléga, aki 2009. június 17-én elõ-

✒ Bazsóné Megyes Klára

Solmosi Márta
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ször vehette át a tiszteletbeli tagságról szóló
oklevelet, illetve az MKE tagsági kártyát. Az
elõírásnak megfelelõen az elnökség választotta
meg a tagokat – mégpedig a Pest Megyei Szer-
vezet javaslata alapján. A továbbiakban a Pest
Megyei Szervezet vezetõjeként írok róluk, ki-
csit talán elfogultan is – hiszen nem véletlenül
javasoltuk õket tiszteletbeli tagnak.

Két szlovákiai, felvidéki kolléga kapta meg el-
sõként a tiszteletbeli tag címet: Solmosi Márta,
az Ipolysági Városi Könyvtár és Szilágyi Márta,
az érsekújvári Anton Bernolák Könyvtár igaz-
gatója.
Szakmai kapcsolataik mindkét országban ki-

válóak, sokat tesznek a felvidéki és a magyar-
országi könyvtárak jó együttmûködéséért.
Mindketten részt vesznek a Mándli Gyula által
irányított programban, mely a Pest megyei és a
dél-felvidéki könyvtárak szakmai együttmûkö-
désérõl szól. Solmosi Márta ennek a program-
nak a felvidéki vezetõje. Szilágyi Márta az ér-
sekújvári könyvtár igazgatójaként elsõsorban a
Pest Megyei Könyvtárral állt szoros kapcso-
latban.
Mindketten motorjai a kapcsolatépítés tágítá-

sának. Az érdi könyvtárral ennek jegyében jött
létre egy sajátos együttmûködés. Immár máso-
dik esztendeje vándorkiállításon mutatják be az
érdi gyerekek mai magyar költõk verseihez ké-
szült illusztrációit. (Az idén felvidéki költõk
verseit illusztrálhatták a gyerekek.)

Mindketten többször tartottak elõadást szak-
mai konferenciákon. Az MKE vándorgyûlései-
nek állandó résztvevõi. Emellett a Pest Megyei
Szervezet és a Helyismereti Szervezet tanács-
kozásain is részt vesznek, nem egyszer munka-
társaikkal együtt.
Szilágyi Márta egyben a Szlovákiai Magyar

Könyvtárosok Egyesületének vezetõségi tagja.
Tevékenysége elismeréseként Solmosi Márta

2007-ben, Szilágyi Márta 2008-ban kapott
MKE Emlékérmet.
Nagy örömünkre az idei Pest Megyei

Könyvtárosnapon, június 17-én, Visegrádon ve-
hette át a „két Márta” a dokumentumokat. Meg-
tisztelt bennünket és õket is Bakos Klára, az
MKE elnöke, hiszen – ünnepélyes keretek kö-
zött – õ adta át az általunk készíttetett díszes
okleveleket, valamint a tagkártyákat.
Mi, Pest megyeiek, akik évek óta dolgozunk

velük, nagyon örülünk, hogy tiszteletbeli tagok
lettek a „Márták”! Szeretjük õket – nemcsak
kollegiálisan, hanem emberileg is. Számítunk
további munkájukra. ■
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Szilágyi Márta


