
Tavaly sokat olvashattunk, hallhattunk az eg-
ri megyei és városi könyvtárról, hiszen ez az
intézmény nyerte el az „Év könyvtára” kitün-
tetõ címet. Nemigen akadt kolléga, aki elvi-
tatta volna, hogy nagyon jó helyre jutott az
elismerés. S most, nemrég, a kollektíva egy
újabb meglepetéssel, egy újabb figyelemre
méltó teljesítménnyel rukkolt elõ. Összeállí-
tották, megírták és elegáns köntösben, gon-
dos tördeléssel, sok-sok képpel kiadták a
könyvtár történetérõl szóló áttekintést. Kivá-
lóan idõzítettek: a nyáron a hevesi megye-
székhely rendezte a helyismereti könyvtáro-
sok szokásos, évi konferenciáját, és erre az 
alkalomra, az ezt megelõzõ napokban látott
napvilágot a mintegy száznyolcvan oldalas
kötet, amelyet a tanácskozás résztvevõi gá-
láns személyi ajándékként megkaptak. 
A könyvet Guszmanné Nagy Ágnes, a helyis-
mereti gyûjtemény munkatársa és Tõzsér
Istvánné, az intézmény igazgatója szerkesz-
tette. Õk ketten szerzõként is közremûköd-
tek, és melléjük társult még ebben a minõ-
ségben Orosz Bertalanné egykori igazgató és
Sohajdáné Bajnok Katalin jelenlegi igazga-
tóhelyettes. Az anyaggyûjtésben segítséget
nyújtott Pataki Miklósné és Pfaffné Lovász
Mária. A könyvtár patinás mûemlék-épületé-
nek fotóját Kiss Balázs készítette. A kivitele-
zés munkálatait szintén egy helyi mûhely, a
Varga Nyomda Kft. végezte.

Szép, korrekt, igényes munka született.
Tovább gyarapítja és színesíti a hazai könyv-
tártörténeti feldolgozásoknak azt a sorát,
amely a megyei könyvtárak fennállásának fél
évszázados évfordulója körül, néhány eszten-
dõvel ezelõtt indult el. Három sajátosságát
mindenképpen érdemes kiemelni. Elõször is
azt, hogy a kiadvány idõben átfogó teljesség-
re törekszik. Okvetlenül megemlítendõ, hogy
a szerzõk hiteles forrásokra támaszkodtak.

Végül utalni kell arra, hogy a szerkesztõk
meglehetõsen tág teret szentelnek a jelen és a
közelmúlt fejleményeinek.

Az egri megyei könyvtár történetének tár-
gyalását voltaképpen nem a címben jelzett
alapítási évnél kezdik, hanem pár esztendõ-
vel korábban, azaz visszanyúlnak a nép-
könyvtári mozgalom újjászervezésének kez-
detéig, a negyvenes évtized végéig. (Nem
igazi hiány, ám örvendetes többlet lett volna,
ha a korábbi elõzményekrõl és a város
könyvtári struktúrájáról is olvashatnánk egy-
két oldalt.) Ezt követõen alapvetõen kronoló-
giai rendben, ám öt kisebb-nagyobb idõrendi
egységre (1949–1954, 1955–1970, 1970–
1996, 1996–2005, 2006–2009) tagolva is-
mertetik a történéseket. Tehát azt a csakis 
helyeselhetõ módszertani megoldást válasz-
tották, hogy a tudatosan és körültekintõen ki-
jelölt szakaszokon belül nem szoros idõrend-
ben haladva, hanem munkaágak, feladatok
szerint adják elõ a mondanivalót. Ily módon
nemcsak a folyamat íve rajzolódik ki az olva-
só elõtt, hanem azok a fontosabb állomások,
csomópontok, a mindenkori belsõ arányok is,
amelyek jellemezték az intézmény életét, fej-
lõdését. Például hosszabban írnak a mostani
épület felújításáról, a bõvítés egyelõre kudar-
cot vallott terveirõl, az elektronizáció elõtér-
be kerülésérõl, a minõségfejlesztés országos
sikert aratott eredményeirõl stb., vagy éppen
a gyermekek ellátásáról, a helyismereti gyûj-
tés alakulásáról, a zenei részlegrõl, a változa-
tos rendezvényprogramról, a községeknek,
városoknak nyújtott segítségrõl, a most for-
málódó kistérségi szolgáltatásról és így to-
vább.

Arra, hogy a Bródy Sándor Könyvtár fejlõ-
dését elénk táró szerzõk döntõ mértékben
eredeti, egyidejûleg keletkezett kútfõkbõl
merítettek, már Eger város polgármeste-
rének, Habis Lászlónak a köszöntõje is fel-
hívja az érdeklõdõk figyelmét. Legalább két
mondatát célszerû idézni: „A megyei könyv-
tár több mint fél évszázados történetének fel-
dolgozása lényegében a források feltárását
jelentette, a feldolgozás pedig a források
megszólaltatását, az események, folyamatok
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megelevenítését, a korhangulat megidézését.
A történetírásnak ez a két fázisa a gyakorlat-
ban egybeolvadt, s vált szerves alkotórészévé
egy egységes folyamatnak.” A lapalji jegyze-
tekben egyaránt találkozunk levéltári hivat-
kozásokkal, sok-sok hírlapközleménnyel, 
néhány kéziratos és/vagy nyomtatásban köz-
zétett dolgozattal. Az irattári és a szóbeli
közlések intenzív jelenlétét viszont idõnként
csak sejteni lehet. (Feltûnõ, hogy a hetvenes-
nyolcvanas évtizedrõl és a kilencvenes évek
elsõ felérõl szóló fejezetben gyakorlatilag
egyetlen hivatkozás sincs, holott az itteni té-
nyek pontosságához sem férhet kétség.) Tu-
lajdonképpen forrásjellegû közlésnek minõ-
sül a hozzáértéssel és ötletesen válogatott
képanyag is, amelyet az intézmény helyisme-
reti gyûjteményének állományából reprodu-
káltak. S ha már a kiegészítõ részeknél 
tartunk, semmiképpen sem hallgatható el a
kötet végén elhelyezett két adattár: az egyik 
a könyvtár kiadványait sorolja fel (kissé saj-
nálatos módon betû- és nem idõrendben), a
másik a könyvtár egykori és mostani munka-
társainak névsora, azzal a többletinformá-
cióval, hogy a táblázatban a munkakört és 
a foglalkoztatás idõtartamát (kezdõ és záró
dátumát) is láthatjuk.

Metodikai és tartalmi szempontból is el-
gondolkodtató tény: az utolsó tíz év könyv-
tárfejlesztési törekvéseivel, a szûkös körül-
mények között elért egyértelmû sikereivel, a
vezetés és a munkatársak dicséretes erõfeszí-
téseivel, és természetesen az ismertetés ele-
jén említett „Év könyvtára” díj hátterével
hosszan foglalkoznak. Sõt, a Bródy Sándor
Megyei és Városi Könyvtár soron lévõ (2008
és 2013 közötti) stratégiai fejlesztési céljait is
részletesen bemutatják. Frappáns megoldás,
hogy ezután jön három olyan táblázat (grafi-
konnal kombinálva), amely a statisztikai ada-
tok tükrében szemlélteti, honnan hová fejlõ-
dött az egri intézmény, illetve mikor és mely
területeken stagnált. (A szövegben a miértre
is választ kaphatunk.) S az már csak ráadás,
hogy néhány oldalon az olvasóknak és a kol-
légáknak a könyvtárról alkotott véleményé-
bõl is idéznek egy csokorra valót, mégpedig
– stílszerûen, a mai kor technikai divatjával
összhangban – az utolsó fél oldalon a zenei
részleg blogjából.

Nem mi,
szakmabe-
liek mond-
juk, hanem
az egyik
fenntartó, a
Heves Me-
gyei Köz-
gyûlés el-
nöke, Sós
Tamás írja
a kiadvány
másik kö-
szön tõ jé -
ben: „Az in-
t é z m é n y
mûködése
során szer-
vesen illesz-
kedett a ha-
zai könyv-
tárügy, könyvtárpolitika fejlõdésének folya-
matába, s ugyanakkor Heves megye s a me-
gyeszékhely mûvelõdési életének jelentõs
szereplõjévé vált.” Az állítás második fele
örömmel töltheti el a hazai könyvtárosok
mindegyikét, és igencsak meglepõ lenne az
ellenkezõjét hallani, olvasni. Azt viszont ne-
künk kell megerõsítenünk, hogy az egri
könyvtár mindig is jelenlévõ, olykor igen 
hatékony tényezõje, egyik formálója volt a
magyarországi közkönyvtárügynek. Történe-
tének feltárása, a kívül-belül vonzó kötet
közreadása szintén betölthet valami hasonló,
ösztönzõ szerepet. A bátortalan vagy bizony-
talan könyvtárvezetõket, könyvtárosokat arra
buzdíthatja, hogy igenis érdemes visszate-
kinti a múltba, érdemes, sõt szükséges a mai
és a jövõ nemzedék elé tárni a napjainkig ve-
zetõ utat. 

Ezen túlmenõen is számos tanulságot kínál
a Heves megyei kiadvány, és azt az ígéretet
hordozhatja magában, hogy ha követõkre ta-
lál, lassan-lassan csak-csak kirajzolódik a 
hazai megyei könyvtárak – a közkönyvtári
kultúrában immár közel hat évtizede megha-
tározó szerepet játszó intézményrendszer –
fejlõdéstörténete. Köszönjük meg az egri 
kollégáknak, hogy újra ráirányították a
könyvtártörténet mûvelõinek figyelmét erre 
a feladatra. ■
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