
A Kazinczy Ferenc emlékév és a vármegyei
könyvtár 184. születésnapja alkalmából in-
tézményünk, a kaposvári Megyei és Városi
Könyvtár szakmai napot szervezett Somogy
megye könyvtárosainak, melyen hagyomá-
nyosan a több évtizede eredményesen dolgo-
zó könyvtáros kollégákat is köszöntöttük.

A rendezvényre érkezõket elõször Bódy
Zoltánné, könyvtárunk hálózati-szaktanács-
adói osztályának vezetõje üdvözölte, kiemel-
ve az esemény fontosságát. Ezután a Megyei
és Városi Könyvtár igazgatóhelyettese,
Köpflerné Szeles Judit mondott köszöntõt,
melyben arról beszélt, hogy a könyvtárakra a
jövõben is szükség lesz, könyvtárosokra pe-
dig még inkább.

A bevezetõk után Milbacher Róbert egye-
temi docens, a Pécsi Tudományegyetem
Klasszikus Irodalomtörténeti és Összehason-
lító Irodalomtudományi Tanszékének oktató-
ja tartott elõadást Kazinczy és a magyar
nyelv kultusza címmel. Nagybajomi szárma-
zású lévén „hazaérkezett” hozzánk, többször
utalt is erre elõadásában. Milbacher Róbert
szerint a nyelv kultusza azzal függ össze,
hogy csak nyelvileg tudjuk megfogalmazni,
milyen nagyobb egység részei vagyunk. En-
nek következtében a nyelv kultikus szemlé-
lete a nyelvet titokként fogja fel, amelyet so-

ha senki nem tud megfejteni, kincsként, amit
Isten adott nekünk. A nyelvhez mindig vala-
milyen nõi princípium tartozik. Akik Kazin-
czyt támadták, azt mondták, a magyar nyelv
szûz, melyhez nem szabad hozzányúlni.
Mindannyian beleszületünk egy nyelvbe,
identitásunkat a nyelv életben tartása tartja
fenn. A XVIII. század végén a nyelvhez való
viszony ellentmondásos volt: kulturális érte-
lemben nem számított, milyen nyelven be-
szélünk. Ekkor a latin volt az államnyelv,
melyhez a nemesség ragaszkodott, a kultúra
nyelve pedig a francia volt. A humanisták,
így Kazinczy is, eszközként tekintettek a
nyelvre, mégpedig a kommunikáció eszkö-
zeként, nem célként. A nyelv volt a médiuma
a felvilágosodott tudás terjesztésének. Ka-
zinczyt az utókor (Toldy Ferenc és Gyulai
Pál nyomán) mégis „a magyarok Mózesé-
nek” tekinti, aki elvezette népét a nagy nem-
zeti Kánaán határára, de Széchenyi volt az,
aki „beteljesítette az írást”. Az elõadást hall-
gatva egy sajátos szemléletû képet kaptunk
Kazinczyról, megérthettük az összefüggése-
ket a XVIII. századi nyelvújítással kapcso-
latban.

Második elõadónk Nagy Levente nyel-
vész, a Magyar Nyelvi Szolgáltató Iroda ve-
zetõje volt, aki Örökös nyelvújítás címmel a
mai magyar nyelv fejlõdésérõl, változásairól
is beszélt. Elõször a nyelvújulás–nyelvújítás,
magyarítás–magyarosítás fogalmak közti
különbségeket emelte ki az elõadó, majd a
magyar nyelvújítás különbözõ szakaszain
vezette végig a hallgatóságot. A magyar
nyelvújítás története sikeres és sikertelen
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próbálkozásainak vázolása után a nyelvújítás
nyelvi eszközeit ismerhettük meg. Nagy Le-
vente beszélt az 1931-es sportnyelvújításról,
valamint az 1960–1980-as évek tömegkom-
munikációs nyelvújításáról is. Napjaink digi-
tális nyelvújításával kapcsolatban a számí-
tástechnikában használatos kifejezéseket
emelte ki, majd a mai nyelvújítási módsze-
rekrõl beszélt. Ezek közül a stilisztikai neo-
logizmussal, a hapax legomenonnal (alkalmi
vagy egyszeri neologizmus, olyan kifejezés,
amely csak egyszer fordul elõ egy nyelvben –
a szerk.), a szóalkotással, a szóképzéssel, az
elvonással, a jelentésbõvüléssel és az elavult
szavak felelevenítésével kapcsolatban neve-
zett meg példákat. Kitért a vadhajtásokra és
a tévedésekre is. 

A két elõadás egymást kiegészítve komp-
lex képet adott a témáról az érdeklõdõ
könyvtárosoknak Kazinczy korának nyelv-
újítási törekvéseitõl kezdve a mai magyar
próbálkozásokig.

Könyvtárosaink játékra is hívták a kollé-
gákat: érkezéskor minden vendégünk egy
nyelvújítással kapcsolatos feladatlapot tölt-
hetett ki. A helyes megfejtést beadók közül
hárman a Könyvtárnokok füzetkéjét kapták
Czinkné Bükkösdi Valéria osztályvezetõ
szerkesztésében, amely a magyar nyelvújítás
szótárának könyvtári vonatkozású szógyûjte-
ményét tartalmazza. 

Rövid szünet után Sárdi Árpád, Somogy
Megye Közgyûlésének alelnöke, Oláh
Lajosné, Kaposvár Megyei Jogú Város alpol-
gármestere, valamint intézményünk igazga-
tója, Varga Róbert köszöntötte a több évtize-
de eredményesen dolgozó könyvtárosokat.

Tíz éve a szakmában dolgozó könyvtárosok,
akik plakettet és emléklapot kaptak: Balogh
Jánosné (Kaposújlak), Boda Csabáné
(Ságvár), Bránát Sándorné (Szõkedencs),
Dobainé Sótonyi Mónika (Csombárd), Hor-
váth Zoltán (Kaposvár), Komáromi Anna
(Magyaratád), Lelovics Béláné (Kaposvár),
Molnárné Papp Ilona (Kõröshegy) és Sze-
rencsés Anett (Kaposvár). Húsz éves kitartó
munkájuk után jutalmazott könyvtárosok:
Barkóczi Györgyné (Siófok) és Király Erika
(Marcali). Egy harminc éve a szakmában
dolgozó kaposvári könyvtárost is köszönt-
hettünk: Horváth Katalint, aki intézményünk
munkatársa. Varga Róbert intézményvezetõ
Sipos Csabának, a Megyei és Városi Könyv-
tár nyugdíjas munkatársának ötvenéves
könyvtárossága elismeréseként emléklapot
adott át. Hagyománnyá vált A Könyvtárért,
az Olvasókért-díj megszavazása is, melyet
annak a könyvtáros kollégának ítélünk oda
minden év novemberében, aki abban az év-
ben a legtöbbet tett könyvtárunkért. Idén ezt
a kitüntetõ címet Csapó Tamásné, az olvasó-
szolgálat munkatársa nyerte el.

Az ünnepség végén intézményünk vezetõ-
je és helyettese, valamint Halász Lászlóné, a
Magyar Könyvtárosok Egyesülete Somogy
Megyei Szervezetének Elnöke megkoszo-
rúzta gróf Festetics László emlékmûvét a
könyvtár épülete elõtt.

Gratulálunk a kitüntetetteknek, további
eredményes, kitartó munkát kívánunk az el-
következendõ évtizedekre is! ■
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