
2010. január 22-én, a magyar kultúra napján
Bajnok Lászlóné, a Nyíregyházi Fõiskola
könyvtárosa Bibliotéka Emlékérem-díjban
részesült. A rangos elismerés alkalmat ad 
arra, hogy felidézzük a pályán eltöltött 
37 évet. 

Bajnok Lászlóné 1952. augusztus 13-án
született Szakolyban. Érettségi után ma-
gyar-orosz szakra jelentkezett a nyíregyházi
Bessenyei György Tanárképzõ Fõiskolára.
Akkor azonban hússzoros volt a túljelentke-
zés: tizennyolc pontot ért el a megszerezhe-
tõ húszból, ezért nem vették fel. Mûszaki
rajzolóként helyezkedett el. Két évet töltött
a számok és vonalak világában, amikor egy-
szer Berecz Andrásné, a fõiskola könyvtárá-
nak igazgatóhelyettese megkérdezte tõle,
volna-e kedve náluk dolgozni. Azonnal
igent mondott – és nem bánta meg. Így ke-
rült 1973. február elsejétõl az intézmény
könyvtárába, elõbb képesítés nélküli könyv-
tárosként. 1973-ban fõnöke, Merkovszky Pál
beiskolázta az OSZK KMK könyvtá-
rosképzõ szaktanfolyamára: 1976-ban itt
szerzett középfokú könyvtáros szakképesí-
tést. Máig hálával emlékszik tanárai közül
Bereczki Lászlónéra, Ferenczy Endrénére és
Szabó Sándorra; tõlük nemcsak a szaktár-

gyakat tanulta meg, hanem a szakma szere-
tetét is. A tanulást késõbb sem hagyta abba,
ugyanis a Nyíregyházi Fõiskolán szerzett
könyvtárosi diploma után, ötvennyolc esz-
tendõsen, 2010. januárjában fejezte be ta-
nulmányait a Debreceni Egyetemen, ahol
informatikus könyvtárosként végzett. 

Abban, hogy elõbb fõiskolára, majd egye-
temre járjon, nagyban motiválta a hajdani 
sikertelen felvételi. Képesítés nélkül végig-
asszisztálta egykori osztálytársainak fõisko-
lai tanulmányait. Látva az õ diákéletüket,
maga is szeretett volna nappali tagozatos
hallgató lenni. S ha ez akkor nem sikerült,
most megpróbálta pótolni mindazt, amibõl
egykor kimaradt. 

Bajnok Lászlóné, habár valójában tanár
szeretett volna lenni, a könyvtárosságban
megtalálta önmagát. Ez lett az igazi hivatá-
sa. 2001 óta tanít fõiskolai hallgatókat, még-
is úgy érzi, a könyvtárban teljesedhetett ki
igazán. Ez adta számára az örömet a szak-
mában. Tizenegy évig volt kölcsönzõ
könyvtáros, tizenhét esztendõt töltött a 
folyóirat-olvasóban, 2001-tõl pedig feldol-
gozóként tevékenykedik, adatbázist épít, fo-
lyóiratokat szemléz stb.

A könyvtárosi feladatkörökrõl gondol-
kodva úgy érzi, csak az olvasószolgálatban
lehet kiteljesedni. Ott, ahol van mód az em-
berekkel való találkozásra. Minden olvasó:
unikum. Úgy kell vele foglalkozni, hogy
érezze: a könyvtáros õérte van. 

A hosszú pályán megfogalmazódott ben-
ne, hogy könyvtárosnak lenni azért nagysze-
rû dolog, mert rengeteg információ van az
ember kezében. Ezzel az információtömeg-
gel lehet élni, de visszaélni is. A szakma
minden nap tucatnyi újdonsággal kínálja
meg azt, aki fogékony rá. Olyan változások-
kal, amelyek megéreztetik vele, milyen jó
értelmiséginek lenni. 

Ilyen jelentõs változás volt az, amikor az
informatika elérte a könyvtárt. Ekkor meg-
változott a könyvtárosok társadalmi megíté-
lése, de megváltozott a könyvtári dolgozók
könyvtárról való véleménye is. Az idõsebb
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Tudás és nem-tudás között
✒✒    Karádi Zsolt

Bajnok Lászlóné



nemzedék hozzászokott a kézi katalógushoz.
A számítógép megjelenésekor a könyvtáros
kicsit elidegenedett az olvasótól. Szinte meg-
szûnt a két fél közötti emberi kapcsolat. El-
tûntek a szemtõl szembeni beszélgetések,
pedig ezek sokat jelentettek a pályán dolgo-
zók számára. A mai fõiskolai hallgatók már
ilyen világban nõttek fel, nem is értik, ha az
igazi értelmiségi létrõl beszél velük az em-
ber. 

Az egyetemen, említi Bajnok Lászlóné,
kétféle könyvtármodellrõl volt szó. A „ha-
gyományos” könyvtár mellett rengeteget be-
széltek az „informatikus” könyvtárról. 
Õ úgy véli, a modern korban, igaz, hogy na-
gyon sok információ megtalálható az inter-
neten, ám a könyv kora, a Gutenberg-galaxis
nem érhet véget. Amíg az embereknek van
igényük a könyvre, addig nem fejezõdhet be
a papíralapú információátadás. Amíg lesz-
nek bibliofilek, addig lesz könyvkiadás is. 
A számítógép nem váltja fel a könyvet. 

A könyvtárosság minden szépsége mellett
Bajnok Lászlóné is érzi, hogy a szakma tár-
sadalmi presztízse alacsony. Ebben az ösz-
szefüggésben alig változott a helyzet a hat-
vanas-nyolcvanas évekhez képest. Bár 
szerinte a könyvtáros nélkülözhetetlen tudás
birtokosa, egy szinten kellene állnia az or-
vossal, a tanárral. Már csak azért is, mert
nélküle nincs tudomány. Az orvos, a mér-
nök, a közgazdász, a jogász munkája elkép-
zelhetetlen könyvtári kutatás nélkül. 
A könyvtáros hídszerepet tölt be az olvasó
és a tudomány, a mûvészet között. Ez a sze-
rep a tájékoztató, az olvasószolgálati mun-
kakörben hatványozottan jelentkezik. Az
emberek velük találkoznak elsõsorban, raj-
tuk keresztül ítélik meg az egész szakmát.
Fontos tehát, kik teljesítenek szolgálatot
ezeken a posztokon.

Bajnok Lászlóné (aki rendkívül büszke
Laci fiára és két gyönyörû unokájára is) el-
mondja: a magyar kultúra napján, Budapes-
ten, felemelõ érzés volt nyíregyházinak len-
ni, hiszen a Bibliotéka Emlékérem-díjat
olyan, Nyíregyházán dolgozó szakemberek
társaságában vehette át, mint Bihari
Albertné, Nagy Lajos Imre, Buda Barna,
Zoltán András és a Nyírség táncegyüttes.

Amikor arra kérem, fogalmazza meg „ars

poeticáját”, elmosolyodik: „Tizenhét éven
keresztül Merkovszky Pál volt az igazga-
tóm, Toldi Gyuláné pedig a közvetlen fõnö-
köm. Szakmailag tõlük kaptam a legtöbbet.
Toldiné Terike ma is példaképem. Tudása,
embersége, segítõkészsége ámulatba ejtõ.
Merkovszky Pál és Toldi Gyuláné a szolgá-
latra nevelt. Ma kivesztek az életbõl az
olyan fogalmak, mint alázat, szolgálat. So-
kan már nem is ismerik õket. Én ma is arra
vagyok büszke, hogy az õ kortársuk, munka-
társuk lehettem. Ars poetica? Talán úgy fo-
galmaznék, hogy a könyvtáros hidat képez
tudás és nem-tudás között. Az olvasó és az
információ között. Ez a hídszerep volt szá-
momra mindig az irányadó…” ■
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Kitüntetések

A magyar kultúra napján Bibliotéka Em-
lékéremmel ismerték el Bajnok Lászlóné
(Nyíregyházi Fõiskola Központi Könyvtár
és Szakirodalmi Információs Központ),
Bendur Istvánné (Piliscsévi Községi
Könyvtár), dr. Bihari Albertné (nyíregyhá-
zi Móricz Zsigmond Megyei és Városi
Könyvtár), Faragó Tiborné (kecskeméti
Katona József Megyei Könyvtár), Fátrai
Erzsébet Márta (tatabányai József Attila
Megyei Könyvtár), Fülöp Lászlóné (szé-
kesfehérvári Aranybulla Könyvtár Alapít-
vány), Horváth-Varga Margit (csongrádi
Csemegi Károly Könyvtár és Információs
Központ), Szabó Ferenc (Könyvtári Inté-
zet), Szalai Gáborné (százhalombattai
Hamvas Béla Városi Könyvtár), Szigethy
Magdolna (Nyugat-magyarországi Egye-
tem Benedek Elek Pedagógiai Kar Könyv-
tára) munkáját.

Miniszteri elismerõ oklevelet vehetett át
Gerebenné Tóth Éva (Fõvárosi Szabó Er-
vin Könyvtár)

Mindannyiuknak szívbõl gratulálunk, 
és további sikereket kívánunk!


