
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
hosszú, nehezen viselt betegség után
2013. április 15-én elhunyt Román
Lászlóné – Marika néni, aki tizenkét
éven át volt intézményünk jogelõdjének,
a Baranya Megyei Könyvtárnak az igaz-
gatója.

Nyírbaktán született 1929. szeptember
17-én. A kisvárdai Orsolya rendi Polgári
Leányiskolába járt 1940 és 1944 között.
Filozófia szakosítót végzett, majd 1952
és 1957 között a PTE Állam- és Jogtudo-
mányi Karán tanársegédként dolgozott.
1961-ben jogi képesítést szerzett, ezután
külsõ elõadóként a Jogelméleti Tanszé-
ken oktatott.

1957-tõl tizenhét évig a Pécsi Egyete-
mi Könyvtár munkatársa; osztályvezetõ,
majd igazgatóhelyettes volt. 1974-tõl a
Baranya Megyei Tanács Továbbképzési
és Módszertani Intézetét vezette.

1978 és 1990 között volt a Baranya
Megyei Könyvtár igazgatója. Igazgatása
alatt a könyvtár jelentõs fejlõdésnek 
indult. Helyismereti és zenei osztály
szervezõdött, 1985-ben az intézmény új
épületszárnnyal bõvült, létrejött a szaktá-
jékoztatás rendszere. A fejlesztéseknek
köszönhetõen 1989-ben az intézmény tu-
dományos könyvtári rangot kapott. Szá-
mos cikke jelent meg szakmai folyóira-
tokban, 2003-ig a Baranyai Könyvtári
Info szerkesztõje is volt. 

A Pécsi Városi Tanács tagja volt
(1963–1985). Részt vett a Mûvelõdési
Minisztérium mellett mûködõ Országos
Könyvtárügyi Tanács munkájában. 
A Pécs-Baranyai Tudományos Ismeret-
terjesztõ Társulat öt évtizedes munkájáért
örökös tagjává választotta.

Munkásságát számos kitüntetéssel is-
merték el: Felsõoktatási Tanulmányi Ér-
demérem (1962), Munka Érdemrend
bronz fokozata (1978, 1981), Szabó Er-
vin-díj (1982), Megyei Közmûvelõdési
Díj (1985), Bugát Pál-emlékérem (1988),
a Baranya Megyei Közgyûlés elnökének
Kitüntetõ Díja (2005).

Nagyra becsültük tudásáért, szorgal-
máért. Sokat köszönhetünk neki. Szak-
mai kérdésekben gyakran fordultunk
hozzá tanácsért, véleményét mindig
mérvadónak fogadtuk el. Hivatástudata,
szakmai tudása és humora még sokáig hi-
ányozni fog. Tudtuk, hogy beteg, de nem
számítottunk rá, hogy ilyen hamar elve-
szítjük õt. Emlékét tisztelettel megõriz-
zük.

A könyvtár örök…

Román Lászlóné gondolatai a Baranya
Megyei Könyvtár megalakulásának hat-
vanadik évfordulóján rendezett ünnepsé-
gen*

A könyvtárosi életem két nagy szakaszra
oszlik: 1957-tõl tizenkét évig dolgoztam
a Pécsi Egyetemi Könyvtárban. Nagysze-
rû iskola volt nekem, ugyanis nem ké-
szültem könyvtárosnak, tehát a könyvtá-
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Román Lászlóné (1929–2013)

*Elhangzott 2012. november 21-én.

Sajtó alá rendezték a Csorba Gyõzõ
Könyvtár munkatársai.



ros hivatás szempontjából szakképzetlen
vagyok. Jogot végeztem, elõször a jogi
karon voltam tanársegéd, majd úgy ala-
kultak a társadalmi viharok, hogy onnan
elkerültem az egyetemi könyvtárba.
Kauser Lipót, a jogi kar akkori dékánja
szerezte nekem tulajdonképpen ezt az ál-
lást. Megkérdezte, ha Miszti László, az
egyetemi könyvtár igazgatója igennel vá-
laszol neki arra a kérdésére, hogy alkal-
mazna-e engem ott a könyvtárban, akkor
én lennék-e könyvtáros, jóval alacso-
nyabb fizetésért, mint amit a jogi karon
kaptunk. Fölmérve a helyzetemet azt
mondtam, hogy igen. Így kerültem tehát
nemcsak az egyetemi könyvtárba, hanem
egyáltalán így lettem könyvtáros, így
kezdõdött a könyvtárosi pályám.

Az egyetemi könyvtárban nagyon be-
levetettem magam a könyvtári szakiroda-
lomba, a Sallai–Sebestyén-féle vastag
könyvet szorgalmasan tanulmányoztam.
Fura volt, szinte magam sem vettem ész-
re, hogy megszerettem. Elõször talán azt
a környezetet, ugyanis a könyvtár egy 
totális kultúrkörnyezet. Ott minden a kul-
túráról beszél, ennélfogva akinek van
vonzódása a kultúrához, az könnyen be-
leszokik a könyvtárba mint tárgyi kör-
nyezetbe. Az egyetemi könyvtárban min-
den munkafolyamaton végigvezettek 
engem, mindenhol dolgoztam. Kezdtem
a kölcsönzõben, és mentem végig a kü-
lönbözõ munkafázisokon. Ez azért volt
jó, mert amikor a megyei könyvtárba ke-
rültem, akkor már nem szólt nekem kína-
iul a szakma sem, így nagyobb magabiz-
tossággal tudtam elkezdeni a megyei
könyvtár igazgatását.

Az egyetemi könyvtárban töltött idõm
alatt ért a jogi karnak a felkérése, hogy
menjek vissza oda dolgozni tanársegéd-

nek. Ez csak azért érdekes, mert akkor
erre nemet mondtam, nem mentem visz-
sza a jogi karra dolgozni, hanem ott ma-
radtam könyvtárosnak. Ez számomra az-
óta is azt bizonyítja, hogy ennek a hiva-
tásnak vagy szakmának – ki hogyan
mondja – van valami olyan vonzása, ami
megköti az embert. Én azt gondolom,
azok, akik most könyvtárosként könyv-
tárban dolgoznak, érzik ezt, hogy van 
valami olyan erõs kötése ennek az intéz-
ménynek – legyen az tudományos könyv-
tár, közmûvelõdési könyvtár, iskolai
könyvtár –, ami nem engedi el az embert,
és szívesen dolgozik ott a könyvtárban.
Hát így voltam én is, hogy eldöntöttem,
és azt gondolom, hogy az életemben na-
gyon sok buta döntést hoztam, de ez egy
okos döntés volt, ez egy nagyon jó dön-
tés volt. Az életemet a továbbiakban egé-
szen a mai napig meghatározta ez a dön-
tés, és én nagyon jól éreztem így magam.

Meg kell mondanom itt a tisztelt ven-
dégeknek, hogy igazából a megyei
könyvtár volt az a könyvtár, ahol kitelje-
sedtem mint könyvtáros. Tudniillik, oda
igazgatónak kerültem – na most nem ez a
lényeg, hanem az, hogy lehettek önálló
célkitûzéseim. Tehát ott módom nyílott
arra, hogy amit én a könyvtárról gondo-
lok, azt próbáljam meg megvalósítani.
Meg is próbáltam, ehhez azonban na-
gyon sok egyéb feltétel kellett. Minde-
nekelõtt az, hogy azok az emberek, akik
ott dolgoztak – és nem akárhogyan vé-
gezték a munkájukat – rá tudjanak han-
golódni azokra a célokra, amelyeket én
helyesnek, jónak tartottam a megyei
könyvtárt illetõen.

Az volt a véleményem – ezzel ugyan
egyik munkatársam vitatkozott egy nyil-
vános beszélgetésen –, hogy amikor én
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odakerültem (1978 márciusában) a Bara-
nya Megyei Könyvtár kissé ódivatú volt,
kissé lemaradt az általános társadalmi
fejlõdéstõl vagy más kulturális intézmé-
nyek fejlõdéséhez képest. 

Ezt most azért merem újra elmondani
és határozottan kijelenteni, mert itt van a
ridikülömben Csorba Gyõzõ egyik leve-
le. A kollektíva egyszer elhatározta –
nem tudom, ki volt a kezdeményezõ –,
hogy engem a névnapomon megköszön-
tenek, és a beszédet Csorba Gyõzõ
mondja. Gyõzõ ezt leírta, és utána nekem
adta. Ebben a szövegben (itt van, ha vala-
ki kíváncsi rá, hogy igazat beszélek-e)
Gyõzõ is arról beszélt, hogy föl kell ráz-
ni ezt a könyvtárat, hogy modernizálni
kell ezt a könyvtárat, hogy ki kell mozdí-
tani abból a szakmai tespedtségbõl, ami-
ben van. Ha nekem nem hisznek, akkor
higgyenek neki, õ autentikusabbnak te-
kinthetõ.

Én is azt gondoltam, hogy sok min-
dent meg kellene változtatni. Mindenek-
elõtt ennek a könyvtárnak ki kellene lép-
nie a kölcsönzõ könyvtár szerepkörbõl,
és a társadalmi változásokat követve in-
formációs intézménnyé kellene szerve-
zõdnie. Ennek a feladatnak veselkedtem
neki, ennek a jegyében szerveztük meg a
szakosított tájékoztatást. Ennek a jegyé-
ben mértük föl a megyében a könyvtári
ellátottságot abból a szempontból, hogy
melyik az a szakterület, amelynek nin-
csen nyilvános könyvtára, és kezdtük el
funkcionálisan megváltoztatni a könyv-
tárt. 

Még egyszer mondom, nem én, hanem
ez a kollektíva, amelyikkel dolgoztam.
Tudniillik, ha õk nem támogatnak engem
ebben, akkor soha nem tudhattam volna
megvalósítani. Úgy látszik, õk is érezték,

hogy valamit tenni kell, és így könnyen
csatlakoztak hozzám. Ezeknek a funkció-
beli változásoknak megfelelõen változ-
tattuk meg a könyvtár belsõ szervezetét,
osztálystruktúráját, munkastruktúráját, és
ennek a jegyében történtek azok a válto-
zások, amelyeket itt hosszú lenne elso-
rolni.

Tehát így lettem könyvtáros, és a me-
gyei könyvtárban (amely most lett hat-
vanéves) éltem az életemnek talán a leg-
kiegyensúlyozottabb idõszakát. Nagyon
jó volt. Nagyon jó volt velük együtt dol-
gozni, nagyon jó volt, hogy a célokat tel-
jesíteni tudtuk, és nem csõdöltünk be.
Nem bizonyította be nekünk az élet,
hogy rosszul képzeltük a könyvtárnak a
társadalmi feladatait.

Egyébként a könyvtár több ezer éves
intézmény. Márpedig a társadalom, azt
gondolom, olyan meggondolatlanságot
nem csinál, hogy fenntartson drága pén-
zen olyan intézményeket, amelyekre
egyébként nincsen szüksége. Én tehát a
könyvtárt társadalmi szükségletnek te-
kintettem és tekintem, és azt gondolom,
hogy azért van, azért érdemel meg min-
den törõdést, azért érdemel meg minden
támogatást, azért érdemel meg nagyon
képzett kulturális vezetõket, mert a társa-
dalomnak szüksége van erre az intéz-
ményre.

És még hadd legyek próféta (próféta-
nõ), azt gondolom, hogy nem fejlõdhet
olyan sokat, vagy nem fejlõdhet olyan
irányba a társadalom, hogy a könyvtárt 
kinõje, mint egy ruhát. A könyvtár – bár-
mennyit modernizálódik az életünk, a
társadalom – örök intézmény marad. Ez
az én véleményem. Ennek a jegyében kö-
szöntöm valaha volt munkahelyemet, a
hatvanéves megyei könyvtárat. ■
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