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Az Országos Széchényi Könyvtár, a
Könyvtári Intézet és az Országgyûlési
Könyvtár szervezésében, az Informatikai
és Könyvtári Szövetség, valamint a 
Magyar Könyvtárosok Egyesülete szak-
mai támogatásával 2013. május 28-án és
29-én tartották meg Budapesten a ma-
gyar könyvtárosok világtalálkozóját,
melyre hosszú ideje vártak már a kollé-
gák határokon innen és túl.

Az ünnepélyes megnyitóra az Ország-
ház Felsõházi üléstermében került sor, a
megjelenteket elsõként Kövér László, az
országgyûlés elnöke, a találkozó fõvéd-
nöke köszöntötte. Beszédében kitért arra, 
hogy a kultúra napjainkban hálózat, még-

pedig egyre inkább digitalizált hálózat. 
A könyvtár feladatai közé tartozik a kö-
zösségformálás is, mondta.

Répás Zsu-
zsanna nem-
zetpolitikáért
felelõs állam-
titkár szerint 
a könyvtáro-
sok feladatai
nagyon sokré-
tûek nemzet-
p o l i t i k a i
szempontból

is. Közéjük tartozik például a csángóknál
a magyar írás és olvasás elsajátíttatása,
de ugyanúgy a digitalizálás is.

L. Simon
László, az Or-
s z á g g y û l é s
Kulturális és
sajtóbizottsá-
gának elnöke,
a Nemzeti Kul-
turális Alap
alelnöke be-
szélt az 1997.
évi CXL. tör-

vény módosításáról, a könyvtári rend-
szerben végrehajtott átszervezésekrõl.
Kijelentette, hogy ezek nyomán megszü-
lettek a finanszírozás biztos alapjai, és
felhívta a figyelmet arra, hogy most jött
el az ideje a szakmai kérdések végleges
rendezésének. 
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Bakos Klá-
ra, a Magyar
Könyvtárosok
Egyesületének
elnöke, kö-
szöntõ jében
arról szólt,
hogy mit tehet
a könyvtáros
szakma a ma-

gyar kultúra megõrzése és disszeminá-
ciója érdekében.

Az Informatikai és Könyvtári Szövet-
ség elnökének, Fodor Péternek a köszön-
tõjét az alábbiakban közöljük.

Ezt köve-
tõen Halász
János kultúrá-
ért felelõs ál-
lamtitkár elõ-
adásával foly-
tatódott a meg-
nyitó prog-
ramja. Arról
beszélt, hogy

hamarosan befejezõdik a kulturális rend-
szerváltoztatás, most a finomhangolás
idejét éljük. Új szemléletre, együttmûkö-
désre van szükség, és ebben a könyvtá-
rosság szerinte (is) mindig az élen járt.
Kijelentette, hogy „együtt fogjuk formál-
ni az új stratégiát”, és hogy a könyvtár a
tudás forrásaként a gazdasági felemelke-
dés, az egyéni boldogulás bázisa. A célok
között hangsúlyozta a könyvtárak társa-
dalmi szerepvállalásának erõsítését, a
könyvtári rendszer fenntartását, fejleszté-
sét, a korszerû, felhasználó-központú
elektronikus szolgáltatások jelentõségét
és magának a könyvtáros szakmának a
szerepét. Mint mondta, komoly fejleszté-
si potenciál, a helyi gazdaságot is erõsítõ

potenciál van a könyvtárakban, amivel
elõsegíthetik a versenyképesség növeke-
dését.

A Könyvtá-
ri Intézet igaz-
gatója, Bán-
keszi Katalin,
a következõ
stratégiai cik-
lusban elõt-
tünk álló fel-
a d a t o k r ó l  
beszélt. Kie-

melte, hogy létre kell hozni a már létezõ
digitális gyûjtemények leltárát, hogy ösz-
sze kell állítani a digitalizálás módszerta-
nát az egységesítés érdekében. Tervezik
egy a multimédiás eszközök használatát
és kiadványszerkesztést is oktató mûhely
létrehozását. Napirenden van a határon
túli magyar gyûjtemények csatlakozása a
MOKKA-hoz és a még csak az elõkészí-
tés fázisában lévõ ELDORADO-hoz (az
Elektronikus Dokumentumküldés Orszá-
gos Rendszere, Adatbázisa és Dokumen-
tumtára).

S e n n y e i
Pongrác, az
egyesült álla-
mokbeli St.
Edward Uni-
versity könyv-
tárának igaz-
gatója a
könyvtárak át-
é p í t é s é b e n

szerzett tapasztalatait ismertette a hallga-
tósággal. Hangsúlyozta a szerepváltás
szükségességét, és megállapította, hogy a
könyvtáraknak a helyi körülmények függ-
vényében több jövõjük, több lehetõségük
van, tehát a könyvtárak jövõje eltérõ.
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Végül Ko-
kas Károly, az
SZTE Klebels-
berg Könyvtár
fõ igazga tó -
h e l y e t t e s e
adott nagyon
részletes és
alapos hely-
zetképet a ma-

gyar könyvtárügyrõl. Beszélt arról, hogy
teljes paradigmaváltás közben vagyunk,
a tudományos és a közmûvelõdési
könyvtárak között erõsödik a divergen-
cia, de ez nem jelenthet fejlettségbeli kü-
lönbséget. A jövõben vagy új szerepeink
lesznek, vagy nem leszünk – mondta ki a
sommás ítéletet. Vegyes korszak jön,
amelyben együtt fog élni a régi és az új,
s ez persze többletmunkát, még nagyobb
felelõsséget ró a könyvtárosokra. Felso-
rolta a lehetséges kitörési pontokat, és
külön felhívta a figyelmet a döntéshozók
felelõsségére.

A program délután és másnap az Or-
szágos Széchényi Könyvtárban szakmai
elõadásokkal folytatódott. Az elõadások
hamarosan elérhetõk lesznek a világtalál-
kozó honlapján: 
http://vilagtalalkozo.oszk.hu. ■

A magyarországi könyvtárakat képviselõ
Informatikai és Könyvtári Szövetség ne-
vében tisztelettel köszöntöm önöket a Ma-
gyar Könyvtárosok VII. Világtalálkozó-
ján. Hiszem, hogy e találkozó újabb alkal-
mat ad arra, hogy mind a személyes, mind
a szakmai kapcsolatok egyaránt hozzájá-
ruljanak az eddigi együttmûködések meg-
erõsítéséhez, továbbfejlesztéséhez.

A hazai könyvtári szakma szervezetei
által kezdeményezett, az elmúlt évben
megtartott országos konferencia ajánlása,
szándékunk szerint, hozzájárul a követ-
kezõ – 2014 és 2020 közötti – idõszak
stratégiai tervéhez, a szakma megújításá-
hoz. Ezen természetesen részt vettek a
Kárpát-medencei szervezetek képviselõi
is. Ennek egyik ajánlása szól a könyvtá-
rak szerepérõl a határon túli magyarság
információs, kulturális ellátásában. Ez
tovább erõsíti azt a sokoldalú kapcsola-
tot, amelyet a határon kívül mûködõ
könyvtári szervezetekkel, könyvtárosok-
kal közösen ápolunk.

Megtiszteltetés arról szólnom, hogy
éppen tegnap fejezõdött be a Kárpát-me-
dencei magyar könyvtárosok hagyomá-
nyos csongrádi találkozója, ahol szövet-
ségünk a partner szervezetekkel újabb
együttmûködési megállapodást kötött.
Örömmel tájékoztatom a jelenlévõket,
hogy mind a hét szomszédos országban
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zóján, Budapesten, 2013. május 28-án elhang-

zott köszöntõje.
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mûködõ könyvtáros szakmai szerveze-
tekkel megkötöttük az együttmûködési
megállapodást. Ebben a dokumentumban
a kapcsolattartás mellett közös progra-
mok megvalósítása, képzésekben, to-
vábbképzésekben való együttmûködés,
az informatikai rendszerek és az adatbá-
zisok fejlesztése, közös pályázati lehetõ-
ségekkel való élés egyaránt jelen van.

Ma a könyvtári szakmát az egész vilá-
gon az a kérdés foglalkoztatja, hogy az
informatika világában mitõl lehet korsze-
rû a bibliotéka, és szolgáltatásait hogyan
ítélik meg az olvasók, a használók, a láto-
gatók. Az infokommunikációs technoló-
gia fejlesztésének eredménye már eddig
is hozzájárult a gyors, hiteles tájékozó-
dáshoz. Ne feledkezzünk meg arról, hogy
a mai világban ez a szakmai kapcsolattar-
tás egyik eszköze és lehetõsége is.

Elvárás és kihívás egyszerre érzékel-
hetõ. Egyik napról a másikra gyors válto-
zások részesei vagyunk. A hagyományos,
tradicionális könyvtárkép és a virtuális
könyvtár együttes jelenléte képes választ
adni arra a kérdésre, hogy mi a korszerû
könyvtár. Ma már természetes, hogy a
használó által megfogalmazott igények
találkoznak a szolgáltató könyvtár, szol-
gáltató könyvtáros szándékával. Azaz az
olvasó, a használó információhoz való
jutását a teljességre törekedve szükséges
és kívánatos biztosítani. Különbözõ
könyvtárhasználati kereslet van jelen
egyidejûleg. Erre figyelemmel kell dol-
goznunk, és ma már nem elégedhetünk
meg a ma eredményével, folyamatosan
szükség van a megújulásra, a kreativitás-
ra, hogy szakmai küldetésünknek megfe-
leljünk. Az olvasók, a könyvtárhasználók
új elvárásokat fogalmaznak meg velünk
szemben. Ez gyors reagálást, informati-

kai fejlesztéseket, új szolgáltatási filozó-
fiát kíván a bibliotékáktól.

Küldetésünkben megkülönböztetett
jelentõséggel bír a világban dolgozó ma-
gyar könyvtárosok áldozatos munkája.
Minden kollégánk a maga helyén képvi-
seli a magyar nyelvet, akár nemzeti
könyvtárban, akár egyetemen, akár a he-
lyi könyvtárban vagy a helyi magyar
egyesület könyvgyûjteményében teszi
ezt. Az anyanyelv ápolása, a magyar
nyelvû olvasás ösztönzése, a kulturális
programok kínálata erõsíti a kötõdést a
magyar nyelvhez, a magyar kultúrához,
Magyarországhoz. Hivatás, kötõdés ez,
önök részesei, követei, képviselõi az
egyetemes magyar kultúrának.

Fontos eleme a nemzetpolitikai szinté-
zisre való törekvés, valamint az a szán-
dék, hogy részesei legyünk ennek, füg-
getlenül attól, hogy a világ mely pontján
dolgozó könyvtárosok vagyunk.

A régen emlegetett hídszerepben meg-
kerülhetetlen küldetésük van a magyar
intézményes rendszereknek határon in-
nen és túl. Annak a kapcsolatrendszer-
nek, amely nap mint nap hozzájárul a
magyarságtudat erõsítéséhez.

Tisztelettel és köszönettel tartozunk
önöknek, akik semmi mással nem pótol-
ható szerepet vállalnak ebben a mun-
kában. 

Az Informatikai és Könyvtári Szövet-
ség nevében eredményes tanácskozást, az
eddigi személyes barátságok megerõsíté-
sét és újak megszületését kívánom, hogy
tovább szolgáljuk a könyvtár mint kultúra-
közvetítõ intézmény segítségével a világ
különbözõ helyein élõ honfitársainkat.

Ehhez kívánok sok feladatot, aktív
munkálkodást, sokoldalú együttmûkö-
dést és jó egészséget. ■
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Bevezetõ gondolatok

Napjainkban – az információbõség
korában – az egyik legnagyobb kihívás a
választani tudás mûvészete. E szükséglet
kielégítésében különösen felértékelõdik a
könyvtárak jelentõsége. Amit a könyvtá-
rosok tesznek, az nemzeti ügy, hiszen
munkájuk nélkül nem maradhat meg a
nemzeti kultúra. A könyvtáraknak – hatá-
rokon innen és túl – a közösségteremtés-
ben is jelentõs szerepük van. 

(Dr. Kövér László, az Országgyûlés

Elnöke világtalálkozón elmondott 

beszédébõl, tartalmi idézet)

A könyvtár az egyéni érvényesülés és
a társadalmi fejlõdés záloga is, hiszen tá-
mogatja az ismeretszerzést, a kompeten-
ciák fejlesztését, de a közösségépítést is.
Éppen ezért célunk a könyvtári rendszer
folyamatos fejlesztése, melynek révén
erõsödik a könyvtárak társadalmi szerep-
vállalása, hosszú távú mûködésének
fenntartása, továbbfejlõdhetnek az orszá-
gos szolgáltatások, és biztosított a
könyvtáros szaktudás folyamatos meg-
újítása.

(Halász János kultúráért felelõs 
államtitkár világtalálkozón elmondott

beszédébõl, tartalmi idézet)

A magyar történelmet és példaképeket
a magyar intézmények – köztük könyvtá-
rak – közvetítik az új generáció számára.
A fiatalság elõmenetele sikeresebb, ha
anyanyelvi bázison alapul. A könyvtá-
rosokkal közös a felelõsségünk, hogy

megtartsuk nemzettársainkat a magyar
kultúrában, hogy népszerû legyen az
anyanyelvhasználat, hogy megmentsük

az értékeinket!
(Répás Zsuzsanna nemzetpolitikáért

felelõs helyettes államtitkár 

világtalálkozón elmondott 

beszédébõl, tartalmi idézet)

A Magyar Könyvtárosok VII. Világ-
találkozója – azonosulva a fenti gondo-
latokkal és a világtalálkozó címében
meghirdetett célok teljesülése érdekében
– a készülõ könyvtári stratégiához az
alábbi javaslatokat fogalmazza meg.

Együttmûködés – integráció – 
megújulás

A könyvtáraknak mással nem pótolható
szerepe, egyben küldetése a helyi infor-
mációk és az információkat hordozó do-
kumentumok (legyen az papír alapú,
elektronikus vagy egyéb formátumú)
gyûjtése, õrzése, feltárása, szolgáltatása,
valamint a közösségépítés. 

A kisebbségi magyar közösségek ta-
pasztalatai egyértelmûen bizonyítják,
hogy a magyarság vállalása, a magyar
kultúra ápolása és a magyar anyanyelv
használata szoros összefüggést mutat. 
A kisebbségi magyar közösségek meg-
tartása szempontjából rendkívül fontos
tehát az anyanyelv ápolása, az olvasás,
amelynek egyik intézményes hátterét a
könyvtárak és az ott dolgozó könyvtáro-
sok biztosítják.
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A hazai és a világ minden táján mûkö-
dõ, különbözõ típusú könyvtárakban dol-
gozó magyar könyvtárosok – mint a mul-
tikulturális értékek képviselõi, terjesztõi,
segítõi – között létrejövõ folyamatos
kapcsolattartás alapozza meg az egysé-
ges, rendszerszerû szolgáltatást. A magas
szintû és minõségi könyvtári szolgáltatá-
sok létrehozásához, folyamatos elérhetõ-
ségének biztosításához és fenntartható
fejlõdéséhez megkülönböztetett kor-
mányzati támogatásra, továbbá hazai és
európai uniós forrásokra van szükség.

A könyvtári rendszer optimális mûkö-
déséhez szükség van a tapasztalatok át-
adására, egymás eredményeinek megis-
merésére és hasznosítására, az egymástól
történõ tanulásra, valamint a közös gon-
dolkodásra a könyvtári tevékenység jövõ-
jérõl, az egységes fejlesztés céljairól, a
feladatokról. Ennek érdekében:

1. Az Országos Széchényi Könyvtár, a
Könyvtári Intézet és az Országgyûlési
Könyvtár szervezésében négyévente ren-
dezzük meg a Magyar Könyvtárosok Vi-
lágtalálkozóját.

2. Az Informatikai és Könyvtári Szö-
vetség szervezésében évente kerüljön sor
a Kárpát-medencei könyvtárosok konfe-
renciájára.

3. A szakmai konferenciákon, mû-
helytalálkozókon, országos szakmai ren-
dezvényeken biztosítani kell a külföldön
tevékenykedõ magyar könyvtárosok
részvételi lehetõségét, különös tekintettel
a Magyar Könyvtárosok Egyesülete ván-
dorgyûlésén való részvételre és közremû-
ködésre.

4. Pályázati lehetõséggel kell támogat-
ni a Kárpát-medencei fiatal magyar
könyvtárosok rendszeres tapasztalatcse-
réjét.

5. A határon túl dolgozó könyvtárak,
könyvtári intézmények számára együtt-
mûködési megállapodások mentén biz-
tosítani kell az országos könyvtári szol-
gáltató rendszerekhez való csatlakozás
lehetõségét.

6. A határon túli könyvtárakban léte-
sült bázis képzõhelyeken folytatni kell a
könyvtárosok anyanyelven történõ szak-
mai továbbképzési programját, illetve
újabb helyszíneket, képzõintézményeket
és képzési témákat kell bevonni a tovább-
képzésbe. A tananyagok egy része legyen
elérhetõ távoktatási formában is. Ösztön-
díjas rendszerben alkalmanként lehetõ-
séget kell biztosítani a magyarországi 
továbbképzések elvégzésére és tapaszta-
latcserére is. 

7. A korábban kialakult képzési, terü-
leti ellátási, helytörténeti kutatási kap-
csolatok mentén folytatni kell a hazai
könyvtárak és a hozzájuk területileg kö-
zel esõ határon túli könyvtárak együtt-
mûködését.

8. Magasabb szintre kell emelni a di-
gitalizálási együttmûködést. Ennek érde-
kében: 

• a határon túli könyvtárak a magyar-
országi intézményekkel azonos módszer-
tani támogatásban részesüljenek;

• egységes elvek mentén történjen a digi-
talizálás annak érdekében, hogy az elké-
szült szolgáltatások átjárhatóak és az eddigi
eredményekhez integrálhatóak legyenek;

• indítsunk olyan közös digitalizálási
programokat, amelyek keretében egyez-
tetett elvek szerint történik a dokumen-
tumok fenntartható minõségû digitalizá-
lása és a létrejött eredmények kölcsönös
hasznosítása – szem elõtt tartva a gyûjte-
ményekbõl hiányzó dokumentumok vir-
tuális pótlásának lehetõségét;
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• készüljön el a digitális vagyon nyilván-
tartása, és lehetõség szerint terjedjen ki a
határon túli gyûjteményekre is;
• a már meglévõ eredményekbõl kiindul-
va fektessük le a „Virtuális Magyar Vi-
lágkönyvtár” alapjait;
• hozzunk létre olyan virtuális fórumot,
ahol a digitalizáló mûhelyek megvitat-
hatják javaslataikat, problémáikat.

9. Gondoskodni kell a szórványban ta-
lálható gyûjtemények, hagyatékok keze-
lésérõl, nyilvántartásáról (különös tekin-
tettel a veszélyeztetett gyûjteményekre és
dokumentumokra), megmentésérõl, az
ehhez szükséges információk szervezett
áramlásáról, cselekvési stratégia kialakí-
tásáról – mindezekhez az anyaország is
nyújtson segítséget.

10. A közös kutatási programok meg-
valósítása érdekében hozzunk létre
online virtuális kutatóközösségeket, és
ehhez teremtsük meg a technikai feltéte-
leket, a csoportmunka lehetõségeit – ki-
tüntetett figyelmet szentelve a hagyomá-
nyos olvasáskultúra értékeinek digitális
korba való átmentésére.

11. Váljon rendszeressé a szakmai esz-
mecsere, a kommunikáció – a legújabb
IKT-eszközök alkalmazásával – a világ
minden táján élõ magyar könyvtárosok
között. 

Stratégia, feltételek biztosítása

A minisztériumban készülõ könyvtári
szakmai stratégia elkészítési folyamatá-
ban javaslataikkal vegyenek részt a szak-
mai szervezetek és egyéb könyvtári szer-
vezetek.

A Magyar Könyvtárosok Világtalálko-
zója nélkülözhetetlennek érzi a Könyvtá-

ri Intézet hazai és nemzetközi könyvtári
szakirodalmat biztosító, koordináló,
szervezõ, szolgáltatásokat mûködtetõ,
feltételeket biztosító, kutató, elemzõ és
képzési tevékenységét az együttmûkö-
dés megvalósulásában.

A könyvtári szakterület civil szakmai
szervezeteinek léte stratégiai kérdés. 
A Magyar Könyvtárosok Egyesülete és
az Informatikai és Könyvtári Szövetség
mûködési körülményeinek és feltételei-
nek biztosítása hozzájárul a könyvtári
rendszer eredményes és hatékony fenn-
tartásához, az információhoz való egyen-
lõ esélyû és szabad hozzáférés biztosítá-
sához. ■

Budapest, 2013. május 29.
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Kitüntetés

Az Informatikai és Könyvtári
Szövetség által alapított 
A Könyvtárügyért díjat 2013-ban
két egyéni díjazott kapta: 

Jehoda Imola, a Semmelweis
Egyetem Egészségtudományi Kar
Könyvtárának vezetõje és 

Kiss Gábor, a Deák Ferenc Megyei
és Városi Könyvtár (Zalaegerszeg)
igazgatója.

A kitüntetetteknek szívbõl gra-
tulálunk, és további munkájukhoz
sok sikert kívánunk! (a szerk.)



„Hogyan árazza be a felvevõpiac – az
egyes képzési szinteken, a különbözõ in-
tézmények által viszonylag jelentõs
számban kibocsátott – BA és MA okleve-
leket” és „mennyire lesznek képesek a
gyakorlatban élni a pályakezdõ frissdip-
lomások – a korszerûsített oktatási for-
mákban – megszerzett tudásanyaggal?” –
hagyta függõben a kérdést Kiszl Péter bõ
három évvel ezelõtt, a bolognai képzés
hatásait elemzõ tanulmánya zárásaként.1

A – számos publikációja mellett két önál-
ló kötetet is jegyzõ2 – szerzõ azóta kép-
zõhelyének, az ELTE BTK Könyvtár- és
Információtudományi Intézetének élére
kerülve saját gyakorlati döntései súlyát
mérlegelve szembesülhet a felelõsséggel
– de a biztató folyamatokkal és a meg-
erõsítõ sikerekkel is. 

A 2012/2013-as tanév szemeszterzáró
heteiben, a tehetséggondozás eredmé-

nyességét tükrözõ OTDK sikerek3 ün-
neplése után alig pár héttel, az ELTE
Egyetemi Könyvtár teltházas nagyolva-
sójában ismerhette meg a közvélemény
Fodor András költõ hallgatói munkával,
az intézetben fejlesztett hálózati élet-
mûkiadását,4 majd újabb egy héttel ké-
sõbb, a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár
Központi Könyvtárába (FSZEK KK)
szólította az érdeklõdõ szakmai közönsé-
get egy tanulmánykötet bemutatójának
híre,5 számadásként az intézetben folyó
munka újabb eredményeirõl. A tanul-
mánykötet, csakúgy, mint a hálózati élet-
mûkiadás vagy a tudományos diákköri
sikerek, elsõsorban a hallgatók, a leendõ 
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N a p l ó
Megszólaltatni az új hangokat
Gondolatok a Trendek a hazai és nemzetközi könyvtárügyben címû 

tanulmánykötet apropóján*

✒✒    Fodor János

* A kötetrõl, illetve annak 
bemutatójáról készült összeállítás:
http://lis.elte.hu/KONYVTAR/
trendek2013

1 Kiszl Péter: Ízlik-e a bolognai? A többciklusú infor-
matikus könyvtárosképzés eddigi tapasztalatai. = Tudo-
mányos és Mûszaki Tájékoztatás. 57. évf. 2010. 1. sz.
3–14. p.
2 Kiszl Péter: Üzleti információ, céginformáció és a
könyvtárak. Budapest, ELTE-Traduirex. 2005. 235 p. és
Kiszl Péter: Hálózati révkalauz. Magyarországi hajózási
információforrások az interneten. Eger, Líceum Kiadó.
2010. 255 p.
3 http://elte-lis.blogspot.hu/2013/04/otdk-2013-
kiemelkedo-siker.html
4 http://elte-lis.blogspot.hu/2013/05/fodor-andras-
halozati-eletmukiadas.html
5 http://elte-lis.blogspot.hu/2013/05/trendek-hazai-es-
nemzetkozi.html



könyvtáros szakemberek sokoldalúságá-
nak, tehetségének bizonysága, de számot
ad a közegrõl, az eredmények fogantatá-
sáról, az új hangokat megszólalni segítõ
mentorok munkájáról is, bizakodásra
okot adva a pályakezdõk sorsáért aggó-
dóknak.

Egy többszerzõs tanulmánygyûjte-
mény gyakorta jelent többet az írások, té-
mák puszta egymásutániságánál: szerzõk
– jelen esetben egykorú, pályakezdõ, de
már megszólalni kész szakemberek – ta-
lálkozását, együttmûködését. A Trendek
a hazai és nemzetközi könyvtárügyben cí-
mû tanulmánykötet bemutatóján élõben,
közönségként is tapasztalhattuk, hogyan
teremti újra a gondosan vezetett mûhely-
munka – eredményei bemutatásakor is –
azt a kollegiális légkört, a nyitott, pro-
fesszionális szemléletet és jó hangulatot,
melyek nélkülözhetetlenek interdiszcip-
lináris tudományterületünk jövõje szem-
pontjából. 

Mindazok, akik a kötet tartalmával
csak eztán ismerkedtünk – elsõ, biztató
trend jeleként remélve – ezt az élményt
kaptuk 2013. május 30-án délután, a
FSZEK KK díszes fogadótermében, ahol
Haszonné Kiss Katalin, a FSZEK régió-
igazgatója moderátori felvezetõjében is a
diákként megismert tanszéki mûhelyhan-
gulattól eredeztette a két intézmény kö-
zötti eleven együttmûködést és kiváló

kapcsolatot. Elsõként a vendéglátó fõ-
igazgatót, az Informatikai és Könyvtári
Szövetség elnökét, Fodor Pétert hívta
szólásra, aki megerõsítette köszöntõjé-
ben, hogy a múltat és a Kiszl Péter vezet-
te intézettel közös jelent is összekötõ
gesztusként maga is megtiszteltetésnek
érzi, hogy egy Voit Krisztina emlékére
ajánlott tanulmánykötet bemutatójának
adhat otthont. A kötetet elolvasva pedig
arról is meggyõzõdött, hogy e kiadvány-
ban trendekben gondolkozni képes szak-
emberek markáns, hasznos véleményét

ismerheti meg a szakma. Kiemelte a vál-
lalkozás bátorságát, a publikálás fontos-
ságát, hiszen a témaválasztások izgal-
masak, nincs szó a nehézségek fölötti
sajnálkozásról, nincs nyoma belterjes-
ségnek, elõre tekintõen reflektálnak nap-
jaink gyakorlati problémáira. Különösen
örömteli, hogy a könyv lapjain megnyil-
vánuló hallgatók nemcsak bemutatkoztak
mint a hazai tájékozódásban és a nemzet-
közi kitekintésben magabiztos szerzõk,
de már tudható, hogy a szakmai életben
azóta mindannyian gyakorló, pályakezdõ
könyvtárosként, esetenként a verseny-
szféra munkatársaiként vállalnak részt.
Elismeréssel fordult az érdekességekben
gazdag tartalmat kötetté szerkesztõ Kiszl
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Péter felé, s folytatásra biztatta, várva a
Trendek2, Trendek3 megjelenését…

Elsõ hozzászólóként Bakos Klára, a
Magyar Könyvtárosok Egyesületének el-
nöke, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Egyetemi Központi Könyvtárának fõ-
igazgatója emelte ki a könyvészeti szem-
pontból és tartalmilag is megnyerõ kiad-
vány dinamizmusát: a tanulmányok sorát
végigolvasva lendületet, frissességet ér-
zékelhet az olvasó, de e könnyedség mö-
gött hatalmas munkát és tudományos
módszerességet, pontos helyzetfelisme-
rést is. A jövõbe aggódva tekintõ, hétköz-
napi gyakorlat és távolba veszõ érdekek
között stratégiát tervezõ könyvtárosok,
könyvtárvezetõk számára hiánypótlóak a
távolságtartó, tudományos áttekintések
kommunikációról, pályázatokról, könyv-
tárépítészetrõl szóló írások. A problé-
makörökben elmerülõ gyakorlati szak-
emberek számára pontosan ilyen, rálátást
segítõ, példákban gazdag elméleti meg-
közelítések kellenek. Közös jövõnket
megalapozó központi kérdésként ajánlot-
ta az olvasók figyelmébe a könyvtártudo-
mányi képzés alapos elemzését, a BA- és
MA-forma bevezetésének, a kétszakos-
ság eltörlésének következményeit bátran
vizsgáló fejezet öt tanulmányát, a hazai
és nemzetközi összehasonlítások fontos
következtetéseit. A kötetet jó érzés volt
végigolvasni, bõvelkedik újdonságokban
és új megközelítésekben, címéhez híven,
valóban trendekrõl ad tanúbizonyságot,
melyekkel szembesülnünk kell. Könyv-
tárvezetõként többszöri olvasás után is
melegen ajánlotta Bencze Eszter Mit csi-
nálnék másként, ha fõnök lennék? címû
írását mindazok figyelmébe, akiket hoz-
zá hasonlóan érdekel, milyen vezetõket
szeretnének maguknak a könyvtárosok.

Az Emberi Erõforrások Minisztériu-
ma Könyvtári Akkreditációs Szakbizott-
ságának elnöke, a Szegedi Tudomány-
egyetem Juhász Gyula Pedagógusképzõ
Karának fõiskolai tanára arra hívta fel a
figyelmet, hogy az emberi élet akkor ala-
kul jól, ha a két legfontosabb tényezõ: a
családi, baráti kapcsolatok és a hivatás
mindinkább összefonódik. Örömmel val-
lotta meg, hogy e könyvbemutatón hiva-
tásában is otthon érzi magát, ugyanakkor
minden jelenlévõt személyesen ismer és
szeret. Kívánta, hogy adjon erõt és re-
ménységet minden hasonló vállalkozásba
kezdõnek a példa, hogy a közös szakmai
munka, a véleménynyilvánítás vállalása
így is vezethet eredményre, hogy öröm-
teli emberi kapcsolatokat formálva is
meghozhatja gyümölcsét: a tágabb kö-
zönség figyelmére érdemes alkotást. 
A kötet tehát olyan úttörõ, bátor folyamat
eredménye, amelyet tovább kell vinni,
nem csak újabb trendek számbavétele-
ként, de az intézet egyre értékesebb, sok-
oldalú munkájának bemutatásaként is.
Bizonysága e kötet annak, hogy kiváló 
és emlékezetes évfolyam volt a szerzõké,
ám minden évfolyam értékes, egyedi és
színes, az eredmények pedig nem szület-
hetnek meg értelmes feladatok és men-
toráló, támogató oktatói irányítás nélkül.
A hallgatók sosem tudhatják elõre, mire
képesek együtt, az egyetemi képzésnek
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próbára kell tennie képességeiket, s ha jó
az irányítás, a nehéznek tûnõ feladatok
komoly eredményekhez és pályát formá-
ló sikerélményekhez is vezethetnek. Ké-
pet kell adni arról, hogyan gondolkoznak
ma a hallgatók, de fel kell mutatni azt is,
merre tart most az egyetemi képzés, 
hiszen ami Kiszl Péter irányításával az
ELTE BTK Könyvtár- és Információtu-
dományi Intézetében közel két éve elin-
dult, az ugyanúgy büszkén vállalható,
ahogy ez a Kiszl Péter oktatói és szer-
kesztõi irányításával létrejött tanul-
mánykötet. A kötet tartalmát taglalva
rendkívül tanulságosnak látta a könyvtár-
tudományi trendek kötetben összeálló
szerkezetét, a feladatok által kijelölt ve-
tületeiket, a leírásukhoz használt forrá-
sok összetételét. Felhívta a figyelmet a
tanulmányok közötti elgondolkoztató
összefüggésekre, például a könyvtárak
sajtómegjelenéseit vizsgáló elemzés és a
könyvtári rendezvények számbavéte-
le/számba vehetõsége kapcsán. Befeje-
zésként a kötet szerzõihez fordulva arra
sarkallta az itt bemutatkozókat, bátran
gondolják tovább a közös munka tanulsá-
gait, tekintsék elsõ lépésnek a hallgató-
ként megfogalmazott véleményüket, s
folytassák saját, gyakorlati tapasztalataik
alapján a publikálást, kutatást.

A kötet utolsó bemutatójaként Kóródy
Judit, az Infodok Kft. vezetõje, a Magyar
Információbrókerek Egyesülete alelnöke
a szerkesztés széles látókörét üdvözölve
fejezte ki örömét, hogy figyelmet fordí-
tottak a vállalati szektor igényeire, s álta-
lában a könyvtár és szolgáltatásai 
„eladhatóságára”, az elvárt igényekhez
igazítására is. Számos továbbgondolásra,
sõt, az olvasót további utánaolvasásra
ösztönzõ szempontot talált, személyes
érdeklõdésénél fogva, különösen a kötet
elsõ, könyvtári kommunikációt kutató fe-
jezetében. A kötet kutatási idõszakának
mintavételét a jelennel összevetve fontos
felismerések fogalmazhatók meg, válto-
zások válnak világosabbá például a
Katalist hírösszetételének arányeltolódá-
sáról olvasva. Biztatta és személyes tá-
mogatásáról biztosította a hasonló tanul-
mányok írására vállalkozó hallgatókat,
hiszen nagy szükség van a friss, kötöttsé-
gek és óvatosság bilincseitõl még szabad
látásmódra. Ahogy a mûhelybeszélgeté-
sek intenzívebbek lehetnek a nagy konfe-
renciák formalitásához képest, úgy e 
kötet tanulsága is az lehet, hogy meggyõ-
zõen hatékonynak bizonyult a mûhely-
munka Kiszl Péter által koordinált inte-
raktív, eredményorientált mûködése.

Kiszl Péter, mint az elhangzott bemu-
tató elõadásokra reflektáló szerkesztõ,
megköszönte a pozitívumokat soroló
hozzászólásokat, de fontosnak tartotta,
hogy a kötet hiányosságaira is fény de-
rüljön, így arra biztatta és kérte a könyv-
táros szakmát, hogy új nemzedéke kötet-
be gyûjtött tanulmányait objektíven és
konstruktívan fogadja, használja és véle-
ményezze. A szerkesztõ célja nem lehe-
tett más, mint tehetséget gondozva, fiatal
szakemberjelölteket támogatva friss

Könyvtári Levelezõ/ lap • 2013. június14



szemléletet és szempontokat kínálni tu-
dományterületünknek. A négy fejezetet
sorra véve elmondta, adatokkal, tények-
kel gazdagon alátámasztva kívánták fel-
tárni a könyvtári szféra aktualitásait.
„Napjainkban minden tevékenység meg-
követeli a kommunikációs eszközök ész-
szerû és kívánatos mértékû használatát.
Ez alól mi sem vagyunk kivételek, így a
bibliotékák sajtóban való megjelenésé-
nek, a könyvtárak által – a nagyközön-
ségnek és a könyvtárosoknak – szerve-
zett rendezvényeknek, de a Katalist leve-
lezõlistára írt üzeneteknek az áttekintése
is okulásként szolgálhat mindannyiunk
számára. Az élethosszig tartó tanulás
olyan parancsa korunknak, melytõl
egyetlen szakember sem szabadulhat:
képzéssel foglalkozó dolgozataink ref-
lektorfényében a külföldi és hazai felsõ-
oktatási intézmények tanterveinek össze-
hasonlító vizsgálatai állnak, különös 
tekintettel a háromciklusú (BA, MA,
PhD) programok tapasztalataira, de [...]
kitérünk a pályakezdõ fiatalok elhelyez-
kedési esélyeinek mérlegelésére is [...] 
A csökkenõ költségvetési támogatással
szemben összes gyûjteményünk napi
problémája egyre több és szerteágazóbb
multifunkciós szolgáltatás biztosítása.
Kézenfekvõ tehát a pályázati kiírások és
a nyertes indulók aprólékos – témakör,
földrajzi elhelyezkedés stb. szerinti – át-
tekintése. Aki pedig eddig eljut, megér-
demli a ráadást: könyvtárépítészet, hall-
gatói elvárások, fõnöki viselkedés és
nemzetközi (elsõsorban amerikai)
könyvtári marketing [...] Kötetünk célja,
hogy pillanatképet fessen: hogyan látják
a hallgatók a mai könyvtárosság problé-
máit. Az oktató-szerkesztõ pedig fiatal
kutatók elindulását szerette volna támo-

gatni, elsõ »komolyabb« írásaik megje-
lentetésével. Tapasztalják meg a tudomá-
nyos munka magával ragadó ízét, minden
kínját, keservét s természetesen örömét,
sikerélményét; mutassák meg, a tö-
megoktatás keretei között is léteznek
önállóan megfogalmazott gondolatok,
eredetiséget tükrözõ, korszerû kutatói
vállalások, virágozhat az egyetemi tehet-
séggondozás. Nem utolsósorban pedig:
felgyorsult, információval túlterhelt és
elbulvárosodott világunkban hirdessük a
lényeglátás, az elmélyült, kritikus gon-
dolkodás, az ok-okozati összefüggések
feltárásának, a fegyelmezett munkavég-
zésnek a fontosságát.”6

A kötet létrejöttében közremûködõk-
nek szóló köszönetnyilvánításait (melyek
közül mindenképpen ki kell emelnünk
Kis-Tóth Lajos rektorhelyettest, a Lí-
ceum Kiadó vezetõjét, Nagy Sándorné
tördelõt, Kormos Ágnes kiadói referenst
az egri Eszterházy Károly Fõiskoláról;
Vincze Bálint grafikust, a borító tervezõ-
jét; Juhász Éva doktoranduszt, az angol
nyelvû rezümék lektorálásáért, Patkósné
Tóth Zsuzsanna könyvtárost és Uri-
Kovács József demonstrátort az olvasó-
szerkesztésért intézetünkbõl) Kiszl Péter
Voit Krisztinára emlékezve zárta, akit
egyszerre tanáraként, kollégájaként és
barátjaként is volt szerencséje tisztelni. 
A tanárnõ szellemisége, mentalitása és
bátorító, támogató szerepe meghatározta
e kötet koncepcióját is, ahogy intézet-
igazgatóként képzési elképzeléseit és 
vezetési elveit is. A rendezvény befejezé-
seként a kötet lektorát, Iván Gézát, az
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intézet nyugalmazott tudományos fõ-
munkatársát hívta maga mellé. Együtt
köszöntötték a tiszteletpéldányaikért
egyenként szólított szerzõket, távolról
üdvözölve jó néhány, szülés miatt távol
maradt közremûködõt, s egy, édesanyját
kísérve megjelent karon ülõ személyé-
ben, közvetlenül, a jövõ nemzedékét is. 

Elnézve a kézfogások láncolatát, a fi-
gyelmesség és a spontán öröm pillanatso-
rát, megengedhetõ talán egy személyes
észrevétellel zárni e beszámolót. Kiszl
Péter szakmai és oktatói fejlõdését a kez-
detektõl, 2001 óta kollégaként figyelem,
barátként tõlem telhetõen magam is tá-
mogatom. A rutinját kialakító tanársegéd
bizonytalanságait elfedõ maximalizmusa
és a saját szakterületét határozottan kije-
lölõ ifjú kutató dinamizmusa egy évtized
leforgása alatt hatékony és józan vezetõi
kvalitássá ért. Számtalan formális hely-
zetben láthattam képviselni képzõ-
helyünket, szakmai és tudományos ren-
dezvényeken, egyetemi fórumokon és 
értekezleteken, de talán ez alkalommal,
ezen, e szemináriumi témákból tanul-
mánykötetté szerkesztett kiadványt ün-
neplõ, hajdani hallgatóit az esemény
fénypontjaként rivaldafénybe állító dél-
utánon láthattam leginkább elemében, 
hivatástudatával legõszintébben bizonyít-
va, hogy tanárként – vagy akár kimond-
ható: pedagógusként – is méltó utódja 
lehet vezetõ elõdeinek a könyvtártudo-
mányi felsõoktatásban. ■

Trendek a hazai és nemzetközi könyvtár-
ügyben / szerk. Kiszl Péter ; [bev. Kiszl
Péter]. - Eger : Líceum K., 2013. - 
310 p. : ill. ; 24 cm

Bibliogr. a tanulmányokban.
ISBN 978-963-9894-98-3

Szerkesztõ: Dr. Kiszl Péter,  intézetigaz-
gató és tanszékvezetõ, ELTE BTK
Könyvtár- és Információtudományi Inté-
zet 

Lektor:
Dr. Iván Géza, nyugalmazott tudomá-
nyos fõmunkatárs, ELTE BTK Könyv-
tár- és Információtudományi Intézet 

Tartalomjegyzék: 

I. fejezet: KOMMUNIKÁCIÓ

Ungi Zsuzsanna – Zahari István:
Nézzünk tükörbe! Könyvtárak az orszá-
gos sajtóban

Erdélyi Ildikó: Országos könyvtári
rendezvények az elmúlt öt év tükrében.
Rendezvények olvasóknak, használók-
nak, érdeklõdõknek

Bilicsi Erika: Hazai szakmai prog-
ramok a könyvtáros közösség számára

Nagy Zsoltné: A szakmai informá-
cióáramlás fejlõdése. A KATALIST 
levelezõlistára írt üzenetek áttekintõ
elemzése
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II. fejezet: KÉPZÉS

Goda Beatrix: A felsõfokú informá-
ciós szakemberképzés helyzete
Ausztriában, Németországban és
Svájcban

Nagy Ildikó: Az információs szakem-
berképzés sajátosságai amerikai, brit,
cseh és norvég egyetemeken

Csónaki Boglárka: A magyarországi
informatikus könyvtáros BA tantervek
összehasonlító vizsgálata

Fecz Ágnes: A magyarországi infor-
matikus könyvtáros MA képzések
összehasonlító vizsgálata

Varga Mária: Mennyire futja?
Frissdiplomás (informatikus)
könyvtárosok a munkaerõpiacon

III. fejezet: PÁLYÁZATOK

Koletár Katalin: Könyvtári pályázati
körkép – kiírások, nyertesek, ered-
mények

Csoma-Simon Mária: NKA pályáza-
tok górcsõ alatt: népszerû forrásszerzés
könyvtáraknak

IV. fejezet: RÁADÁS

Csajbók Edit: Könyvtárépítészeti
trendek a világban

Simon Eszter – Kamocsa Gábor: Mit
kíván a hallgató? Elvárások a korszerû
könyvtárral szemben

Bencze Eszter: Mit csinálnék
másként, ha fõnök lennék?

Takács Dániel: Külföldi könyvtári
marketing – képekben
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Kiállítás nyílt az 
Egri Fõegyházmegyei 
Könyvtárban

Eszterházy 250 címmel nyílt kiállítás

az Egri Fõegyházmegyei Könyvtár ba-

rokk termében. A megnyitón ünnepi

beszédet mondott Ternyák Csaba egri

érsek. A kiállítást Pálos Zsófia törté-

nész mutatta be.

Ternyák Csaba köszöntõjében meg-

emlékezett elõdjérõl: Eszterházy Ká-

roly püspök szerinte nem a múltban

élt, hanem a kora jelenében, méghoz-

zá úgy, hogy a jövõt építette, szolgál-

ta. Mindenkor ez a feladata az egyház-

nak is. Eszterházy, aki elsõsorban az

egyház embere volt, líceumot építte-

tett, könyvtárat hozott lére, egyetemet

akart, de ezzel együtt is az elõbb emlí-

tetteket tartotta a legfontosabbnak.

Az érsek köszöntõje után Pálos Zsófia

történész, a kiállítás kurátora mutatta

be a tárlatot. Elmondta: Eszterházy

életét megismerve három fõbb szem-

pont alapján állította össze a kiállítás

anyagát: lelkpásztori munka, a tudo-

mányok iránti alázatos elkötelezettség

és a türelmes rekatolikzáció. Ezek

voltak a püspök életének legfõbb szer-

vezõelvei.



Az Informatikai és Könyvtári Szövetség
(IKSZ) 2013. május 15-én tartotta beszá-
moló közgyûlését Budapesten, az Orszá-
gos Széchényi Könyvtár VI. emeleti elõ-
adótermében. 

Ramháb Mária,
az IKSZ alelnöke,
a közgyûlés leve-
zetõ elnöke ismer-
tette a közgyûlés
napirendi pontjait: 

1. 2012. évi el-
nöki beszámoló

2. 2012. évi
pénzügyi beszámoló

3. A felügyelõ bizottság beszámolója
a 2012. évrõl

4. „A Könyvtárügyért” díj átadása
Ezután Ramháb Mária felkérte Fodor

Pétert, az IKSZ elnökét, hogy tartsa meg
elnöki beszámolóját.

Fodor Péter egy
bejelentéssel kezd-
te felszólalását. 
A meghívott elõ-
adó, Halász János
kulturális államtit-
kár (Emberi Erõ-
források Miniszté-
riuma – EMMI) a

közgyûlés kezdete elõtt mondta le a meg-
je-lenést, kormányülés miatt. Így Fodor 
Péter arról tudott beszámolni, hogy ápri-
lis 30-án Bakos Klára, a Magyar Könyv-
tárosok Egyesületének (MKE) elnöke,
Ramháb Mária IKSZ-alelnök és Fodor
Péter IKSZ-elnök találkozott Halász 

János kulturális államtitkárral. A közeljö-
võben folytatják a személyes megbeszé-
lést. Ugyanakkor Fodor Péter felhatalma-
zást kapott arra, hogy az államtitkár 
részére megfogalmazott felvetéseket a köz-
gyûléssel ismertesse. Ezek a következõk: 

1. A kulturális terület helyzete: felada-
tok, prioritások.

2. A könyvtár helye a kulturális élet-
ben. A korszerû könyvtár hagyományai,
új elvárások a használók és a szakma ré-
szérõl, a megújulás szükségessége. 
A rendszerszemléletû szolgáltatás erõsí-
tése.

A könyvtári stratégia programja 2014
és 2020 között. Állami kötelezettségvál-
lalás biztosítása (például ODR, tovább-
képzés).

3. A könyvtári rendszer átalakítása je-
lentõs változás, alapvetõ esély a minõsé-
gi szolgáltatások biztosítására a legki-
sebb településeken is. Az 1997. évi CXL.
törvény jó irányba módosult. A gyakorla-
ti megvalósítás egységesítése a legfonto-
sabb kérdésekben a könyvtári rendszer
szempontjából elengedhetetlen.

4. Az európai uniós források alapvetõ-
en a könyvtári rendszer finanszírozásá-
nak adjanak elsõbbséget. a kistelepülések
ne konzorciumi tagok legyenek, hanem a
szolgáltató könyvtár pályázatainak ked-
vezményezettjei. Ebben változásra van
szükség a korábbi gyakorlathoz képest. 
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Bõvebben az IKSZ honlapján:
http://iksz.shp.hu

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség beszámoló közgyûlése 
az Országos Széchényi Könyvtárban

✒✒    Csulákné Angyal Katalin



5. Az európai uniós infrastrukturális
fejlesztési lehetõségek a következõ cik-
lusban is a legfontosabbak, terjedjenek ki
a közép-magyarországi régióra is. 

6. Az irányító minisztériumban szük-
ségesnek tartjuk a könyvtári terület sú-
lyának megfelelõ képviseletét, így a 
jelenlegi Könyvtári Osztály vezetõjének
távozása után nagyon fontos, hogy meg-
erõsödjön a könyvtári terület egységes
irányítása. 

7. A kistelepülések könyvtári ellátá-
sának állami támogatása kiemelkedõ 
jelentõségû, ezért fontos lenne, hogy a
szolgáltató könyvtár támogatás értékû
bevételként vehesse át ezt a forrást, elkü-
lönítetten kezelve számoljon el vele. 

8. A szakmai terület új kitüntetési
rendjének módosítása:

A 2012. évben még tizennyolc minisz-
teri elismerése volt a területnek (tíz Bib-
liotéka Emlékérem, hat Szinnyei József-
díj, két Széchényi Ferenc-díj), 2013-tól
csak négy Szinnyei József-díj maradt. 
A 8500 kollégát figyelembe véve ez az
arány kevés. Ezt az Informatikai és
Könyvtári Szövetség elnöksége kifogá-
solta, és újra egyeztetést kezdeményez
annak érdekében, hogy hozzanak létre
egy a Bibliotéka Emlékéremhez hasonló
elismerést négy fõ számára, vagy emel-
jék a Szinnyei József-díjban részesülõk
számát.

9. A közgyûjteményi területre is lehes-
sen fordítani a TAO-kedvezményt.

10. A kulturális közhasznú munkaerõ
alkalmazása – a pályázati kiírásnak meg-
felelõen – terjedjen ki a könyvtári terület-
re is.

11. A könyvtári szakmai szervezetek
egyeztetett véleménnyel kívánják a jövõ-
ben is segíteni a kulturális államtitkárság

munkáját. Az IKSZ közgyûlése kiemelt
fontosságú az intézmények szempontjá-
ból, az MKE vándorgyûlése pedig a
könyvtárosokkal való találkozásra kínál
alkalmat. 

12. Õszre írásos értékelést készít az
IKSZ a megyei könyvtárak helyzetérõl, a
kulturális vidékfejlesztésben elért ered-
ményekrõl. Kezdeményezzük az egyez-
tetést a megyei könyvtári tagozattal,
amely a következõ évi feladatok megha-
tározását, ennek alapján az intézményfi-
nanszírozást készíti elõ.

Az IKSZ 2012. évi tevékenységében
kiemelt szerepet töltött be, meghatározó
volt a szakmai érdekvédelem, mivel a
könyvtárak helyzete, tevékenysége jelen-
tõs változásokon ment át. A kulturá-
lis törvény módosításának lezárását kö-
vetõen megerõsödött jogosítványokkal
bíró megyei könyvtárak mûködhetnek. 
A könyvtárak fenntartása egységesített.
Az intézmények a megyeszékhelyek ön-
kormányzatának fenntartásában mûköd-
nek tovább. Ez Nyíregyháza, Szeged és
Eger kivételével valamennyi megyei
könyvtárat érintette. (A felsorolt könyv-
tárak esetében ez az átalakítás már koráb-
ban megtörtént.) Ezzel egyidejûleg arról
is döntés született, hogy összevonják a
megyeszékhelyek városi és megyei
könyvtárait, amivel egy hosszú évek óta
húzódó folyamat végére került pont. Hét
megyeszékhelyen mûködõ városi könyv-
tár is integrálódott a megyei könyvtár
szervezetébe. Csökken a párhuzamosság,
racionálisabbá válik az erõforrások fel-
használása.

A kormányzat részérõl fontos és fi-
gyelemreméltó döntés volt az a kormány-
határozat, amelyben a kistelepülések
könyvtári ellátását biztosítja, ezzel meg-
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erõsítve a megyei könyvtárak szerepkör-
ét, szolgáltatási lehetõségét és felelõs-
ségét.

Fodor Péter áttért az MKE és az IKSZ
együttmûködésére: kiemelkedõ esemény
volt a 2012 novemberében tartott Orszá-
gos könyvtárügyi konferencia (OKK).
Többször tartott közös elnökségi ülést a
két szervezet a konferencia elõkészítésé-
re. Az OKK tézisszerkesztõ bizottsága
ajánlásokat, téziseket fogalmazott meg,
amelyek alapjául szolgálhatnak a 2014 és
2020 közötti könyvtári stratégiának. En-
nek kidolgozása 2013 õszére várható a
kulturális kormányzat részérõl.

A konferencia jelentõsége abban is
megmutatkozott, hogy a Kárpát-meden-
cei könyvtárak és szervezetek képviselõi
is részt vettek a közös munkában.

Az IKSZ rendezvényeirõl Fodor Péter
azt mondta, hogy 2012-ben is sikeresek
és eredményesek voltak a kiemelt prog-
ramok, az Internet Fiesta és az Összefo-
gás programjain részt vevõk száma meg-
haladta a 180 ezret. Mindkét programot
kiemelten támogatta a Nemzeti Kulturá-
lis Alap (NKA). 2012-ben nem rendeztük
meg a csongrádi konferenciát a magyar
könyvtárosok világtalálkozójának terve-
zett megszervezése miatt, ami végül el-
maradt. Az elnökség azonban úgy dön-
tött, hogy a csongrádi hagyományok nem
szakadhatnak meg, és 2013-ban megren-
dezzük a Kárpát-medencei könyvtárosok
konferenciáját.

Fodor Péter szólt a Könyvtári Levele-
zõ/lap megjelentetésérõl is. Az NKA tá-
mogatása csökken, emellett az is igaz,
hogy az elõfizetõk száma sem növekszik.
Szükséges az egyeztetés a különbözõ
szakmai lapok fenntartóival a lapok jövõ-
jérõl.

Fodor Péter végül köszönetet mondott
azoknak, akik átlagon felül vállaltak
részt az IKSZ tevékenységében, és fel-
hívta a figyelmet arra, hogy 2013-ban
még hatékonyabb munkára van szükség a
helyi és az országos érdekérvényesítés
terén.

Pallósiné Toldi Márta hozzászólásá-
ban köszönetet mondott Fodor Péter és
Ramháb Mária egész évi érdekvédelmi
tevékenységéért, az NKA szakmai kollé-
giumaiba delegált kollégáknak – Me-
csériné Doktor Rozáliának, Vasas Lí-
viának, Venyigéné Makrányi Margitnak,
Tõzsér Istvánnénak – az érdekérvényesí-
tésben kifejtett munkájáért. Ezután a fel-
sõoktatási könyvtárak közérzetérõl, az e-
könyvek kölcsönzési lehetõségeirõl tett
fel kérdéseket Virágos Mártának.

Ramháb Mária szólt még hozzá Fodor
Péter beszámolójához, és megemlítette,
hogy az EU-s szolgáltatások terén is je-
lentõs tevékenységet fejtettek ki, hiszen
megszervezték a középiskolások EU-s
vetélkedõjét, amelynek elsõ díja stras-
bourgi utazás volt. Elmondta azt is, hogy
Europe Direct-pontok mûködnek sikere-
sen Békéscsabán, Szolnokon és Kecske-
méten.

A Márai-programról szólva elmondta,
hogy az tovább folytatódik.

Pallósiné Toldi Márta kérdésére Virá-
gos Márta vála-
szolt, a felsõokta-
tás közérzetérõl a
k ö v e t k e z õ k e t
mondta: Kevesebb
felsõoktatási intéz-
mény magasabb
képzési színvona-
lon mûködhet. Je-

lenleg a helyzet az, hogy egyetlen felsõ-
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oktatási intézménynek sincs elfogadott
költségvetése. A nemzeti felsõoktatási
törvényben meg sem említik az intézmé-
nyi könyvtárakat. Az egyetemi és fõisko-
lai könyvtáraknak nincs képviseletük az
államigazgatásban. A rektori konferencia
mintájára egy szövetséget terveznek lét-
rehozni, amely mûködteti az EISZ-prog-
ramot. Az a célkitûzésük, hogy a felsõok-
tatási könyvtárak kapjanak jegyzet- és 
tankönyvtámogatást, és a tandíjból meg-
oldható legyen a könyvtárak támogatása is.

Az e-könyvek
kérdéséhez Jehoda
Imola szólt hozzá,
elmondta, hogy
minden egyetemen
hozzáférhetõk az
online e-bookok.

Ezután Ramháb
Mária még hozzá-

tette, hogy az IKSZ-nek kiemelt feladata
az ezekkel a kérdésekkel kapcsolatos ér-
dekképviselet.

Végül Ramháb Mária felkérte a meg-
jelenteket, hogy szavazzanak az elnöki
beszámolóról.

Az Informatikai és Könyvtári Szövet-
ség 2012. évi tevékenységérõl szóló elnö-
ki beszámolót a közgyûlés egyhangúlag
– ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
elfogadta.

Második napirendi pontként Fodor
Péter az IKSZ honlapján olvasható pénz-
ügyi beszámolóról elmondta, hogy 2012-
ben át kellett térni a kettõs könyvvitelre.
Az IKSZ bevételei a tagdíjakból és a pá-
lyázati pénzekbõl származtak, és az
IKSZ tartaléka 37 millió forint volt 2012-
ben. 

Harmadik napirendi pontként az IKSZ
felügyelõbizottságának beszámolóját

Knorrné Csányi
Zsuzsa, a bizottság
elnöke ismertette.
A 2013. április 24-
én tartott bizottsági
ülésen áttekintet-
ték az IKSZ pénz-
ügyi-gazdasági te-
vékenységét, az
alapszabály szerinti mûködést és a köz-
hasznú tevékenységet. 

A közgyûlés
utolsó napirendi
pontja az A Könyv-
tárügyért díj átadá-
sa volt. Fonyó
Istvánné, a kurató-
rium elnöke mond-
ta el a díjazottak
laudációját, majd

Fodor Péterrel együtt átadta a díjat az
idei kitüntetetteknek. 2013-ban két egyé-
ni díjazott kapta a díjat: Jehoda Imola, a
Semmelweis Egye-
tem Egészségtudo-
mányi Kar Könyv-
tárának vezetõje és
Kiss Gábor, a Deák
Ferenc Megyei és
Városi Könyvtár
( Z a l a eg e r s z eg )
igazgatója. 

Fodor Péter zárszavában elmondta,
hogy az IKSZ a konszenzus elve alapján
a helyi társadalom részeként mûködõ
könyvtárak szakmai érdekképviseletét
vállalta fel, és ezt a feladatát a jövõben is
teljesíti. 

Ezzel Fodor Péter megköszönte a
részvételt, és bezárta a közgyûlést. ■
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Liber et liturgia. Szertartáskönyvek 
Erdélyben a 16–19. században

Kiemelni egy-egy részletet, aláhúzni a
Teleki Téka enciklopédikus tudásanyagá-
nak egy-egy érdekesebb aspektusát, ez
volt mindenkoron a Téka idõszakos kiál-
lításainak funkciója. Az impozáns állan-
dó kiállítás mellett, amely az állomány
monumentalitását, illetve az alapító min-
denre kiterjedõ alapos szakértelmét és tu-
dománypártoló nagylelkûségét juttatja
önkéntelenül az ide belépõ eszébe, a Te-
leki Téka idõszakos kiállításai lehetõsé-
get nyújtottak/nyújtanak az elmélyülésre
is a régikönyves paletta specifikus rész-
letkérdéseibe, illetve megengedték/meg-
engedik, hogy a mindenkoron szolgáló
könyvtárosok is belophassák víziójukat
egy-egy általuk inkább szakértett terület-
rõl. Az idõszakos kiállításokat Teleki
Bibliothecájának eredeti olvasótermében
rendezik már több mint harminc éve, és
ez idõ alatt a bibliofil közönség láthatott

Biblia-kiállításokat, több tudományterü-
let hermeneutikájába vághatott magának
ösvényt a Téka könyvei mentén, megis-
merhette különbözõ korok nyomdatech-
nikáját, mûvészettörténeti jegyeit, híres
személyiségeit, társadalomtörténeti kuri-
ózumait a tárlók mellett sétálgatva.

Liber et liturgia. Szertartáskönyvek
Erdélyben a 16–19. századból a címe a
május 17-én megnyitott kiállításnak,
amelynek szakmai kurátora Weisz Szidó-
nia történész, a Teleki Téka munkatársa.
Azért vállaltam a könyvtár osztályveze-
tõjeként és a kiállítás koordinálójaként
ennek a cikknek a megírását, hogy ne
csak szakmai ismertetést nyújtson az ol-
vasónak, hanem nyugodtan értékelhesse
is a kiállítást. Természetesen ez így is be-
lülrõl jövõ vélemény, amelyet hasznos
lenne, ha kiegészítene majd egy kritikus
recenzió.

A kiállítás alapkoncepciója az volt,
hogy négy évszázad erdélyi felekezetei-
nek keresztmetszetét nyújtsa a Teleki–
Bolyai Könyvtárban fellelhetõ liturgikus 
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könyvek mentén, olyan módon, hogy az
egyaránt szóljon a szakmabelihez, illetve
az utcáról bejövõ érdeklõdõhöz. Találhat
itt kedvére való különleges kiadványt a
könyvtáros szakkutató vagy az egyház-
történész, mivel a kiállított könyvek nagy
része elõször került nyilvánosság elé, lé-
vén hogy eredetileg kizárólag belsõ egy-
házi használatra szánták õket, majd ere-
deti helyükrõl kikerülve egyenesen zárt
könyvtári környezetbe kerültek. De
ugyanakkor a nagyközönség felõl nézve
közeledés, párbeszéd is ez a kiállítás,
hisz lehetõséget nyújt arra, hogy a mel-
lettünk élõ vallások eddig kölcsönösen
hiányosan ismert liturgiáját, gondolatvi-
lágát feltérképezzük.

A kiállítás felekezetek szerint mutatja
be a szertartáskönyveket – két-két tárlót
szánva a katolikus, az ortodox és a pro-
testáns vallásoknak, egyet az izraelitának
–, ezen belül pedig mûfaji bemutatásra
vállalkozik, külön tárgyalva a szöveges
könyveket az énekeskönyvektõl. A ren-
dezést nyilván megnehezítette az, hogy a
Teleki-Bolyai Könyvtár állományaiban
nem arányos módon vannak a különbözõ
felekezetek képviselve, de igyekeztünk
úgy kialakítani a tárlatot, hogy a lehetõ-
ségeinkhez mérten egyensúlyt teremt-
sünk. A legtöbb kötet a református kol-
légium anyagából származik, de Teleki
Sámuel és Bethlen Zsuzsanna gyûjtemé-
nyébõl, a mikházi és gyergyószárhegyi
kolostorok, valamint a székelykeresztúri
unitárius gimnázium hajdani tulajdoná-
ból is kerültek be könyvek a tárlókba. 

A bemutatott könyvek könyvtörténeti,
nyomdászati szempontból nézve is kivé-
teles merítést képviselnek, van köztük
több unikum, illetve nagyon ritka pél-
dány – a kiállított unitárius énekeskönyv-

nek például csak két kötetét ismerjük,
mindkettõ a Tékában található. Nyomdai
kivitelezés szempontjából is színes a pa-
letta, hiszen a kifejezetten szertartás-
könyvekre szakosodott velencei Giunta
mûhely kitûnõ és rendkívül értékes kiad-
ványaitól a szerényebb megvalósítású ha-
zai nyomtatványokig állítunk ki példá-
nyokat.

Korábbi kiállításainkhoz képest új-
donság, hogy a rendelkezésünkre álló
anyagot igyekeztünk teljesebbé tenni
kölcsönzések által, elkérve a helyi egyhá-
zak féltett ritkaságait is. A marosvásárhe-
lyi Kistemplomi gyülekezet tulajdonát
képezi az ún. Öreg Graduál, a legjelentõ-
sebb református énekeskönyv, a maros-
vásárhelyi zsidó hitközség egy teljes tó-
ratekercset adott át nekünk a kiállítás
idõtartamára. Az evangélikus egyházköz-
ség egy kézzel írt ágendáskönyvet bocsá-
tott rendelkezésünkre, míg a kiállítás
egyik legimpozánsabb eleme, az éneklõ-
pulpitus, a marosvásárhelyi református
Vártemplomból költözött ideiglenesen a
Tékába. A kiállított könyveket, tárgyakat
kétnyelvû fali pannók kisérik, amelyek
magyarázattal szolgálnak az egyes doku-
mentumok készítésérõl, használatáról,
valamint jelentõségérõl.
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De kukkantsunk be egy kicsit érdeklõ-
dõ könyvtárosszemmel is a kiállításra!
Az elsõ két tárló a katolikus szertartás-
könyvekbõl és énekeskönyvekbõl ad vá-
logatást, melyek nagy része a XX. század
derekán, a feloszlatott szerzetesrendek
kolostoraiból (Mikháza és Szárhegy) ke-
rült be könyvtárunk állományába.

A szertartáskönyvek tárlójának legim-
pozánsabb tárgya a velencei Giunta mû-
hely 1520-ban kiadott római Missaléja.
A missale mûfaji szempontból a legfon-
tosabb katolikus templomi könyvnek
számított, a szentmise szövegeit és rubri-
káit (az egyház hivatalos szertartásaira
vonatkozó elõírások) foglalja magába.
Eredetileg a nagy egyházi központoknak
helyi misekönyvük volt, de a XVI. szá-
zad derekán a tridenti zsinat (1545–
1563) kötelezõvé tette a Rómában hasz-
nált misekönyvet minden olyan helyen,
ahol a saját missale kétszáz évesnél fris-
sebb volt. Látvány szintjén igazi különle-
gesség ugyanakkor az a halálfejet ábrá-
zoló fekete bõrkötésû halotti misekönyv,
a Rituale Romanum (Venetiis, 1736),
amely a gyergyószárhegyi ferences ko-
lostor egykori gyûjteményébõl került ki.
Ugyancsak ebben a tárlóban tekinthetõ
meg a kiállítás legrégebbi könyve, az
1501-ben Hagenauban kiadott
Quadragesimale Bige salutis.

A görögkeleti szertartáskönyvek mû-
faji gazdagságukkal lepik meg leginkább
a látogatót. A Teleki-Bolyai Könyvtár
raktáraiban 230 kötet régi román könyv
található, amelyek nagy részét antikvári-
umokból szerezték be az 1960–70-es
években. Mivel ezen nyomtatványok jó
része vallásos témájú, így szinte mind-
egyik egyházi mûfaj képviselteti magát
az állományban. 

A görögkeleti (ortodox) egyház több
könyv használatát írja elõ a papok szá-
mára, mint a római katolikus. Az alapkö-
tetek már a XI. századra, az egyházsza-
kadás idejére kialakultak, tartalmuk 
szerint két nagy csoportra oszthatók: a
Szentírásból származó részleteket tartal-
mazó munkákra, valamint az egyház által
összeállított bibliamagyarázó szövegek,
imák, énekek gyûjteményeire. A kiállított
szertartáskönyvek közt találunk evan-
geliariumot, mely az evangéliumokat tar-
talmazza, az egyházi év, imádságok, éne-
kek használatát szabályozó tüpikont, és
különbözõ típusú, a szertartások állandó
szövegeit összefoglaló misekönyveket
(liturgikon, euchologion, menaion stb.).

A bizánci szertartás szerves részét ké-
pezi az olvasmányok, szövegek énekelve
elõadott formája. Oktoéchosz, triódion,
pentekosztárion, pszalterion (zsoltár-
könyv) – a kiállításon fellelhetõ ortodox
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énekeskönyvek a másságukkal hatnak, il-
letve azáltal, hogy minden valószínûség
szerint elõször láthatók múzeumi környe-
zetben.

Könyvtörténeti szempontból a protes-
táns szertartáskönyvek tárlója a legfigye-
lemreméltóbb, ez nyilván adott, ismerve
a Teleki-Bolyai Könyvtár gyûjteményei-
nek alapvetõen protestáns jellegét. Mind
az énekes-, mind a szöveges könyveknek
szentelt tárlót szinte könyvrõl könyvre
menõen lenne érdemes ismertetnünk,
hisz mindenik példány valamilyen szem-
pontból egyedi. Bornemissza Péter evan-
gélikus énekeskönyve mellett (Énekek
három rendben. 1582, Detrekõ)1, amely
korának leggazdagabb protestáns ének-
gyûjteménye, tárlóba került az elsõ unitá-
rius énekeskönyv, az Isteni dicséretek,
imádságos és vigasztaló énekek jelenleg
ismert legkorábbi példánya (1602–1615,
Kolozsvár, Heltai nyomda)2, de a refor-
mátus énekeskönyv mûfaját is a Téka
egyik unikuma, a Debrecenben kiadott
Keresztyéni énekek (1616)3 által mutatja
be a tárlat.

A kiállítás egyik fõ attrakciója, a ma-
rosvásárhelyi kistemplomi gyülekezettõl
kölcsönkapott Öreg Graduál4, amely a
magyar nyelvû református gregorián 
zene leggazdagabb gyûjteménye, ugyan-
akkor nagymértékben befolyásolta 
e könyvtípus fejlõdését a következõ év-

századokban. 1636-ban nyomtatták Gyu-
lafehérváron, a fejedelmi nyomdában, 
I. Rákóczi György fejedelem küldte a
marosvásárhelyi eklézsiának. 

Ami a szöveges szertartáskönyveket
illeti, a Sola Scriptura-elv követése miatt
a protestáns szertartásokra nem jellemzõ
az a mûfaji változatosság a szertartás-
könyvek terén, amely jelen van a katoli-
kus és az ortodox világban – ez jórészt
leegyszerûsítette a válogatást a kiállítás
megálmodója, Weisz Szidónia számára.
A tárlat több ágendáskönyvet is bemutat,
melyek közt két unikumot is megtalál a
látogató, a református Liturgia Claudio-
politanát (1670, Kolozsvár)5, illetve
Beythe István Mikeppen az körösztyéni
gyülekezetben... címû, Németújváron ki-
adott templomi rendtartását (1582).6

Könyvtári Levelezõ/ lap • 2013. június 25

1 RMK I 195, RMNY 513 
2 RMK I 342, RMNY 983  
3 RMK I 463, RMNY 1107 
4 RMK I 658, RMNY 1643 
5 RMK 1588
6 RMK I 200, RMNY 517 



A kiállítás felsõ idõhatárát jelzi az a
XIX. század végérõl származó teljes Tó-
ra, amelyet a marosvásárhelyi zsidó hit-
községtõl kölcsönzött a könyvtár, a saját,
ugyancsak XIX. századi, illusztrált tóra-
tekercse mellé.

A kiállítás megálmodóiként, létreho-
zóiként természetesen voltak rejtett és
kevésbé rejtett elképzeléseink annak ter-
vezett hatásairól. Idõszakos kiállításaink
célja mindenkoron értelemszerûen a Te-
leki Téka, illetve az ide bekerült többi ál-
lomány könyveinek megmutatása, meg-
ismertetése volt a tágabb szakmával és a
mûvelt nagyközönséggel. De ugyanak-
kor az elmúlt években lassan még továb-
bi jelentõséget kaptak ezek a kiállítások,

azt a szerepet, hogy esztétikai hatásuk
vagy a megközelítés frappáns volta által
hozzájáruljanak egy, a virtualitás által
dominált generáció visszatérítéséhez a
könyves kultúrához. Szertartáskönyvek-
rõl szóló kiállításunk ennek a feladatnak
is igyekszik megfelelni, a tartalmi meg-
közelítés mellett kiemelten odafigyeltünk
a tárlat látványtervének kialakítására, ez-
zel is nyitva a mind erõsebb és erõsebb
ingereket keresõ fiatal generáció felé.
Ugyanakkor úgy gondolom, hogy híd is
ez a kiállítás, palló egymás megismerése,
megértése felé, mely párbeszédet gene-
rálhat a felekezetek között és hozzájárul-
hat nemcsak a könyvek, hanem egymás
kulturális értékeinek tiszteletéhez is. ■
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A kifejezés valós és átvitt értelmében is
igaz: úttalan utakon járunk alapítvá-
nyunkkal a határon túl, a legtöbbször
Kárpátalján.

Többször hírt adtunk már e lap hasáb-
jain is arról, hogy milyen célokkal szer-
veztük alapítványi keretek közé az addig
külön-külön intézmények vagy magán-
személyek tevékenységét. Az elmúlt
nyolc esztendõ során saját bõrünkön ta-
pasztaltuk meg egy szervezet fejlõdésé-
nek állomásait, szükségszerû változásait,
s talán nem önteltség állítani, hogy fejlõ-
dését is. Igen, fejlõdés, mert nagy utat
tettünk meg a könyvek tömeges, váloga-
tás nélküli, rendszertelen átjuttatásától és
az alkalmanként tartott elõadásoktól, ad 

hoc ügyintézésektõl napjainkig. Mostan-
ra bátran állíthatjuk, hogy olyan rend-
szerszerû mûködést sikerült kialakíta-
nunk, amelyben benne van mindaz a 
tapasztalat és kapcsolatrendszer, amit az
elmúlt évek során megszereztünk, felépí-
tettünk.

2011-ben, alapítványunk ötéves évfor-
dulóján, Csongrádon, a Kárpát-medencei
könyvtárosok konferenciáján egy elõadás
és egy kiállítás keretében is bemutathat-
tuk a leginkább érintetteknek félévtize-
des tevékenységünket. Mindkét bemutat-
kozás A hátizsák(olás)tól a digitális
könyvtárakig címet viselte, és annak a
fejlõdésnek az eredményeit volt hivatott
kifejezni, melyre a fentiekben utaltunk.
Ekkor már mûködött a honlapunk
(www.kamika.hu) is, amelyet 2011 ápri-
lisában, a könyvtárosok világnapja tiszte-
letére nyitottunk meg, s az éppen akkor
zajló könyvfesztiválon be is mutattunk 
a kollégáknak. Marschalkó Szilárdnak
köszönhetõen azóta is folyamatosan nyo-
mon követhetõ tevékenységünk, ez év 
januárjától pedig van saját face-
book-oldalunk (Kárpátaljai-Ma-gyar -
Iskolai-Könyvtárakért-Alapítvány/
388999614523942). A közösségi oldal-
nak köszönhetõen egy olyan réteget sike-
rült megszólítanunk és magunk mellé
állítanunk,amelynek tagjai a honlapunkra
talán soha nem jutottak volna el. Maguk
az érintettek a határon túlról, középisko-
lások, egyetemisták. Utóbbiak közül töb-
ben konkrét támogatói szándékkal is je-
lentkeztek, könyvgyûjtés és önkéntes 
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munka felajánlásával. Megéri a befekte-
tett energiát!

Fontos eleme munkánknak, hogy tá-
mogatóink, együttmûködõ partnereink
körét szélesítsük és a meglévõ kapcsola-
tainkat erõsítsük, minél többoldalú
együttmûködést tudjunk kialakítani.

Így jutottunk el 2011-ben a Publika
Magyar Könyvtári Kör kezdeményezésé-
vel Dévára, a Déva-KÖSZÖNT program
keretében, négy intézmény és két civil
szervezet együttmûködésének eredmé-
nyeként. (Könyvtári Levelezõ/lap,
2011/9.)

Az önkéntes munka olyan elemeivel,
hangulataival ismerkedhettünk meg ak-
kor, amilyeneket a korábbiakban soha
nem tapasztaltunk; hat olyan felnõtt em-
ber végzett egy héten át kemény fizikai
munkát a lehetõ legnagyobb összhang-
ban, akik között egy volt csak, akit min-
denki ismert, a többiek akkor találkoztak
elõször egymással. Kívánjuk, hogy ezt
sokan megtapasztalják!

A napi nyolc-tíz órai együttlét, a válo-
gatás, rendszerezés stb. során merültek

fel újabb olyan gondolatok, amelyek na-
gyon nagy mértékben hozzájárultak ah-
hoz, hogy célirányosabban, az addigiak-
nál még inkább letisztultan szervezzük az
alapítvány munkáját.

Kezdetektõl, még hivatalos bejegy-
zésünk elõtt felkaroltuk az Irkát, Kár-
pátalja egyetlen magyar nyelvû gyermek-
lapját. Tevékenységünknek azóta is fõ
pillére ez az irány. Az Irka Gyermekna-
pon és az Irka Karácsony-ünnepségeken
folyamatosan jelen vagyunk. Májusban
elõadót – írót, költõt, zenetanárt, színészt
stb. – viszünk, s minden Irka-alkotó, -
olvasó, aki az ünnepség meghívottja, sze-
mélyes könyvajándékot kap alapítvá-
nyunktól, illetve közvetítésünkkel. Mert
ezeket az adományokat mi valójában
csak továbbítjuk, hiszen a hozzánk eljut-
tatott pénzbõl vásároljuk, vagy a begyûj-
tött könyveket, DVD-t, technikai eszközt
stb. tudjuk vinni. Honlapunkon nem csak
együttmûködõ partnereinket és kiemelt
támogatóinkat tüntetjük fel, hanem azon
magánszemélyek nevét is, akik segítik
munkánkat adományok szervezésével, 
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újabb kapcsolatok bevonásával, szállítás-
sal, csomagolással, elõadóként, vagy bár-
milyen apró hozzájárulással, amivel tel-
jesebbé, kerekebbé teszik azt. Az Irka-
támogatás megnyilvánult még anyagi 
segítség nyújtásában, más szervezetek-
nek ebbe való bekapcsolásában is, illetve
az Irka fõszerkesztõjének, Punykó Máriá-
nak személyén keresztül a szórványban

vagy az annak egyre lejjebb húzódó hatá-
rain mûködõ iskolák, könyvtárak és
könyvtárosaik támogatására. Bizonyára
ennek is köszönhetõ, hogy 2011 decem-
berében nagyon szép elismerésben része-
sült alapítványunk az Irka gazdájától, a
Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövet-
ségtõl, fennállásuk huszadik évforduló-
ján (Könyvtári Levelezõ/lap, 2012/1.). S
talán ahhoz is hozzájárultunk, hogy a lap
2012. augusztus 20-án Külhoni Magyar-
ságért díjat kapott (http://kamika.hu/
index.php?option=com_content&view=
article&id=138%3Akuelhoni-magyar-

sagert-dijat-kapott-a-karpataljai-irka-
gyermeklap-&Itemid=102). Azt a sok 
segítséget, amit mi az Irka fõszerkesztõ-
jétõl kaptunk kárpátaljai munkánk szer-
vezéséhez – ahhoz, hogy oda menjünk,
ahol arra a legnagyobb szükség van, oda,
ahol a fogadó intézmény mûködése 
garancia az adományok célszerû haszná-
latára és amely maga is törekszik a fej-
lesztésre, s valóban azt vigyük, amit ér-
demben tudnak használni –, azzal 
köszöntük meg, hogy a fõszerkesztõt fel-
terjesztettük a Magyar Kultúra Lovagja
címre. (http://kamika.hu/index.php?
option=com_content&view=category&
layout=blog&id=1&Itemid=102).

A dévai együttgondolkodás eredmé-
nye az is, hogy adományainkat egy évben
két idõpont köré szervezzük: a könyvtá-
rosok világnapja és az iskolai könyvtárak
nemzetközi hónapja (azon belül is az is-
kolai könyvtárak világnapja köré).  Így
jutottunk el már 2011 õszén Izsnyétére.
A település magyar, ukrán, ruszin falu a
járásban, tizenhárom kilométernyi távol-
ságra a járási székhelytõl, délnyugati
irányban. tól tizennyolc kilométerre. La-
kóinak száma 2240 fõ, ebbõl 1435 fõ ma-
gyar (70%). 

A községnek két iskolája van. A ma-
gyar tannyelvûbe százhúsz gyerek jár, az
ukrán iskolának száznegyven tanulója 
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van. Óvodája ötven férõhelyes. Egyike
annak a hét településnek a járásból – ösz-
szesen ötvenkét település tartozik ide –,
ahol még magyar nyelven is van oktatás.
A számok magukért beszélnek: kevesebb
a magyar iskola tanulóinak száma, s ott is
az alsó tagozatban tanulók létszáma már
csak negyven, tehát fele a felsõ tagozato-
sokénak. Ez az oktatási törvény hatá-
sa már.

A 2010-ben felújított iskolában új he-
lyiséget kapott az iskolai könyvtár. Gaj-
dos Valéria, az intézmény igazgatója és a
tantestület számára is fontos a könyvtár.
Fõállású, bár nem szakképesített könyv-
tárosuk van.  

Több mint száz kötet mesekönyvet,
szépirodalmi, ismeretterjesztõ kötetet és
kézikönyvet, CD-lejátszót, verses és me-
sés CD-ket, könyvtári kellékeket, felira-
tokat, adminisztrációs nyomtatványokat,
irodaszereket és taneszközöket vittünk
magunkkal. Az adományozás elõkészíté-
sében Iglainé Perecsi Zsuzsa (Móricz
Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár,
Nyíregyháza – MZSMVK), a szállítás-
ban és a helyszín elõkészítésében Kocsik
Tibor volt segítségünkre.

Az adományozó ünnepség után Gás-
pár Ferenc és Cselenyák Imre író, Hajdú
Ágota, a Vikár Sándor Zeneiskola tanára
és Mózer Csaba népzenész tartott rend-

hagyó történelem- és irodalomórákat a
nagyoknak, valamint zenés játszóházat 
a kisebbeknek. Máté Ottó (MZSMVK) a
könyvtár állományának informatikai hát-
terét mérte fel. Erre azért volt szükség,
mert akkor már megkötöttük az együtt-
mûködési megállapodást a Monguz Kft.-
vel, miszerint a cég a HunTéka iskolai
könyvtári változatát korlátlan számban
felajánlja az alapítvány támogatására,
olyan helyekre, ahol a fogadókészség és
az informatikai infrastruktúra is adott. Ez
volt az elsõ ilyen lépés. Ez eredményte-
len maradt. Viszont röviddel az izsnyétei
program után Verbõcre látogattunk ado-
mány-elõkészítés céljából. A települést a
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pedagógusszövetség és a beregszászi
konzulátus javaslatára választottuk.

Alapítványunk kiemelt figyelmet
szentel nem csak a szórvány, hanem a
szórványba szoruló települések iskolái-
nak is. A Nagyszõlõsi járásban lévõ 1200
fõs (több mint 90%-ban magyar ajkú)
Verbõc iskolai könyvtárát 2011. decem-
ber 18-án Éva Erzsébettel, az alapítvány
egyik alapító tagjával és Kocsik Tibor
önkéntes támogatóval, valamint a Kár-
pátaljai Magyar Pedagógusszövetség 

képviselõivel és Tóth István fõkonzullal
közösen látogattuk meg. Megismerked-
tünk az intézmény igazgatónõjével,
Szavkó Szilviával, több pedagógussal,
Sinkó Mónika könyvtárossal, s egyeztet-
tünk a körösmezõinél (2008) és az izs-
nyéteinél (2011) egy jóval tágabb lehetõ-
ségeket is magában rejtõ támogatásról,
mely projekt megvalósítását 2013 áprili-
sára terveztük. Most sem mentünk üres

kézzel. Szépirodalmi könyveket, szakfo-
lyóiratokat ajándékoztunk az iskolának.

Az anyanyelv napi szinten való állan-
dó használata az anyanyelv ápolásának, a
nemzeti identitás megõrzésének leg-
fontosabb eszköze. Ezért is kísérik fi-
gyelemmel és támogatják mind az ala-
pítvány, mind mások e célt szolgáló 
kezdeményezését az anyaországot képvi-
selõ hivatalok is. Tóth István beregszászi
fõkonzul is megtisztelte látogatásával az 

intézményt, s egyben ezzel az alapítvány
munkáját is. A könyvtárosok világnapja
apropóján, de pontosan 2013. április 
11-én, a költészet napján megvalósult
programunkon az íróvendég Gáspár 
Ferenc és Fülöp Gábor (alias Boldogh
Dezsõ) volt, akik rendhagyó történelem-
órát tartottak a felsõ tagozatosoknak, ér-
dekes középkori fegyverekkel, zenével,
interaktív játékkal egybekötve. Az alsó
tagozatosokat Olajos Gábor zenetanár
énekeltette meg. Kiváló hangulatú „tan-
óra” volt. Az adományok átadására a
könyvtárban került sor. Az alapító ta-
gok képviselõit elkísérte Tóth Kornél, 
a Monguz Kft. képviselõje, aki jelképe-
sen átadta a HunTéka szofvert a könyvtár
számára, s a program után még ott is ma-
radt, hogy betanítsa annak használatára
Sinkó Mónika kolléganõt. Az elõkészüle-
teket interneten már ekkorra megtették.
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Úgy gondoljuk, ez óriási elõrelépés; nem
elsõsorban az alapítványnak, hanem a
majdani alkalmazóknak és felhasználók-
nak. Szeifried Zoltán kisvárdai grafikus-
mûvész Irodalmi arcképcsarnok soroza-
tából harminchat magyar klasszikus író
és költõ arcképével ajándékozta meg a
könyvtárat, amelynek falait fogják ezek
díszíteni. Az „ünnepségen”, mert valóban
az volt az iskola életében ez a nap, s nem
túlzás, ha azt mondjuk, hogy a miénkben
is, Orosz Ildikó, a Kárpátaljai Magyar Pe-
dagógusszövetség elnöke is megköszönte
a kétszáznyolcvan tanulót számláló isko-
la ilyen formában való támogatását, s be-
szélt arról a nem könnyû helyzetrõl, ami
a magyar nyelven való oktatást egyre ne-
hezebbé teszi Kárpátalján. Tóth István
fõkonzul pedig arról szólt, hogy mennyi-
re fontos a szórványhatárok egyre lejjebb
tolódásának megakadályozása, amihez –
meglátása szerint – ez az adomány, s ki-

emelten az a tény, hogy megtörtént egy
lépés az intézmény világhálóra kapcsoló-
dásához, igen komoly segítség. Répási Il-
dikó a Kárpátaljai Magyar Iskolai
Könyvtárak Információs Egyesületét
képviselte, Punykó Mária pedig a szór-
ványban élõk „gondozójaként” képvisel-
te a pedagógusszövetséget. Szavkó Szil-
via igazgató szavaiból kitûnt, hogy a
könyvtár mûködése fontos az intézmény
számára, s minden támogatást meg is ad
a kolléganõ munkájához. Biztosíték szá-
munkra az a takaros intézmény, amely-
nek a megjelenésén, mûködésén (ami
ilyen rövid betekintéssel is felmérhetõ)

látszik a minden részletre való odafigye-
lés. Az igazgatónõnek ezúton is gratulá-
lunk az intézmény ilyen formában való
„kézben tartásához”!

Költészet napja nem múlhat el vers, a
könyvek szívének felidézése nélkül.
Pregitzer Fruzsina színmûvésznõ csodá-
latos mûsorával bûvölte el a gyerekeket
és a pedagógusokat, s valamennyi részt-
vevõt. Ezt, s valójában az egész napot,
megkoronázta az a külsõ megformálásá-
ban és lelkiekben egyaránt ünnepi mûsor,
amivel az iskola diákjai köszöntötték a
magyar nyelvet, a magyar verset és min-
ket, vendégeket.

Az adományozás fizikai elõkészülete-
it (az adományok válogatása, pakolás,
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dobozolás stb.) Kocsik Tibor önkénte-
sünk végezte most is. Munkája nélkülöz-
hetetlen számunkra! E programunk ki-
emelt támogatója a Könyvtárostanárok
Egyesülete volt, tõlük közel kétszáz kötet
nagyon értékes könyvet kaptuk, melyek-
nek gyûjtését õk szervezték meg.

Köszönetünket kell kifejezzük mind-
azoknak, akik munkájukat, saját szabad-
idejüket áldozták ezekre az eseményekre,
s különösen azért, mert akik nem jártak
még arrafelé, azok számára elképzelhe-
tetlen, hogy a szó valódi értelmében mi-
lyen úttalan utakon lehet csak eljutni pél-
dául Verbõcre is. 

Köszönet a türelemért, hogy senki
nem adta fel, amikor a negyven kilomé-
teres utat másfél óra alatt tettük meg!
Senki nem mondta, hogy õ most vissza-
fordul, mert nem teszi ki a maga s autója
épségét ezeknek az útviszonyoknak.
Nem adták fel, mert a járhatatlan út vé-
gén látták a célt: azért mennek, hogy a
magyar szó tovább élhessen.

S ezek az emberek egy bõ hónap múl-
va újra nekiindultak, pedig tudták, nem
jobb az út, de a cél ugyanaz!

Most, 2013-ban, teljesen rendhagyó
módon, az egyéb programok zsúfoltsága
miatt az Irka nem szervezett gyermekna-
pi programot, így másfelé vettük az
irányt. Illetve hamarabb jutottunk el – 

május 17-én – arra a településre, amely
õszre volt betervezve. 

Gálocs az Ungvári járás hatvankét te-
lepülésébõl az egyetlen, ahol csak ma-
gyar nyelven folyik az oktató-nevelõ
munka.   csak tizenkét kilométerre, a ha-
tárátkelõtõl is csupán húsz kilométernyi
távolságra fekszik az 545 fõs (70%-a ma-
gyar) település. Ahogy letérünk az Ung-
váron át Kijevbe vezetõ fõútról, nem
messze a határtól, ismét az az érzés tá-
madhat az emberben, hogy azon az úton
csak az megy tovább, akinek az élete mú-
lik rajta… Jelen esetben mondhatnánk:
egy nemzet élete. Ez persze túlzás, de
fantasztikus, felemelõ érzés, hogy vala-
mit hozzá tudunk tenni ehhez!

A településre beérve a hatvanas évek
hangulata idézõdik fel. A falu közepén, a
templom mellett van az iskola épülete,
hatalmas füves udvarral és sok-sok fával,
bokorral. Egyértelmûen érezhetõ, hogy
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mindent megtettek az illetékesek azért,
hogy egy varázslatos szigetet alakítsanak
ki a falu közepén a huszonegy óvodásnak
és a huszonnégy kisiskolás diáknak, akik
csak úgy maradhattak a faluban, hogy
összevonták a két intézményt. A felsõsök
már a szomszéd faluban tanulnak. 

Síppal, dobbal, nádi hegedûvel – lehe-
tett volna ez is a program címe. Hajdú
Ágota, a Vikár Sándor Zeneiskola népze-
netanára és Mózer Csaba népzenész egy
tucatnyi hangszert hozott magával – a
cimbalomtól a hegedûn és brácsán át 
a kobozig –, hogy megismertessék a han-
gok világával a gyerekeket, intenzíven
bevonva õket is az elõadásba, s a végén
lehetõséget adva nekik minden egyes
hangszer kipróbálására. 

Alapítványunk százharminc kötet
könyvvel, kifestõvel, iskolai foglalkozta-
tó füzettel ajándékozta meg õket. 

Utunkra elkísért bennünket e progra-
munk kiemelt támogatója, a Kárpátok
Mûvészeti és Kulturális Egyesület képvi-
seletében Õry László is, aki gyermek-
játékokkal, könyvekkel és édességgel ér-
kezett. Szaniszló Erzsébet igazgatónõ
szavai szerint valami olyat kaptak ezen a
délelõttön a gyerekek, amit nem felejte-
nek el, míg élnek. Bízzunk benne, hogy
így lesz!

Tóth István beregszászi fõkonzul és
Molnár Sándor polgármester is köszöne-
tét fejezte ki alapítványunknak a gyer-
meknapi színes „ajándékcsomagért”, a
gyerekek pedig csodálatos mûsorral és
saját maguk által készített virágokkal kö-
szöntöttek bennünket. Az elõkészítõ
munkálatokban és az események meg-
örökítésében most is Kocsik Tibor volt
segítségünkre.

Milyen egyszerûnek is tûnik így rövi-
den összefoglalni az eseményeket. Ám
addig, míg útra kelünk, megszámlálhatat-
lan a teendõ, s nehezen vehetõ az is
számba, hány ember apró segítsége – egy
„odaszólok”, egy „elhozom Budapest-
rõl”, „átválogatom otthon”, „segítek do-
bozolni”, „elõkészítem a fényképezõt”,
„ne feledjük az átvételit”, „segítek a ha-
tárátkelésben” – s még számtalan perc és
óra, melyek segítenek; ha fizikálisan nem
is, de lélekben az utakat járhatóvá tenni.
Ehhez pedig nem kell más, mint egy
nyelven beszélni! ■
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Mielõtt a több mint kétszáz oldalas, pu-
hafedeles kötetet értékelnénk, vegyük
kézbe, fordítsuk meg, és nézzük, mit ír 
a jubiláns a címrõl: írásaim egy része a
könyvtárak világáról vall. Tanárból let-
tem iskolai könyvtáros, valamikor »az
emberélet útjának felén«. Mindig is tanár
akartam maradni a könyvtárban, mindig
könyvtárostanárnak tartottam magam.
Ezért a kettõs kötésért megszenvedtem.
[…] Írásaim másik fele vallomás szülõ-
helyemrõl, ahol otthon vagyok, ahol het-
ven éve élek. […] Néhány írás egyszerre
szól Kunszentmiklósról, iskoláról és
könyvtárról. Õk a legkedvesebbek.”

Itt Kunszentmiklóson, a városháza
dísztermében került sor 2013. június 10-
én a könyv ünnepélyes bemutatójára,
egyúttal Balogh Mihály köszöntésére is,
aki a város szülötte, tanára, könyvtáros-
tanára, mûvelõdéstörténésze.

A kötetben nemcsak a tisztelõk, bará-
tok és pályatársak, hanem a jubiláns írá-
sai is megtalálhatók. Bõdi Szabolcs pol-
gármester Köszöntõ Balogh Mihály 70.
születésnapjára címû írásával indul a kö-
tet, melyet Szabó Sándornak, a csurgói
Nagyváthy János Szakközépiskola igaz-
gatójának 2001-ben, a Pro Schola emlék-
plakett átadása alkalmából elhangzott
laudációja követ. 

Ezt egészíti ki, folytatja Balogh A pá-
lyarajz folytatása címû írása a jelenig,
2013 májusáig. Ezután következik Ba-
logh Mihály szakmai életrajza adatokban

és Balogh Mihály mûveinek bibliográfiá-
ja (utóbbi Dömsödy Andreának, az Or-
szágos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum
– OPKM – munkatársának köszönhetõ).
A bibliográfia csak a fontosabb írásokat
tartalmazza az alábbi bontásban: 1. Hely-
ismeret, helytörténet, 2. Könyvtárügy (az
általános cikkek után Iskolai könyvtár,
Könyv és Nevelés, a Könyvtárostanárok
Egyesülete, Muzeális gyûjtemény, Olva-
sás, Országos Pedagógiai Könyvtár), 3.
Pedagógia, 4. Egyéb témák, 5. Róla szó-
ló mûvek.

Ezután Varga Katalin, az Oktatáskuta-
tó és Fejlesztésõ Intézet – Pedagógiai
Könyvtár és Múzeum (OFI-PKM) igaz-
gatója A Magyar Pedagógusok Háza cí-
mû írása az OPKM új otthonáról, Balogh
1998 és 2005 közötti fõigazgatói tevé-
kenységének egyik fontos kezdeménye-
zésérõl szól; a ház hosszú távú terveit is-
merteti részletesen – nem hallgatva el a
nehézségeket, kudarcokat, de az új fej-
lesztések eredményeit sem. Kalmárné
Morcsányi Rozália, aki a kilencvenes
években a Magyar Könyvtárosok Egye-
sülete (MKE) iskolai könyvtáros szek-
ciójában töltött be vezetõ tisztségeket –
1997-ben az önálló Könytárostanárok
Egyesületének elnöke is lett –, Egy élet-
mû a könyvtáros-tanári hivatásért és egy
évtized a Magyar Könyvtárosok Egyesü-
lete élén címmel Balogh kimagasló egye-
sületi tevékenységére emlékezik szemta-
núként.
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Bege Nóra fotográfus, mûvészettera-
peuta egykori tanítványként idézi fel sze-
mélyes emlékeit volt tanáráról költõi
emelkedettséggel (Balogh Mihály 70
éves), míg Jáki László Balogh Mihály ju-
bileumára c. írásában munkatársként és
idõsebb, tapasztalt barátként tekint vissza
közös tevékenységükre, elsõsorban a
Könyv és Nevelés újraindítására és az
OPKM igényes sorozataira (Tudós taná-
rok – tanár tudósok, Mesterek és tanítvá-
nyok).

A köszöntõ rész három utolsó írásá-
ban elõször Sitkei Béla a helyi sajtóban
végzett közös tevékenységrõl ír (b.m., a
helyi zsurnaliszta), majd Szabó Sándor
kér ismét szót Közel-távoli találkozások
(Levélféle Balogh Mihálynak) címû visz-
szaemlékezõ köszöntésében, hogy fel-
idézze közös élményeiket. Végül Tölgye-
si József, a kötet szerkesztõje, Egy életmû
olvasata vs. Balogh Mihály címmel ír ar-
ról, hogyan ismerte meg elõször az ünne-
pelt írásait, majd õt magát személyesen.

A kötet további kétharmadában Ba-
logh publikációból válogatott a szerkesz-
tõ a címben jelzett „kettõs kötés” alapján:
elõször könyvtári, könyvtár-pedagógiai,
majd helytörténeti írásai következnek
(némelyik rövidítve).

Nézzük elõször a könyvtári témájúa-
kat! Az elsõ az újra megindított Könyv és
Nevelés c. folyóirat beköszöntõje 1999-
bõl (Lectori salutem), majd a Kortársak
visszaemlékezései elsõ olvasási élménye-
ikre c. írásban elsõ olvasmányait idézi
fel. Fontos alapcikk a Könyvtáros? Ta-
nár? Könyvtárostanár! (1994) – több-
ször, több helyen is megjelent –, hiszen
egy új foglalkozás, a könyvtáros-tanárság
tapasztalatait rögzíti benne, de legalább
ennyire emlékezetes a dán iskolai könyv-

tárakban tett tanulmányutat megörökítõ
beszámoló, a „Van egy farmom Dániá-
ban” 1995-bõl.

A Gyõri Gáspár könyvtárostanár
munkásságát ismertetõ kötetbõl (2003)
három szemelvény került a kötetbe: az
alapos bevezetés (Iskolai könyvtár?),
az Egy régi vita máig ható tanulságokkal
c. fejezetnek az …és modell lett-e? része,
valamint az Epilógus.

Ezután szubjektív szakmai beszámo-
lók (útirajzok) következnek, melyeket is-
merhetnek a Könyvtári Levelezõ/lap ol-
vasói: a Könyvtári kalandozásaim Mexi-
kóban c. tudósításokból kettõ (2008) és a
Római vakáció(m) harmadik, befejezõ
része (2009). A záró tanulmány már
nyugdíjba vonulása után, 2007-ben jelent
meg. A „Nyolc esztendõ nem a világ…”
negyven év OPKM-mel és az OPKM
munkatársaival kapcsolatos emlékeit
gyûjti össze.

A helytörténeti részben tíz közlemény
olvasható, hét Baloghtól, három pedig
egy-egy recenzenstõl. A Felsõ-Kiskunság
– Dunamelléket tanártársával, Szabó
Sándorral írta. A 2000-ben publikált 
192 oldalas helyismereti olvasókönyvbõl
a bevezetés (Otthontól a hazáig), a A ku-
nok nyelve, majd nyelvi (tájszólások, táj-
nyelv) és néprajzi témák (viselet, szere-
lem és házasság, szokások, ünnepek és
jeles napok) kerültek be a kötetbe.

A Dunavecse-monográfia 2001-ben
látott napvilágot a Száz magyar falu
könyvesháza sorozatban. Itt is csak ízelí-
tõt kapunk a 211 oldalas könyvbõl: az el-
sõ (A „Kis lak” faluja: Vecse) és az utol-
só fejezetet (Összefoglaló), ezek átfogó
képet adnak a Duna mellett fekvõ, 1271
óta ismert településrõl. (Utóbbi szövege a
kötet kedvéért kissé módosult.)
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A város és a krónikás (Bors Károly
Kunszentmiklóson) 2004-ben jelent meg,
és az elsõ helyi újság kiadójának, Bors
Károlynak 1892-ben kiadott helytörténe-
ti munkája (Kunszentmiklós város törté-
nelmi adatai: letelepedési kora, anyagi
és szellemi fejlõdése) hasonmás kiadásá-
nak kísérõköteteként látott napvilágot.
Ebben a szerzõ a Somogy megyébõl
származó, 1854-tõl haláláig a városban
élõ krónikás életét és munkásságát dol-
gozta fel. Itt is csak a mû eleje (A vándor-
színész, A város) és a vége („Igaz tiszte-
lõjük, Bors Károly”) kerülhetett újra köz-
lésre.

A költõ és a város (Petõfi Sándor
Kunszentmiklóson) 2012 nyarán került az
olvasók elé, és Petõfi pályáját és rövid
életének helyi színtereit, eseményeit,
kapcsolatait foglalja össze. A választott
szemelvények között szerepel a két Elõ-
szó („… amelyben a szerzõ elõször ma-
gát ajánlja”, „… azután mentegetõzik”),
majd az események helyszínét megrajzo-
ló „Kies Kiskunság, szeretett Szent-
miklós”, az Árvíz elõtt… és az Így utaz-
hattak õk hangulatos fejezetei. 1848 nya-
rának a követválasztási vereségét elemzi
a Végsõ számvetés némi tanulsággal c.
fejezet, majd a „könnyedebb hangvételû”
Kerestem Petõfi Pistit címû írásban a
szerzõ kitartó kutatómunkáját követhet-
jük nyomon.

A Tiszteletpéldány 2008-ban jelent
meg az OPKM Mesterek és tanítványok
sorozatában. Ebben 231 oldalon egy
nagyszerû, de mára elfeledett tanár, a
Kunszentmiklóson született Baráth Fe-
renc pályáját rajzolja fel, és kitér egy fon-
tos litografált könyvecskére, Molnár
(Neumann) Ferenc hatodikos tanuló szö-
veggyûjteményére is. A pesti református

gimnáziumnak – a mai Lónyay elõdjének
– tanáráról és diákjáról írt monográfiából
a szerkesztõ remek érzékkel választotta
ki a Prológust és a zárófejezetet, a Mes-
ter és tanítványt, ahol a kötet lényeges
mondandói fogalmazódnak meg, többek
között Baráth Ferenc és Arany János (és
persze Balogh Mihály) tanári „ars poéti-
kája” is.

A Mészöly Dezsõ kunszentmiklósi kö-
tõdése c. írását a 94 éves költõ, mûfordí-
tó 2011 végén bekövetkezett halála inspi-
rálta. (Mészöly több szálon is kötõdött a
városhoz: rokonai és barátai egyaránt
szép számmal éltek ott.)

A Legalul? címû riport a kötet egyik
régibbi darabja (csak a Könyvtáros? Ta-
nár? Könyvtárostanár! jelent meg
elõbb), 1994 õszén közölte az Élet és Iro-
dalom. (A cím – Ganz unten – és a mot-
tó Günter Wallraffra, az „álruhás”, török
vendégmunkásként is dolgozó német ri-
porterre utal.) A szerzõ a riportban két
kortársát – egyikük iskolatársa is volt –,
G.-t és J.-t szólaltatja meg, akik Ausztri-
ában próbálnak boldogulni munkaerejü-
ket áruba bocsátva és a borzalmas mun-
ka- és életkörülményeken felülemelked-
ve, örök idegenként.

Jó szerkesztõi megoldás, hogy három
fontos könyvérõl is ebben a részben, a
szemelvények után olvashatunk. Itt talál-
ható honismereti olvasókönyvének kriti-
kája (Cs. Kovács Jenõtõl), Petõfi-köny-
vének recenziója (Kiss Gy. Csabától),
továbbá Baráth Ferencrõl és Molnár Fe-
rencrõl írt könyvének ismertetése (Tren-
csényi Lászlótól) Ezek lényegesek mind
a szerzõ pályája, mind témájuk szem-
pontjából, s így a terjedelmi okokból rö-
vid részletek után a mûvek egészérõl is
képet kaphat az olvasó.

Könyvtári Levelezõ/ lap • 2013. június38



A kötet végén a közremûködõk adatai
és a jubiláns nyolc könyvének színes
címlapfotói találhatók. A könyv több fe-
kete-fehér fényképet közöl az ünnepelt
pályájának különbözõ szakaszairól. 
A kötetben található élõfej segíti a kere-
sésben az olvasót; a tördelés és a borító a
Petõfi-könyvet is gondozó Hóka László
munkáját dicséri.

A recenzens jó szívvel ajánlja a köny-
vet elolvasásra, és kíván a szerzõnek – a
Levelezõ/lap olvasóival együtt – jó
egészséget és további tevékeny életet!

Isten éltessen, Mihály! ■

Kettõs kötés. Tiszteletkötet Balogh 
Mihály 70. születésnapjára
Szerk. Tölgyesi József. –
Kunszentmiklós: Kunszentmiklós Város
Önkormányzata, 2013. – 
208 p. : ill.– ISBN 978-963-08-6706-1
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