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Az Egyházi Könyvtárak Egyesülése –
mely szakmai szervezetet éppen a
Könyvtári Levelezõ/lap oldalairól ismer-
hette meg a könyvtáros szakma – húsz
évvel ezelõtt, 1994-ben alakult. 

Az 1990-es évek elején, elõször a Ma-
gyar Könyvtárosok Egyesületén (MKE)
belül merült fel egy önálló egy-
házikönyvtári szekció létrehozásának
gondolata, majd az Országos Széchényi
Könyvtár (OSZK) egyházi könyvtára-
kért felelõs munkatársa, Szelestei Nagy
László javaslatára született meg egy
munkaközösség ötlete. Az ötletbõl a pan-
nonhalmi Fõapátsági Könyvtár vezetõje,
Bánhegyi Miksa, Szelestei Nagy László
és több elszánt egyházi könyvtárban dol-
gozó kolléga összefogásának jóvoltából
konkrét terv lett. 1994. március 8-án, Ka-
locsán, több mint húsz egyházi könyvtár
képviselõje elhatározta egy minden más
szakmai szervezettõl és felekezeti hova-
tartozástól független munkaközösség
(Egyházi Könyvtárak Munkaközössége)
létrehozását, melynek tagjai a magyaror-
szági történelmi egyházi és felekezeti
könyvtárak lehetnek. A munkaközösség

céljait a résztvevõk a következõkben ha-
tározták meg: az egyházi könyvtárosok
folyamatos kapcsolattartásának biztosítá-
sa, információk áramoltatása és évenkén-
ti egy-két napos találkozások, szakmai
konferenciák megszervezése.

Az alakuló ülés 1994. november 8-án,
Budapesten, az OSZK-ban volt. Itt tör-
tént meg a szervezeti keretek kialakítása
– a névadás, az elsõ alapszabály meg-
szövegezése, a tisztségviselõk megvá-
lasztása – és a tevékenységi formák meg-
határozása. Az egyesület az Egyházi
Könyvtárak Egyesülése nevet választotta.
Az országos szervezet központja az
OSZK lett. Szellemi központjává a legré-
gebbi magyarországi könyvtár, a pannon-
halmi Fõapátsági Könyvtár vált, ez a
könyvtár finanszírozta évekig az egyesü-
lés kiadásait és biztosította az ügyvitelt.
A könyvtár vezetõje lett az egyesület 
elsõ elnöke is. Az egyesülésnek más ha-
sonló szervezetekkel ellentétben nem
könyvtárosok, hanem könyvtárak lettek a
tagjai.

A következõ közgyûlés 1995. novem-
ber 7-én, ugyancsak Budapesten, az
OSZK-ban ült össze. Ez a közgyûlés
hagyta jóvá az elnök, a titkár és az elnök-
ség által végsõ formába öntött alapsza-
bályt. Határozatot hozott egy lehetõség
szerint évenként megjelenõ névtár, ké-
sõbb tanulmányokkal, cikkekkel bõvített
évkönyv elkészítésérõl. Az Egyházi
Könyvtárak Egyesülését 1995. december
19-én jegyezte be, vette nyilvántartásba a
Fõvárosi Bíróság.
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A hazánkat körülvevõ „szocialista
utódállamokban” sehol nincs az Egyházi
Könyvtárak Egyesüléséhez hasonló 
szakmai összefogás, és más-más volt az
adott országokban az egyházi-felekezeti
könyvtárak XX. századi sorsa. Az ilyen
típusú könyvtárakat a második világhá-
borút követõ idõszakokban a környezõ
országokban mindenhol államosították,
egy sem maradt egyházi tulajdonban, és
az állam által fizetett alkalmazottak gon-
dozták – gondozzák ma is – a gyûjtemé-
nyeket. 

Az egyesülés kezdettõl fogva kapcso-
latban áll a „nyugati” szakmai (könyvtá-
ros) szervezetekkel, a jelenleg is mûködõ
három közül az elsõ kettõvel: az Arbeits-
gemeinschaft Katholisch-Theologischer
Bibliotheken (AKThB), a német katoli-
kus teológiai könyvtárak munkaközössé-
ge, a Bibliothèques Européennes de
Théologie (BETH), korábban Conseil
International des Associations de Bib-
liothèques de Théologie, a teológiai
könyvtárak egyesülései nemzetközi taná-
csa, és az American Theological Library
Association (ATLA), az amerikai teoló-
giai könyvtárak társasága (egyesülete).

Az Egyházi Könyvtárak Egyesülése
az AKThB mintájára jött létre, de öku-
menikus jelleggel. Magyarország uniós
tagsága elõtt kiemelt jelentõséggel bírt,
hogy az Európai Unió által is elfogadott

BETH, mely az európai egyházi (feleke-
zeti) könyvtárakat fogja össze ökumeni-
kus jelleggel, kezdettõl meghívta tagjai
közé az Egyházi Könyvtárak Egyesülé-
sét. A megfigyelõi státusz után 2002 óta
az egyesülés rendes tagja a szervezetnek.
A BETH 1996-ban és 2005-ben Magyar-
országon tartotta éves összejövetelét;
1996-ban Pannonhalmán, 2005-ben Deb-
recenben. Mindkét alkalommal több el-
nökségi tag jelen volt a rendezvényen.
A külföldi találkozókon minden évben
részt vesznek az egyesület képviselõi.
2004-ben a tisztújító közgyûlés után 
az egyesület az ATLA-val is kereste az
együttmûködés lehetõségeit, ám a nagy
távolság, illetve anyagi okok miatt a sze-
mélyes kapcsolattartást nem tudta vállal-
ni a társasággal.

Bár egy egyházinak mondott könyv-
tártípus az egyik legrégebbi könyvtárcso-
port, Magyarországon az egyházi könyv-
tárak élete a XX. század elején mostoha
sorsra jutott. Az 1950-es évektõl kezdve
az 1990-es évekig ezeknek a könyvtárak-
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nak egy része megsemmisült, mások zárt
könyvraktárakként tengõdtek, legfeljebb
korlátozottan nyilvános könyvtárként
mûködtek. A rendszerváltozást követõen
az egyházi könyvtáraknak egy új korban,
megváltozott körülmények, egyre kor-
szerûbb, az 1950-tõl folyamatosan fejlõ-
dõ, a (köz)mûvelõdést szolgáló könyvtá-
rak között kellett megtalálniuk helyüket,
szerepüket, feladatukat. 

Az 1994-ben megálmodott és 1995-
ben létrehozott Egyházi Könyvtárak
Egyesülésével az egyházi könyvtárak
megvalósítottak egy olyan összefogást,
melynek segítségével „visszaverekedték”
magukat a magyar könyvtári hálózatba és
megteremtették érdekképviseletüket.
A muzeális gyûjteménnyel bíró, mûem-
léki környezetben mûködõ egyházi
könyvtárak az 1990-es évektõl már nem-
csak a rájuk bízott szellemi kincsek õrzé-
sét, hanem gondozását és szolgáltatását
is vállalták a modern technika és a kor-
szerû tudomány eszközeivel. 

Abban, hogy ezek az intézmények
szemléletükben megújuljanak és lépést
tudjanak tartani a XX–XXI. századi
szakmai technikai kihívások és követel-
mények közepette, nagy szerepe volt az
idén húszéves Egyházi Könyvtárak
Egyesülésének. 

Az egyesületnek napjainkban több
mint hatvan magyarországi és határon tú-
li magyar egyházi-felekezeti könyvtár a
tagja. Az egyesülés ügyeit a tíztagú el-
nökség intézi, élén az elnökkel, akit há-
rom évre választ a közgyûlés. A katolikus
és protestáns felekezetek felváltva adják
az elnököt. Az elnök munkáját a titkár és
a kamarás segíti, az elnökség és közgyû-
lés, vagyis az egyesület munkáját a felü-
gyelõbizottság kíséri figyelemmel.

A közgyûlés évente ülésezik, más-
más helyszínen, minden évben más-más
könyvtár látja el a házigazda szerepét.
Már az elsõ „hivatalos” közgyûlésen
(1996. október, Ráday Könyvtár) kiala-
kult az idõvel háromnapossá bõvült éves
összejövetel rendje: közgyûlés (elnöki,
titkári beszámolóval, aktuális kérdések
megvitatásával), elõadás(ok), melyek ké-
sõbb tematikus szakmai konferenciává
„nõtték” ki magukat és egy második
szakmai nappal bõvültek, valamint szak-
mai kirándulás került a programba.

Az egyesület legfontosabb tevékeny-
sége az elmúlt húsz évben az érdekképvi-
selet megteremtése volt, mely a kapcso-
latkeresésben, kapcsolatfelvételben és a
párbeszéd megteremtésében valósult
meg az egyházi és állami fenntartók, in-
tézmények, szervezetek és az egyházi
könyvtárak között. Szorgalmazta az
együttmûködést más könyvtári és egyéb
szakmai szervezetekkel, intézményekkel,
részt vett szakmai fórumok, kuratóriu-
mok, csoportok, munkaközösségek, in-
tézmények munkájában (MKE,
Informatikai és Könyvtári Szövetség
[IKSZ], Magyarországi Egyházi
Levéltárosok Egyesülete [MELTE], erdé-
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lyi Múzeum-Egyesület [sic!] [EME],
Publika Magyar Könyvtári Kör, szakmai
kerekasztal, Magyar Könyvtá-rostanárok
Egyesülete, OSZK, MTA Könyvtár és
Információs Központ [MTA KIK], Fõvá-
rosi Szabó Ervin Könyvtár, Nemzeti
Kulturális Alap [NKA], MOKKA,
MOKKA-R, könyvtári szakfelügyelet).
Bekapcsolta az egyházi könyvtárakat kü-
lönbözõ országos programokba, részt
vállalt a magyar könyvtárügyet érintõ és
átalakító szakmai dokumentumok, pro-
jektek, jogszabályok, megszerkesztésé-
ben, véleményezésében, megvalósításá-
ban. Szerepe volt a XX– XXI. századi
korszerû (egyházi) könyvtár megteremté-
sében: szakmai koncepció kialakításával,
a humánerõforrás formálásával, informá-
ciós technika alkalmazásának szorgalma-
zásával. Ennek érdekében szakmai napo-
kat, konferenciákat, továbbképzéseket
szervezett. 

1996 és 2001 között az éves találkozó-
kon még csak egy-két elõadást hallhattak
a résztvevõk, 2001–2002-tõl a szakmai
program egyre tudatosabban szervezve
tematikus tudományos konferencia rang-
jára emelkedett. Az évek során – néhány
kivételtõl eltekintve – kialakult a konfe-
renciák váltakozó tematikája is. Az egyik
évben állományvédelemmel (a gyûjtemé-
nyek gondozása, prevenció, egyedi és ál-
talános restauráltatás, a gyûjtemények
kultúrtörténeti értéke, általában a kultu-

rális örökség védelme), a másik évben a
tudományos-technikai kihívásokkal (in-
ternetes segédletek a könyvtári munká-
ban, régi gyûjtemények, állományok szá-
mítógépes feldolgozása, a régi és sok
esetben holt anyag életre keltése, digitali-
zálás, adatbázis-építés, korszerû könyv-
tári szoftverek, az egyházi könyvtárak
evangelizációs szerepe a XXI. század-
ban) kapcsolatos elõadásokat hallgat-
hatnak a résztvevõk. Néhány cím ezek
közül: 2001. Debrecen – Az egyházi
könyvtárak jelentõsége a magyar mûve-
lõdéstörténetben. 2002. Pannonhalma –
Régi és új – Az egyházi könyvtárak szere-
pe és feladata az információs társada-
lomban. 2003. Sárospatak – Kulturális
örökség védelme. 2004. Kalocsa és Kecs-
kemét – Egyházi könyvtárak a változó
hazai könyvtárügyben. Stratégia, cél, jö-
võkép, menedzsment. 2005. Csurgó –
A tudás gyökere keserû, gyümölcse penig
gyönyörûséges (Apáczai Csere János).
Iskolai és egyházi felsõoktatási könyvtá-
rak régen és ma. 2006. Szeged – A jövõ
korszerû könyvtárai: modernizálás mû-
emléki környezetben, könyvtárépítés,
könyvtár-technológia. 2007. Szombat-
hely – Mûhelymunka egyházi könyvtá-
rakban. Különleges gyûjteményeink meg-
ismertetésének lehetõségei a szakmai és
a nagyközönséggel: Feltárás – népszerû-
sítés – kiadványok – elõadások. 2008.
Eger – A könyvtár és kiállítás – A könyv-
tár mint kiállítási helyszín, kiállítást be-
fogadó és lebonyolító intézmény és 2008
a Biblia Éve. 

2005-tõl bõvültek a konferenciák egy
második szakmai nappal, melyen elõadá-
sok, beszámolók hangzottak el az egyes
könyvtárakban folyó kutató- és mûhely-
munkáról, valamint az egyházi könyvtá-
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rakat érintõ kérdésekrõl. 2005-ben az
egyesületi munkacsoportok vezetõi szá-
moltak be a szakmai csoportok tevékeny-
ségérõl, 2006-ban a konferenciához kap-
csolódó szakmai napon a vallási és kultu-
rális turizmus és ismeretterjesztés kapott
kiemelt szerepet. 2007-ben a szakmai
délelõtt címe Kultúra – kultusz – hagyo-
mány – õrzés volt. 

Az egyesület nemcsak az éves találko-
zókon, hanem év közben is rendezett
„házi” konferenciákat, szakmai napokat,
továbbképzéseket. 2005-ben a számító-
gépes katalogizálás, adabázis-építés ösz-
tönzésére szoftverbemutatókat, valamint
konferenciát Állományvédelem a rendõr,
a biztonságtechnikai szakember, a jog-
szabályalkotók, a restaurátor és a könyv-
táros szemszögébõl címmel. 2006-ban Az
antikváriumok világa az antikvárius, a
könyvgyûjtõ és a könyvtáros szemével és
Pályázatok a pályáztató, a kuratóriumi
tag (elbíráló) és a pályázatíró könyvtáros
szemszögébõl címût. 2007-ben szakmai

értekezletet tartott az egyesület a kulturá-
lis szakemberek szervezett továbbképzé-
sérõl és az egyházi könyvtárakban folyó
szakfelügyeletrõl. Szakmai napot tartott
Esélyteremtés, esélyegyenlõség (mûemlé-
ki) könyvtári környezetben – Akadály-
mentesítés – esélyteremtés a mozgáskor-
látozott, a könyvtáros, a jogi szabályozó,
a mûemlékvédelmi szakember és az épí-
tész szemszögébõl témában, és kétszer
kétnapos „régikönyves” és „digitalizá-
lós” szakmai továbbképzést is szervezett
„…holtig megõrzött tanulási vágy nélkül
jó könyvtáros el sem képzelhetõ” (Dávid
Antal) és Digitalizálás – Miért? Mit? Ho-
gyan? Mivel? címmel. 2008-ban A rene-
szánsz könyvkultúrája és Isten szava: a
Biblia – szakmai nap a Biblia Éve alkal-
mából címmel szervezett szakmai konfe-
renciákat az egyesület.

2004 és 2007 között az egyesület tag-
könyvtárai a 2004. évi közgyûlés után
létrehozott munkacsoportokban, munka-
közösségekben végezték a munkájukat.
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2005 januárjában találkozott elõször a
PR-es, a szoftveres, a gyûjtõköri együtt-
mûködés megszervezésére indított folyó-
iratos, és a gyûjteményi könyvtárakat
összefogó (digitalizálós) munkacsoport.

A PR munkacsoport „felelt” azért,
hogy az egyesület egyre inkább jelen 
legyen a szakmai köztudatban. Ennek 
érdekében készült el évrõl évre az egye-
sület névtára, címtára, majd tanulmá-
nyokkal kiegészített évkönyve. A szak-
sajtóban (Könyvtári Levelezõ/lap,
Könyv, Könyvtár, Könyvtáros) 1997-tõl,
rendszeresen 2003-tól jelentek meg be-
számolók az éves közgyûlésekrõl, az
egyházi könyvtárak rendszerváltozás utá-
ni történetérõl, helyzetérõl, céljáról, jö-
võképérõl, állományvédelmi munkájáról,
szakfelügyeletérõl, számítástechnikai
fejlettségérõl stb. 2002-ben megszületett
az egyházi könyvtárak levelezõlistája,
2003-ban pedig az egyesülés honlapja.
2004-ben indult útjára az EKE Hírlevél.
2010-re készült el az egyházi könyvtárak
közös katalógusa és megújult honlapja-

portálja, az UNITAS. Az egyesület kép-
viselõi szívesen tartottak elõadásokat az
egyesületrõl, az egyházi könyvtárakról
különbözõ szakmai rendezvényeken.
2005-ben a Tradíció és világháló címû
konferencián, melyet a Publika Magyar
Könyvtári Kör rendezett, Az egyházi
könyvtárak és a digitalizálás címmel, a
Múzeumi könyvtárosok második szakmai
találkozóján a Magyar Nemzeti Múzeum
és a Xantus János Múzeum szervezésé-
ben az Egyházi Könyvtárak Egyesülésé-
rõl hangzott el elõadás.

2008-ban, az MKE Helyismereti Szer-
vezete 15. Országos Konferenciáján az
egyházi könyvtárak helyismereti gyûjte-
ményeiben folyó helyismereti munkáról
számoltunk be, az MTA Könyvtörténeti
Munkabizottságának ülésén magyaror-
szági egyházi könyvtárakban õrzött mu-
zeális gyûjteményekrõl adtunk helyzet-
képet. 

A szoftveres munkacsoport kísérte fi-
gyelemmel, szorgalmazta, segítette a szá-
mítógépes katalogizálás elterjedését,
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adatbázisok létrehozását, szoftverválasz-
tást, a magyar könyvtárakban használt
integrált rendszerek használatát, közös
katalógus létrehozását, az egyházi
könyvtárak részvételét közös katalógu-
sokban. A folyóiratos munkacsoport –
gyûjtõköri együttmûködési célból – létre-
hozott egy, az egyesület megújított hon-
lapján is elérhetõ, teológiai folyóiratokra
vonatkozó lelõhelyjegyzék-adatbázist
PELE néven (PEriodikaLElõhely adatbá-
zis – http://www.eke.hu/index.php/lymbus).
A gyûjteményi könyvtárakat összefogó
(digitalizálós) munkacsoport kísérte fi-
gyelemmel a digitalizálással kapcsolatos
országos projekteket és az egyházi gyûj-
teményekben folyó digitalizálást.

Az egyházi könyvtárakban folyamatos
feladat az állományvédelem. „Ad hoc”
társulások, munkaközösségek, szakmai
napok szervezésével, felmérésekkel,
szakmai dokumentumok összeállításával,
pályázatok szorgalmazásával fogták ösz-
sze ezt a munkát. Az egyesület jelentõs
lobbitevékenységet folytatott annak érde-
kében, hogy az egyházi könyvtárak szak-
mai pályázatokon indulhassanak, és 
minél többen részt vehessenek ezeken.
Tematikus szakmai anyagokkal készítette
elõ egyes pályázatok kiírását kifejezetten
egyházi könyvtárak számára. 

Az idõvel több naposra bõvült éves
összejövetelek programjában szakmai lá-
togatások és kirándulások is szerepelnek.
Ezeken az adott város és környéke neve-
zetességeivel, a találkozót szervezõ fele-
kezet mûemlékeivel, jelentõs egyházi és
világi gyûjteményekkel ismerkednek
meg a résztvevõk.

Az éves összejövetelektõl függetlenül
indította útjára az egyesülés a Szomszé-
dolás címû programsorozatot, mely so-

rán az egyházi könyvtárosok számára is
„egzotikus” könyvtárakba látogathattak
el az érdeklõdõk. Jártak a szentendrei
Szerb Ortodox Egyházmegye Gyûjtemé-
nyeiben és az Ars Alba Restaurátor Mû-
helyben, a Magyarországi Unitárius Egy-
ház és az Országos Rabbiképzõ – Zsidó
Egyetem könyvtárában, Budapesten. Az
egyetlen magyarországi klasszikus ba-
rokk teremkönyvtárat, a Pálos Könyvtá-
rat is meglátogatták a budapesti Közpon-
ti Szeminárium épületében, valamint
megtekintették a Képzõmûvészeti Egye-
tem Könyvtárát. Ez utóbbi kirándulás al-
kalmával megnézték az Operát is. Jártak
az Országgyûlési Könyvtárban, és termé-
szetesen megnézték a Parlamentet.
Szomszédoltak az MTA KIK Kézirattá-
rában és Keleti Gyûjteményében, a Fõvá-
rosi Szabó Ervin Könyvtárban és a Rá-
day Könyvtárban is. A Vendégünk címû
programon az egyesület látta vendégül az
MKE, az IKSZ és a Publika Magyar
Könyvtári Kör vezetõit.

Húsz év hosszú is, rövid is lehet. Egy
ember életében hosszú idõ, egy szervezet
életében akár rövidnek is mondható. Bár
olykor úgy érezzük, meglepõen sokat tet-
tünk, sokat elértünk ez alatt a húsz év
alatt, máskor meg, hogy keveset, ha a té-
nyeket nézzük, bátran elmondhatjuk: van
mire visszatekintenünk, talán még ünne-
pelnünk is.

Köszönet érte mindazoknak, akik se-
gítettek ebben. ■
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Az Egyházi Könyvtárak Egyesülése
megalakulása óta más-más helyszínen
tartja éves összejövetelét; minden évben
másik egyházi-felekezeti könyvtár vállal-
ja a házigazda szerepét. 

Az egyesület idei éves – immár husza-
dik – összejövetelét Vácon tartotta 2014.
június 23. és 25. között. A vendéglátók a
Váci Egyházmegyei Könyvtár és az Apor
Vilmos Katolikus Fõiskola Könyvtára
voltak. 

A 2014-ben húszéves egyesü-
let 1996 és 2001 közötti éves találkozóin
még csak egy-két elõadást hallhattak a
résztvevõk. Késõbb ez konferenciává
bõvült, majd kialakult a azok váltakozó

tematikája is. Az egyik évben „régi köny-
ves” témákkal, a másik évben az infor-
mációs technológiai kérdésekkel kapcso-
latos elõadásokat hallgathatnak a részt-
vevõk. 

A két alaptéma az egyházi könyvtárak
sajátosságaiból következett, hiszen ezek
a gyûjtemények muzeálisak ugyan, de
több közülük modern állománnyal is bír.
A nemzeti kulturális vagyon részét jelen-
tõ gyûjtemény õrzése, gondozása, fel-
tárása, szolgáltatása, ugyanakkor egy
folyton gyarapodó, technikailag jól fel-
szerelt, a modern kor követelményeinek
megfelelõ szakkönyvtár építése egyszer-
re feladata a legtöbb egyházi könyv-
tárnak.

Könyvtári Levelezõ/ lap • 2014. szeptember10

N a p l ó
Beszámoló az Egyházi Könyvtárak Egyesülése 2014. évi összejövetelérõl

✒✒    Ásványi



2005-tõl az immár bátran konferenciá-
nak mondható elõadássorozaton túl szak-
mai délelõtt – késõbb szakmai nap – is
gazdagította a programot. Ez utóbbin
kezdetben az egyes tagkönyvtárakban fo-
lyó mûhelymunkáról számoltak be az
elõadók, késõbb más, nem egyházi
könyvtárakból, társintézményekbõl érke-
zõ kollégák gyakorlati-szakmai elõadása-
ival bõvült a program. 

Az éves találkozók elsõ és utolsó kö-
zös programja az ebéd, az elsõ, illetve az
utolsó napon. Hogy a várakozás se teljen
hiába, június 23-án, hétfõn délelõtt, az
ország minden részérõl érkezõ, gyüleke-
zõ egyházi könyvtárosok érkezésük után
rögtön körülnézhettek az egyik házigaz-
da háza táján: Szabó Gergely vezetésével
megtekinthették a Váci Katolikus Egy-
házmegyei Könyvtárat. Ugyanerre a láto-
gatásra még egy lehetõség adódott, az
utolsó napon, ebéd után. Egyféle leveze-
tésként így hasznosan és kellemesen telt
az idõ a hazaindulásig.

A huszadik, jubileumi közgyûlés Kön-
tös László (Pápa, Dunántúli Református
Egyházkerület Nagykönyvtára) lelkész
áhítatával kezdõdött, majd Mészáros
László, az Apor Vilmos Fõiskola rektor-
helyettese köszöntötte a konferencia
résztvevõit. 

Hubert Gabriella (Evangélikus Orszá-
gos Könyvtár) elnök a következõ szent-
írási szavakkal nyitotta meg az ünnepi
közgyûlést: „Mert csak én tudom, mi a
tervem veletek – így szól az ÚR: békessé-
get és nem romlást tervezek, és remény-
teljes jövõt adok nektek.” (Jeremiás
könyve 29,11) A határozatképes közgyû-
lés elõször az elnök, majd a titkár, Musz-
ka Ibolya (Unitárius Egyház Könyvtára)
beszámolóját hallgatta meg, valamint a
kamarási (Orosz Anna – Ráday Könyv-
tár) és a felügyelõbizottsági (Marton
Gyöngyvér – Evangélikus Hittudományi
Egyetem Könyvtára) jelentést.

Ezután új tagok felvétele következett.
2014-ben két könyvtár kérte felvételét az
egyesülés tagjai közé: a Baptista Teoló-
giai Akadémia Könyvtára, könyvtárosa
Szommer Hajnalka, és a nagyenyedi
Bethlen Gábor Dokumentációs Könyv-
tár, vezetõje Gordán Edina. A kolléganõk
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röviden bemutatták a könyvtárukat.
Mindkét jelentkezõt egyhangú szavazás-
sal felvette tagjai közé az egyesület. Pár-
toló tagnak jelentkeztek: Sullayné Sziget-
vári Ildikó, az Evangélikus Hittudományi
Egyetem Könyvtárának korábbi vezetõje,
Béres-Muszka Ibolya, a jelenlegi titkár,
Kalocsai Ilona, korábban a Pázmány Pé-
ter Katolikus Egyetem Jog- és Államtu-
dományi Kar Könyvtárának vezetõje,
Gulyásné Somogyi Klára, a Liszt Ferenc
Zenetudományi Egyetem ZTKK Kutató
Könyvtárának vezetõje, a Magyar
Könyvtárosok Egyesülete Zenei Szekció-
jának elnöke, Dinnyés József daltulajdo-
nos és Baltás Adrienn, frissen végzett,
munkát keresõ, pályakezdõ könyvtáros.

Mindannyian tagjai lettek az egyesü-
letnek.

A következõ napirendi pont a BETH
(Bibliothèques Européennes de Théo-
logie – a teológiai könyvtárak egyesülé-
seinek nemzetközi tanácsa) konferenciá-
ján való részvételrõl szólt. Az elnökség
javaslatára a 2014. szeptember 6. és 10.
között, Wroclawban megrendezendõ
konferencián Köntös László (Pápa, Du-
nántúli Református Egyházkerület Nagy-
könyvtára) és Bálint Ágnes (Debrecen,
Tiszántúli Egyházkerület Nagykönyvtá-
ra) képviseli az egyesülést.

Ezután Hubert Gabriella elnök beje-
lentette, hogy a továbbiakban az egye-
sület különös figyelmet fordít az isko-
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lai könyvtárakra. Ezt általában az iskolai
könyvtárak és könyvtárosok aktuál- és
szakmapolitikai helyzete is indokolja, de
aktualitását adja az is, hogy Kádár Péter,
a hódmezõvásárhelyi Bethlen Gábor Re-
formátus Gimnázium igazgatója, levélben
fordult az egyesüléshez, melyben arról
számolt be, hogy a jelenlegi hatályos tör-
vények alapján a muzeális állományt õr-
zõ iskolai könyvtárak szakemberigénye
finanszírozhatatlan. Kádár Péter az egye-
sülés támogatását kérte a probléma fel-
terjesztéséhez és orvoslásához. (Az egye-
sület alapítóinak eredeti elképzelése az
volt, hogy az egyesülésnek a nagy törté-

nelmi egyházak és felekezetek gyûjtemé-
nyei legyenek a tagjai. A létszám késõbb 
bõvült a református, muzeális állományt
õrzõ középiskolai könyvtárakkal – a ka-
tolikus felekezetû iskolák gyûjteményei
nem maradtak meg 1948 után – és a
rendszerváltás után indult felekezeti fel-
sõoktatási könyvtárakkal. 2004 és 2007

között az Egyházi Könyvtárak Egyesülé-
se különbözõ munkacsoportokban – 
PR-es, folyóiratos, szoftveres, digital-
izálós– végezte a munkáját, melyek kö-
zül az egyik kezdeményezés az „iskolai
könyvtáros munkacsoport” létrehozása
volt, mely a középiskolai és a felsõokta-
tási egyházi könyvtárakat is magába fog-
lalta volna. A kezdeményezés érdeklõdés
hiányában, illetve mert az érintettek nem
érezték szükségét egy külön munkacso-
port létrehozásának – elsikkadt. Az utób-
bi néhány évben több – evangélikus – 
középiskolai könyvtár lett az egyesület
tagja.) 

Az egyesület megalakulása után ha-
marosan más szakmai szervezetek mel-
lett – MKE, IKSZ – a Könyvtárostanárok
Egyesületével és az Egyetemi Könyvtár-
igazgatók Kollégiumával is kereste a
kapcsolatot, és egyeztetett közös kérdé-
sekben, mint például a szakfelügyelet (a
szerzõ megjegyzése).
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A közgyûlés végén az elnök bejelen-
tette, hogy a 2015.évi találkozót a sáros-
pataki katolikus gyûjtemény vállalta. 

A program egy, az Egyházi Könyvtá-
rak Egyesülésének húsz évét felidézõ
kerekasztal beszélgetéssel folytatódott,
melyet a korábbi elnökök és titkárok ül-
tek körül. A moderátor Szelestei Nagy
László, az egyesülés egyik „alapító aty-
ja” és elsõ titkára volt. 

A nap ökumenikus istentisztelettel zá-
rult a székesegyházban, majd a Püspöki
Palotában fogadta, vezette végig a terme-
ken és látta vendégül egy fogadáson a
megjelenteket Beer Miklós püspök úr.

Június 24-én, kedden az Örökségünk
jövõje - A 21. század kihívásai a muzeá-
lis állományok gondozásában, feldolgo-
zásában és szolgáltatásában címû konfe-
renciával folytatódott a találkozó. 

Ezen a konferencián részt vettek az
MKE Társadalomtudományi Szekció
tagjai is. 

Az elsõ elõadók Rozsondai Marianne
és Rozsondai Béla voltak (MTA KIK,
Kézirattár és Régi Könyvek Gyûjtemé-
nye). Elõadásuk címe az Õsnyomtatványok
feldolgozása hagyományos és adatbázis
formában volt. Arról a több évtizeden át,
de konkrétan is több évig tartó, óriási 
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munkáról számoltak be, melynek ered-
ményeként 2013. novemberben megszü-
letett az MTA Könyvtár és Információs
Központ õsnyomtatványainak adatbázisa
és nyomtatott katalógusa. A következõ
elõadást Az RMK-k feldolgozása az
OSZK Régi Nyomtatványok Tárában
címmel Varga Bernadett (OSZK) tartot-
ta, majd Káldos János (OSZK) beszélt Az
RMK-k digitalizálási programjáról. Ez-
után Gulyásné Somogyi Klára (Liszt
Ferenc Zenemûvészeti Egyetem Zenetör-
téneti Kutatókönyvtár) következett a Mu-
zeális zenei dokumentumok gyûjtése és 

feltárása címû elõadásával. A muzeális
könyvek és gyûjtemények népszerûsítési
lehetõségei az interneten témában egy if-
jú egyházi könyvtáros kolléga, Oláh Ró-
bert (Tiszántúli Református Egyházkerü-
let Nagykönyvtára, Debrecen) tartott is-
mertetõt, majd Pinténé Kosina Judit
(Nyíregyházi Kossuth Lajos Evangélikus
Gimnázium) számolt be az egyházi isko-
lák muzeális gyûjteményeinek szerepérõl

az iskola életében és az oktatásban. Az
elõadások után volt mód arra, hogy a
hallgatóság kérdéseket tegyen föl az el-
hangzottakkal kapcsolatban. 

A délután Vác kulturális és egyházi
mûemlékeinek megtekintésével telt. (Ba-
rátok temploma – ferences templom –,
székesegyház, Memento mori kiállítás,
egyházmegyei gyûjtemény, Sajdik Fe-
renc Gyûjtemény, Váci Értéktár, körséta a
kisvonattal.)

Június 25-én, szerdán, a szakmai na-
pon elõször Fehrentheil Henriette (Ars
Alba Restaurátor Bt., Szentendre) szá-

molt be a Váci Egyházmegyei Könyvtár-
ban a közelmúltban megtalált szenzációs
leletrõl, a Pázmány-mûbõl elõkerült
Gutenberg-biblia töredékrõl. A Pázmány
Péter Acta et decreta Synodi Dioece-
sanae Strigoniensis címû munkájának
(Pozsony, 1629.) kötéstáblájából elõke-
rült töredék az ötödik Gutenberg-biblia
fragmentum Magyarországon. A máso-
dik elõadó Sándor Frigyes (Miskolci 
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Evangélikus Egyházközség) volt. Orszá-
gos digitális közfoglalkoztatási min-
taprogram a miskolci Árvay Teöreök
Evangélikus Könyvtár muzeális gyûjte-
ményében címû elõadásában a MaNDA-
val közös vállalkozásukról beszélt. 
Ezután Bálint Ágnes (Tiszántúli Refor-
mátus Egyházkerület Nagykönyvtára,
Debrecen) szólt a minõségbiztosításról,
menedzsmentrõl, a könyvtári önértékelés
szakmai szempontjairól Közös Könyvtári
Keretrendszer címû elõadásában. A téma
aktualitását a nyilvános könyvtárak jegy-
zékének vezetésérõl szóló kormányren-
delet közelmúltbeli módosítása adta,
mely a jövõben a Minõsített Könyvtár
cím és Könyvtári Minõségi Díj adomá-
nyozásáról szóló miniszteri rendelet
alapján kidolgozott könyvtári önértékelés
szakmai szempontjai alapján ítéli meg a
nyilvános könyvtári címet és vizsgálja
ennek feltételeit. A debreceni kolléganõ
után Mûhelymunkák a pannonhalmi Fõ-
apátsági Könyvtárban címmel Bitai Judit
(Fõapátsági Könyvtár, Pannonhalma) a
pannonhalmi könyvtárban õrzött kóde-
xek és a teljes fragmentumgyûjtemény
feltárásáról, töredékkatalógus készítésé-
rõl és az antikvák számbavételérõl szá-
molt be. Az ezután következõ Berecz 
Ágnes (Ráday Könyvtár, Budapest) elõ-
adása – Szellemi mûhelyek az egyházi
könyvtárakban – igazában az Egyházi
Könyvtárak Egyesülésének a Magyar
Könyvtárosok Egyesülete fõvédnökségé-
vel, az OSZK-ban, 2014. március 25-én
megtartott Egyházi könyvtárak a 21. szá-
zad elején címû szakmai napjára készült,
ahol az elõadó – betegség miatt – nem tu-
dott részt venni. Berecz Ágnes elõször a
könyvtár mint intézmény alaptevékeny-
ségérõl beszélt, majd a mai szakmai-
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tudományos életben valóban tudomá-
nyosnak számító munkát definiálta. Az
elõadás egy kérdõíves felmérés alapján
készült, melynek kérdései a szellemi mû-
helyekre irányultak. A válaszadók véle-
ménye szerint szellemi mûhelyeknek
számítanak olyan gyakorlati munkák is,
mint a számítógépes és nyomtatott kata-
lógus készítése, adatbázis-építés, könyv-
kiadás, a könyvtárosok publikációs 
tevékenysége, kiállítások rendezése,
rendhagyó foglalkozások, vezetések,
gyakornokok fogadása, iskolai közösségi
szolgálat megszervezése. A szakmai na-
pot Tõzsér Benjamin (Piarista Központi
Könyvtár) zárta Könyvtári jelnyelv. Kom-
munikáció siketekkel a könyvtárban címû
elõadásával. Az elõadó nem ismeretlen a
könyvtárosok számára, hiszen a közel-
múltban tette közzé a KATALIST-en a
hírt, hogy egy a youtube-on is elérhetõ,
ingyenesen hozzáférhetõ oktatócsomagot

készített azoknak a kollégáknak, akik
szeretnék megtanulni azt a minimális jel-
mennyiséget, melynek elsajátításával
könnyebb lehet a siket olvasók kiszolgá-
lása és tájékoztatása a könyvtárban. Ezen
túl blogot és facebook-oldalt is létreho-
zott, melyeken a jelnyelvvel kapcsolatos
hírekrõl tájékozódhatnak az érdeklõdõk,
és közzétehetik a jelnyelvvel kapcsola-
tos észrevételeiket, sikerélményeiket.
A szakmai délelõtt levezetõje Hubert
Gabriella elnök volt – õ moderálta az elõ-
adások utáni beszélgetést is, melyben a
hallgatóság kérdezhetett az elõadóktól.

Az egyesület éves összejövetele
könyvtárlátogatással zárult: az egyik
vendéglátó, az Apor Vilmos Katolikus
Fõiskola Könyvtárát látogatták meg az
érdeklõdõk Endrész Katalin vezetésével,
illetve a Váci Egyházmegyei Könyvtárat
is megtekinthették azok, akiknek az elsõ
napon nem volt erre módjuk. ■
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Balog Zoltán, az emberi erõforrások
minisztere, állami kitüntetéseket és
szakmai díjakat adott át augusztus 20.
alkalmából a Pesti Vígadóban.

Könyvtári szakterületen hosszabb idõn
át végzett kiemelkedõ teljesítménye
elismeréseként Szinnyei József-díjban
részesült:

Bazsóné Megyes Klára, az érdi
Csuka Zoltán Városi Könyvtár nyugal-
mazott könyvtárigazgatója,

Sohajdáné Bajnok Katalin, az egri
Bródy Sándor Megyei és Városi
Könyvtár igazgatóhelyettese,

Szellõné Fábián Mária, a Pécsi Tu-
dományegyetem Egyetemi Könyvtárá-
nak fõigazgató-helyettese,

Szita Gábor, az Országos Széchényi
Könyvtár munkatársa, raktárosa.

Magyar Érdemrend Lovagkeresztje ki-
tüntetésben részesült:

Kelecsényi Ágnes, az MTA KIK Ke-
leti Gyûjteményének osztályvezetõje.

Magyar Érdemrend Lovagkereszt pol-
gári tagozat kitüntetést vehetett át

Poprády Géza, az Országos Széché-
nyi Könyvtár nyugalmazott fõigazga-
tója.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Ön-
kormányzat Dr. Kovács Pál-díjában ré-
szesült:

Dr. Horváth József, a Dr. Kovács
Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér
igazgatóhelyettese.

2014 nyarán Magyar Örökség Díjban
részesült: 

Matuska Márton, a vajdasági Ka-
pocs Könyvtári Csoport tagja, délvidé-
ki tényfeltáró munkásságáért. ■

A kitüntetetteknek gratulálunk és to-
vábbi sikereket kívánunk!

Kitüntetések
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Valóban vándorbotot kellett fognia a Ma-
gyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE)
Jogi Szekciója tagsága mintegy felének,
hogy eljuthasson leghûségesebb váro-
sunkba, Sopronba – Miskolcról, Debre-
cenbõl, Pécsrõl, Szegedrõl. De aki az 
ország szívébõl igyekezett a tömegközle-
kedés segítségével, idén annak is kaland
volt a gyülekezésre idõben érkezni, majd
hazajutni. Nem ismerjük a statisztikákat.
Csak magunkról tud a krónikás beszá-
molni: negyvenfõs szekciónk tagságából
huszonkét kolléga vett részt a Magyar
Könyvtárosok Egyesülete 46. Vándor-
gyûlésén.1

Már a nyitó plenáris ülésen is érdemes
volt jelen lenniük a jogi szekciós tagok-

nak. Szakmai szervezetünk ifjú kora elle-
nére idén másodszor ünnepelt mintegy
hétszáz kolléga jelenlétében, hisz ez év-
ben elnökünk, Sándor Gertrúd egész
szakmai tevékenységét ismerte el az
MKE vezetése arra hivatott grémiuma,
átvehette az egyesület megbecsülését je-
lentõ emlékérmet.
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1 Érdeklõdõ tagtársaink itt is olvashatnak 

a megnyitóról: http://polgarportal.hu/kuzdo-ter/

magyarorszag/4745-a-magyar-konyvtarosok-

egyesuletenek-negyvenhatodik-vandorgyulese

Vándoroltunk, gyûltünk – képekben

Emlékérem-átadás

Kitüntetettek

✒✒    Nagyné Gvizd Ágnes



A hivatalos program után lehetõsé-
günk volt a hûség városával ismerkedni,
majd este megpihenhettünk, egy helyi
borász kellemes kertjében feledhettük a
nap fáradalmait. Közben megismerked-
hettünk a híres soproni borászat történe-
tével, kóstolgatva finom nedûit.

A péntek hagyományosan a szakmai
bemutatók napja. Következzenek elõadó-
ink és az elõadások elérhetõsége:

1. ELDORADO az informatikai meg-
oldás jogi kérdései, a jogi kérdések infor-
matikai megoldása

Elõadók: Amberg Eszter, az Országos
Széchényi Könyvtár (OSZK) fõkönyvtá-
rosa és jogásza és Fülöp Endre, a
Monguz Kft. fejlesztõje

Az elõadás elérhetõ a https://pod-
cast.nyme.hu/dr-amberg-eszter-fulop-
endre -e ldorado-az - in fo rmat ika i -
megoldas-jogi-kerdesei-a-jogi-kerdesek-
informatikai-megoldasa/ címen.
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Kóstolható kortyintáshoz falatkák…

„A” helyszín

… és akik kóstoltak Bruckner borászéknál



2. Vigyázó szemetek a felhõkre vessé-
tek – a felhõtechnológia egyes szerzõi jo-
gi kérdései

Elõadó: Tószegi Zsuzsanna, a Szellemi
Tulajdon Nemzeti Hivatala elnöki fõta-
nácsadója

Az elõadás elérhetõ a https://pod-
cast.nyme.hu/dr-toszegi-zsuzsanna-
vigyazo-szemetek-a-felhokre-vessetek/
címen.

3. Az árva mûvek felhasználásának
hazai lehetõségei, különös tekintettel az
új uniós szabályozás magyarországi be-
vezetésére

Elõadó: Lábody Péter, a Szellemi Tu-
lajdon Nemzeti Hivatala Szerzõi Jogi Fõ-
osztályának fõosztályvezetõje

Az elõadás elérhetõ a https://pod-
cast.nyme.hu/dr-labody-peter-az-arva-
m u ve k - f e l h a s z n a l a s a n a k - h a z a i -
lehetosegei-kulonos-tekintettel-az-uj-
unios-szabalyozas-magyarorszagi-
bevezetesere/ címen.

4. Közös jogkezelés az intelligens
szolgáltatások tükrében 

Moderátor: Horváth Sándor Domon-
kos, a gyõri Dr. Kovács Pál Megyei
Könyvtár és Közösségi Tér igazgatója

Meghívott szakértõk:
Amberg Eszter, az OSZK fõkönyvtá-

rosa és jogásza,
Lábody Péter, a Szellemi Tulajdon

Nemzeti Hivatala Szerzõi Jogi Fõosztá-
lyának fõosztályvezetõje, 

Németh Rita, a Magyar Books In Print
Kft. ügyvezetõ igazgatója,

Tószegi Zsuzsanna, a Szellemi Tulaj-
don Nemzeti Hivatala elnöki fõtanács-
adója,

Tóth Éva, az Országgyûlési Könyvtár
Nyilvános Szolgáltatások Osztályának
osztályvezetõje.

Az elõadásokat igen élénk érdeklõdés
kísérte, negyven és negyvenöt között vál-
takozott a látogatók száma. Örvendetes
az a tény, hogy nemcsak a jogi felsõokta-
tási intézmények, de közmûvelõdési
könyvtárak, valamint középfokú oktatási
intézmények is képviseltették magukat.
Kérdések, észrevételek is elhangzottak.

A záró plenáris ülés után igyekeztünk
a baráti találkozóra, ahol kellemes, han-
gulatos „táncos” esttel búcsúztunk a
negyvenhatodik vándorgyûléstõl, Sopron
városától és a kiváló munkát végzõ szer-
vezõ kollégáktól, vendéglátóinktól.
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Aki még tehette, szombaton igazán ér-
dekes határon inneni s határon túli város-
nézõ és túraprogramok közül választha-
tott.

Köszönjük az elõadóknak, hallgatósá-
gunknak, tagságunknak, hogy megtisz-
teltek minket munkájukkal, részvételük-
kel, így egy nagyon sikeres és kellemes
hangulatú, tartalmas együttléttel lehet-
tünk gazdagabbak.

Barnard Slade után szabadon: jövõre
veletek ugyanígy, Szolnokon! ■
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Miklós nagyon készült Sopronba – szülõ-
városába – a Magyar Könyvtárosok
Egyesületének (MKE) vándorgyûlésére,
azon belül is a Helyismereti Szervezet
szekcióülésére.

Csütörtök délután nem találtuk. Fel-
hívtam. Telefonját Csilla lánya vette fel.
Miután édesapját kerestem, megtörten
mondta, hogy elõzõ nap stroke érte.
A kalocsai Emléktár számára fotózott ép-
pen, a kalocsai kórházban ápolják.

Egy hét múlva jött a megrendítõ üze-
net, hogy eredménytelen volt a kórházi
kezelés.

1943-ban született. Általános és kö-
zépiskolai tanulmányait Sopronban vé-
gezte. Érettségi után, 1962-ben, a sopro-
ni Berzsenyi Dániel könyvesboltban 
helyezkedett el. Kalocsára 1965-ben köl-
tözött. Tíz évig vezette a könyvesboltot,
innen került 1975-ben a Nagy Lajos Vá-
rosi Könyvtárba. AZ ELTE BTK könyv-
tár-történelem szakára 1976-ban vették
fel, amelyet 1982-ben végzett el. 

Fõbb munkakörei: módszertani könyv-
táros, feldolgozó könyvtáros, igazgató
1993 és 1995, majd 2006 és 2012 között,
de õ vezette a könyvtárat a közbeesõ idõ-
szakban is, amikor az önkormányzat ösz-
szevonta az intézményt a mûvelõdési
központtal.

Kalocsán 2004-ben jött létre a Tomori
Pál Fõiskola. Miklós kitartó tevékenysé-
gének köszönhetõen született meg – az or-
szágban egyedülállóként – a Tomori Pál
Városi és Fõiskolai Könyvtár, s az önkor-
mányzat Asbóth Miklóst bízta meg a
könyvtár igazgatói teendõinek ellátásával.

Könyvtári Levelezõ/ lap • 2014. szeptember 23

In memoriam Asbóth Miklós (1943–2014)

✒✒    Varga-Sabján Gyula



Még feldolgozó könyvtárosként kez-
dett foglalkozni Kalocsa történetével,
helytörténeti kutatással. Kutatási ered-
ményeit rendszeresen publikálta.

Jelentõsebb munkái: Kalocsa történe-
ti kronológiája, Kalocsa és környéke vá-
logatott bibliográfiája, Ezeréves Kalo-
csa, Kalocsa 1998–2005.

AZ MKE Helyismereti Szervezetének
megalakulásától az egyik legaktívabb
tagja volt. A Helyismereti könyvtárosok 
V. országos tanácskozását munkatársaink
bevonásával, Miklóssal együtt szerveztük.

Bács-Kiskun megyei szervezetünknek
is meghatározó személyisége volt. A KIK
(Könyvtári és Informatikai Kamara) és
utódszervezete, az IKSZ (Informatikai 

és Könyvtári Szövetség) megalakulásától
õ képviselte Kalocsát.

Hozzászólásaival, észrevételeivel, ja-
vaslataival nagyban segítette a minden-
kori megújulást. Tevékenységének elis-
merését jelzi az 1998-ban kapott Kalocsa
Város Mûvelõdési Díja és 2003-ban
Bács-Kiskun Megye Közmûvelõdési Dí-
ja. Sikeres könyvtárszervezõi munkája
elismeréseként 2010-ben az MKE Em-
lékérmékét kapta meg.

Igazgatói megbízatásának lejártával –
2012-ben – nyugdíjba vonult, de nem
nyugalomba. Továbbra is kutatta városát.
Vezette a város emléktárbizottságát.

Emlékét megõrizzük és megõrzik mû-
vei. Nyugodj békében, Miklós! ■
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A Gárdonyi Géza Városi Könyvtár kiadá-
sában Oroszlány története az 1990-es
évektõl napjainkig címmel új helytörté-
neti kiadvány bemutatójára és átadására
került sor. 

A nagy érdeklõdéssel várt ismertetõt
stílszerûen a Rákóczi Szövetség által
szervezett helytörténeti vetélkedõn tar-
tották meg.

A könyv létrejöttét a 60 éves emlékbi-
zottság egyhangúlag támogatta.

A bemutatón a bizottság elnöke, Papp
Péter alpolgármester, köszönetét fejezte
ki a szerkesztõknek az igényes kiadvá-
nyért.

Takács Tímea, a kiadó bibliotéka igaz-
gatója, vetítettképes prezentációban is
bemutatta a könyv megvalósulásának fo-
lyamatát, kiadásának lényegét: 1954.

február 1-jei hatállyal Oroszlányt várossá
nyilvánította az akkori Minisztertanács,
így 2014-ben ünneplik annak hatvanadik
évfordulóját. A település történetét már
többen is feldolgozták az 1990-es évekig.
„Ez a könyv a ’90-es évektõl napjainkig
próbálja nyomon követni a városban tör-
tént fejlõdéseket, változásokat” – mondta
az igazgatónõ, aki a könyv egyik szer-
kesztõje is.

A szép kivitelû kiadványban helyet
kaptak a bánya, az ipar, a szolgáltatók, az
egészségügy, az oktatás, a kultúra és a
sport területét feldolgozó leírások. Külö-
nösen esztétikus a városban található
szobrok, képzõmûvészeti alkotások, em-
léktáblák, sgraffitók színes fotókkal tör-
ténõ ismertetése, melyek gyûjteménye a
könyv végén szerepel. ■

K ö z h í r r é  t é t e t i k
Új helytörténeti könyv

✒✒    Takács Tímea



Nemzetközi szenzációnak számít, hogy
az Országos Széchényi Könyvtár gyûjte-
ményében Mozart egyik legnépszerûbb
szonátájának eredeti kézirattöredékét fe-
dezte fel a Zenemûtár vezetõje. 

A záró „török induló”-ról ismert 
A-dúr szonáta (K. 331) autográfját a kül-
földi szakmai bemutató elõtt elsõként a
hazai nagyközönség ismerheti meg a ku-
tatómunkát népszerûsítõ eseményen. 

A mûvet a kézirat felfedezõje, Mikusi
Balázs, a salzburgi Mozarteum kutatási
igazgatója, Ulrich Leisinger és Kocsis
Zoltán zongoramûvész mutatja be, aki
egy korabeli fortepiano kópiáján elõ is
adja a teljes szonátát. 

Látogatóink a program idõtartama
alatt megtekinthetik az eredeti kéziratot. 

Az Országos Széchenyi Könyvtár má-
sodik alkalommal vesz részt a Kutatók
Éjszakáján. 

Az A-dúr zongoraszonáta (K. 331)
Wolfgang Amadeus Mozart legismertebb
mûvei közé tartozik: a szonátát záró „tö-
rök indulót” még azok is kívülrõl fújják,
akiket amúgy kevéssé érdekel a klasszi-
kus zene. A mû elõadása ugyanakkor

számos problémát vet fel, a zeneszerzõ
eredeti kéziratának ugyanis mindeddig
csak a legutolsó lapja volt ismert (ezt
Salzburgban õrzik), a nyomtatott kiadá-
sok pedig sok tekintetben pontatlanok. 

Az Országos Széchényi Könyvtárban
megrendezésre kerülõ nyilvános bemuta-
tón a Kutatók Éjszakáján számos vitatott
kérdésre kapunk választ az alapján a
négyoldalas Mozart-kézirat alapján,
amelyet a könyvtár Zenemûtárának veze-
tõje fedezett fel nemrégiben a gyûjte-
mény azonosítatlan töredékei között. Az
eddig teljesen ismeretlen Mozart-kézirat
felbukkanása nemzetközi szenzációnak
számít, s az új forrás ismeretében a szo-
náta eddigi kiadásai több ponton is mó-
dosításra szorulnak: nem csupán számos
elõadási jelet, de téves ritmusokat, sõt hi-
bás hangokat is ki kell igazítanunk. 

A kézirat bemutatójának keretében a
téma legkiválóbb (magyar és külföldi)
szakértõi adnak közérthetõ eligazítást a
nagyközönségnek a Mozart-kéziratok
rejtelmeirõl: a kéziratot felfedezõ Mikusi
Balázs, a salzburgi Mozarteum kutatási
igazgatója, Ulrich Leisinger, valamint
Kocsis Zoltán zongoramûvész, aki befe-
jezésül egy korabeli fortepiano kópiáján
elõ is adja a teljes szonátát. E népszerû
Mozart-mû egyfajta „megismételt õsbe-
mutatójára” kerül tehát sor, amelynek so-
rán a kompozíciót megtisztítjuk az elmúlt
évszázadok alatt bekövetkezett szöveg-
romlástól, hogy ismét abban az eredeti
formában szólalhasson meg, ahogyan azt
Mozart papírra vetette. ■
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Mozart – ahogy még nem hallottuk 
Ismeretlen Mozart-kézirat bemutatója a Kutatók Éjszakáján az Országos Széchényi 
Könyvtárban

Mikusi Balázs. Fotó: MTI Czimbal Gyula



2014. szeptember 3-án a KSH Könyvtár-
ban Nuridsány Zoltán (1925–1974) fes-
tõmûvész Európai Iskolához kapcsolódó
képeibõl nyílt kiállítás. A tárlatot Laczkó
Ibolya mûvészettörténész nyitotta meg.

Nuridsány Zoltán (1925–1974)

Marosvásárhelyen született apai ágon ör-
mény, anyai ágon székely felmenõkkel.
Mûvészeti tanulmányait a ciszterci Szent
Imre gimnáziumban Nagy Nándor grafi-
kusmûvész irányításával és Gallé Tibor
magániskolájában kezdte. 1944 és 1949
között a Magyar Képzõmûvészeti Fõis-
kola növendéke volt. Mesterei: Szõnyi
István, Barcsay Jenõ, Kmetty János és
mozaik szakon Fónyi Géza voltak. Fõis-
kolai hallgatóként Szõnyi István és az
Európai Iskola mûvészi alapelvei hatá-

rozták meg indulását. 1946-tól részt vett
az Európai Iskola fiataljainak kiállításain. 

1948-ban a Római Magyar Akadémia
ösztöndíjasa. Római kiállításán európai
nagyságokhoz mérték tehetségét. Haza-
térve légüres térbe került. Az ötvenes
években megalakították a „Négyes foga-
tot”, amelynek tagjai voltak: Jánossy Fe-
renc, Nuridsány Zoltán, Orosz Gellért és
Sugár Gyula. Kiállításaikat nagy vissz-
hang kísérte. Az ötvenes évek végétõl a
látvány dekoratív-szerkezetes átírása, fe-
szes kontúrok közé szorított tüzes színek
jellemzik portréit, zenélõ figuráit és táj-
képeit. Utolsó korszakában motívumai
lendületesebbek, elvontabbak lettek. 

Alkotmány utcai mûteremlakása
1958-tól haláláig, a „Tûrt, Tiltott” mûvé-
szek szellemi mûhelye, rendszeres talál-
kozóhelye volt. A III/III-as ügynök jelen-
tései derékba törték pályáját. ■

A kiállítás ingyenesen megtekinthetõ
2014. szeptember 30-áig, hétfõtõl csütör-
tökig 8–19, péntekenként 8–16 óráig.
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Leviathan (1947, vegyes technika)

Persephone (1947, tus)

Európai Iskola 
Tárlat Nuridsány Zoltán alkotásaiból



Lezárult egy korszak az Országos
Idegennyelvû Könyvtárban (OIK). 2014.
szeptember 3-án, nyugdíjba vonulása al-
kalmából, elbúcsúzott Mender Tiborné,
Ibolya, a könyvtár hetedik fõigazgatója,
miután tíz évig töltött be vezetõ szerepet
az intézmény élén. Ibolya a volt és jelen-
legi kollégáktól köszönt el a zártkörû ese-
ményen, amelyen jelen voltak az Emberi
Erõforrások Minisztériuma (EMMI)
könyvtári és levéltári osztályának mun-
katársai, és Fülöp Ágnes, a Központi 
Statisztikai Hivatal Könyvtár fõigazga-
tója is. 

Skaliczki Judit, a könyvtári osztály ko-
rábbi vezetõje, nem tudott részt venni az
eseményen, de méltató levélben búcsú-
zott, és köszöntötte a távozó fõigazgatót.
Levelét Zupán Veronika, a könyvtár kul-
turális menedzsere olvasta fel. 

Ezután Horváth István megbízott fõ-
igazgató mondott beszédet saját és az
OIK dolgozóinak nevében. Megemlítet-
te, hogy Ibolya szinte lehetetlen feladato-
kat vitt véghez sok energiával és nehéz
döntések sorozatával, “kitartással, em-
berséggel és leleménnyel”. A könyvtár,
melyet 2006-ban még a megszûnés ve-
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Elköszönt az Országos Idegennyelvû Könyvtár fõigazgatója

✒✒    Sturcz Júlia



szélye fenyegetett, segítségével 2010-ben
elnyerte Az Év Könyvtára címet, 2012-
ben pedig A Könyvtárügyért kitûntetést.

Tóth Elek, a könyvtári osztály vezetõ
fõtanácsosa, majd Fülöp Ágnes is mon-
dott pár kedves köszöntõ szót Ibolyának,
akitõl nem veszünk teljesen búcsút, hi-
szen több könyvtáros szakmai szervezet-
ben is szerepet vállal; mandátuma lejártá-
ig aktív tagja marad az Országos Köz-
gyûjtemények Szövetségének (OKSZ),
az Informatikai és Könyvtári Szövetség-
nek (IKSZ) és a Magyar Könyvtárosok
Egyesülete (MKE) Társadalomtudomá-
nyi Szekciójának is, és reméljük, az OIK-
ba is gyakran visszalátogat majd.

A virágok és ajándékok átadása után
Ibolya felvágta a két – „OIK” és „10” fel-
iratú – marcipánnal díszített tortát, me-
lyet ebbõl az alkalomból készíttettek a
kollégák, majd mindenki személyesen el-
köszönt a könyvtárvezetõtõl. Alkalom
adódott egy kis baráti beszélgetésre is a
volt és jelenlegi kollégák között, szend-
vicsek, kávé és pezsgõ elfogyasztása
mellett.

Boldogságban, egészségben és sike-
rekben gazdag nyugdíjas éveket kívánok
Ibolyának a magam és az OIK munkatár-
sai nevében! ■
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Pályázati felhívás

A PUBLIKA Magyar Könyvtári Kör és
a Magyar Nõi Unió pályázatot hirdet

Élet-Képes Példatár címmel

A pályamûvek tartalmi követelményei:
• A pályamûvek figyelemreméltó nõi

életutakról, érdekes eseményekrõl, nehéz
helyzetekben lévõ asszonyokról, emléke-
zetes tanítókról, sikeres megoldásokról,
családi legendákról szóljanak.

• A pályamû lehet saját élettörténet, de
szólhat másokról, jelen és múltbéli sze-
mélyekrõl, eseményekrõl is.

A pályamûvek formai követelményei:
• A pályázat min. 1, max. 5 oldal hosz-

szúságú lehet. Tartalmazzon egy címet és
egy rövid bevezetõt. Jól tagolt és olvas-
mányos legyen, tartalmazzon képeket,
fotókat is. A történetben szereplõ valósá-
gos nevek, fotók és képek használatára
vonatkozóan a pályázónak nyilatkozatot
kell tennie, hogy hozzájárul a nyilvános
fórumokon való közzétételhez is.

Nevezési feltételek:
• Pályázni korhatár nélkül lehet, pá-

lyázhatnak egyének és közösségek is. Pá-
lyázni nem csak saját alkotással lehet,
személyenként több pályázat is beadható.

A pályamûveket elektronikus vagy ha-
gyományos formában, a meghirdetésben
közremûködõ könyvtárakon keresztül
kell beküldeni az alábbi címekre: 

• Elektronikusan: info@mnunio.hu.
• Postán: 1016 Budapest, Tigris u. 3.

Az e-mail-ben beérkezett pályamûvekrõl
visszajelzést küldünk. Pályamûveket
nem küldünk vissza!

A pályamûvek elhelyezése: 
• A sikeres pályamûvek az Élet-Képes

Példatárba kerülnek a PUBLIKA
(www.publikamkk.hu) és a Magyar Nõi
Unió (www.mnunio.hu) weboldalán.

Beküldési határidõ: 
• 2014. november 15.

Elbírálás: 
• A beérkezett mûveket szakemberek-

bõl álló zsûri bírálja el.

A zsûri tagjai:
• Józsa Judit kerámiaszobrász, mûvé-

szettörténész;
• Dr. Bartos Éva tanár, a Publika MKK

alelnöke;
• Dr. Bobokné Belányi Beáta egyetemi

oktató, nõszervezeti képviselõ;
• Batthyány-Schmidt Margit, a Ma-

gyar Nõi Unió elnöke;
• Fonyó Istvánné szerkesztõ, Tudo-

mányos és Mûszaki Tájékoztatás;
• Nagyné G. Pataki Ágnes kommuni-

kációs tanácsadó.

A bírálás szempontjai: 
• A történet érdekessége, tanulsága,

hitelessége, közérdekûsége.
• A téma társadalmi jelentõsége.
• A színvonalas fogalmazás.

Díjak:
• Józsa Judit kerámiaszobrász: Emese

õsanya-szobra.
• Erdélyi körutazás egy fõ részére.
• Mûvészi kerámiatárgy.
• Értékes szépirodalmi könyvcsomag.
• Családi belépõ gyógyfürdõbe.
• Kóstolással összekötött borospince-

látogatás.
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Eredményhirdetés:  
• 2014. december 15.

További Információ:
• Nagyné G. Pataki Ágnes
info@mnunio.hu, 06-70-382-5350;
• Óváry Istvánné
ovary.istvanne@gmail.com, 06-30-
910-6091.

Nevezési díj nincs!
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