
Mai találkozásunk fõhajtás az 1956-os
hõsök, mártírok – kiemelten Füzéki Ist-
ván – emléke elõtt, baráti kézfogás, gra-
tuláció Kocsis Istvánnak és egyúttal 
tagadhatatlan biztatás a fiatalabb nemze-
dékek számára: az elkötelezett, bátran
kezdeményezõ, újító szellemû könyvtá-
rosi, kultúraközvetítõi munka, az olvasás,
a gondolkodás iránti vágy felébresztése,
megerõsítése önmagában hordozza
örömteli jutalmát.

Kocsis István 1942-ben született
Csáktornyán. Hatvan városában, a Bajza
József Gimnáziumban érettségizett,
1965-ben Szombathelyen, a Tanítóképzõ
Fõiskola népmûvelés–könyvtár szakán
végzett, majd 1974-ben az ELTE BTK-n
egyetemi diplomát szerzett.

Szakmai pályafutásának állomásai:
1965 és 1967 között az ecsédi mûvelõdé-
si ház igazgatója, 1967 és 1975 között
Hatvanban a Városi Tanács Mûvelõdési
Osztályának népmûvelési felügyelõje,
1975-tõl 2004-ig ugyanitt az Ady Endre
Városi Könyvtár igazgatója volt.

Kocsis István tehát csaknem három
évtizeden át a jelzett Városi Könyvtár
igazgatójaként szerzett magának orszá-
gos megbecsülést. Olvasottsága, mûvelt-
sége, érzékenysége, szakmai és közéleti
tevékenysége, kapcsolatkészsége révén a

könyvtár rendszeresen a város agorájá-
nak, kulturális gyújtópontjának szerepét
töltötte be. A kulturális közélet országo-
san ismert szereplõi (Ágh István, Czine
Mihály, Fredinandy György, Gyurkovics
Tibor, Juhász Elõd, Kányádi Sándor,
Kósa Ferenc, Montágh Imre, Nagy Gás-
pár, Ratkó József, Rigó Béla, Varró Dáni-
el, Vári Fábián László, Vekerdi László és
még sokan mások) gyakran megfordul-
tak, jelen voltak itt, a szûkebb-tágabb
könyvtári közönség számára beszélgetõ-
és vitapartnerekké váltak. Példaszerû
szervezõ, mozgósító tevékenysége kiállí-
tások, vetélkedõk, elõadások és publiká-
ciók sorozatával ugyancsak dokumentál-
ható. 

Kocsis István 1972-ben a hazai olva-
sótábori mozgalom ötletadó, alapító aty-
jainak egyike lett Czakó Gábor, Mózsi
Ferenc, Ratkó József, Varga Csaba és
Vasy Géza társaságában. Majd a legsike-
resebb, leghatékonyabb táborok egyi-
kének szervezõje, vezetõje volt jó négy
évtizeden át. Évente rendszerint két tá-
bort szervezett, egy-egy felsõ tagozatos
és középiskolai csoport részére. Ezen tá-
borok mindig igényes szellemi „lako-
mát” kínáltak a résztvevõk számára,
amelynek szerves része volt egy-egy
színdarab betanulása, elõadása, továbbá
néhány napos kirándulás a határon túli
magyarság által lakott vidékekre, a helyi
mûemlékek meglátogatása, a személyes
kapcsolatok felvétele, majd az ottaniak
meghívása és vendéglátása a hatvani
könyvtárban. Egyszerûbben, a magyar–
magyar kapcsolatok erõsítése.
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* A 2014. november 4-én, 

az Országos Széchényi Könyvtárban 

elhangzott laudáció 

szerkesztett változata.



A határon túli helyszínek és vendéglá-
tók teljes felsorolása itt és most lehetet-
len. Ezért éppen csak néhány kiragadott
példával (a helyszínek és a jeles szemé-
lyiségek nevének említésével) szeret-
nénk érzékeltetni azt az elszánt, hatásos,
határokon átívelõ, kulturális nemzetegye-
sítõ munkát, amelyet Kocsis István és ki-
váló csapata végzett az elmúlt évtizedek-
ben. 1981. Erdély, Kolozsvár, Kányádi
Sándor, Sütõ András, 1982. Felvidék,
Kassa, Garamszentbenedek, Gáll Sándor
(Hibbén nem sikerült Balassi Bálint sírját
megtekinteni), 1986. Vajdaság, Újvidék,
Szabadka, Temerin, Csorba Béla, 1987.
Burgenland, Alsóõr, Galambos Iréneusz,
1988. Kárpátalja, Beregszász, Munkács,
Ungvár, Balla D. Károly, Dalmai Árpád,
1993. Erdély, Kommandó, Magyari La-
jos, Bogdán László, 1996. Alsócser-
náton, Haszmann Pál, 2002. és 2004. Za-
bola, Gelence, Kézdivásárhely, Kányádi
Sándor, Tõzsér Árpád stb.

A fentiek jelentõségének jobb megér-
tését segítendõ, hadd tehessek kísérletet
az olvasótábori mozgalom lényegének
rövid összefoglalására! 

a) A könyvtáros kilép az intézmény
kapuján és szövetségeseivel együtt meg-
találja, megszervezi célcsoportjait, fõ-
ként a tíz-tizennyolc évesek körében. (Az
állami gondozott szakmunkástanulóktól
az elit gimnazistákig.)

b) A magas színvonalú elõadások, be-
szélgetések, az egyenrangú felek közötti
viták, a tíz–tizennégy napos együttes él-
mények (versek, novellák, színdarabok,
esti éneklések) rendszerint katartikus ha-
tással voltak mind az átlag felettien tehet-
séges, mind a hátrányos helyzetû, inkább
felzárkóztatásra szoruló diákokra.

c) A sokféle, gyakran nehéz sorsú csa-
ládból érkezõ fiatal számára az igényesen
választott elõadók és/vagy a napokig ve-
lük együtt hallgató, érvelõ, békítõ,
egyensúlyt teremtõ csoportvezetõk sok-
szor követésre méltó modellszemélyisé-
gekké is válhattak.

Könyvtárosi, közéleti munkásságának
számos nyilvánvaló elismerésérõl tu-
dunk. (Az MKE – Magyar Könyvtárosok
Egyesülete – Olvasószolgálati Szekció-
jának elnöke 1992-tõl 1996-ig, majd az
MKE alelnöke 1996-tól 2000-ig, a Hat-
vani Ratkó József Közmûvelõdési Egye-
sület alapító elnöke, a Magyar Garabon-
ciás Szövetség egykori elnöke, jelenleg
tiszteletbeli elnöke, az MKE-emlék-
érem, a Szinnyei József-díj kitüntetett-
je stb.) 

Országos figyelmet keltõ módon a Vá-
rosi Tanács 1989. decemberi határozatá-
val a város központjában lévõ, hirtelen
megüresedõ MSZMP-székházat nem a
rendõrség, nem az egészségügy, hanem 
a Városi Könyvtár használatára adta át.
A sorozatos kisebb átalakítások után az
1990-es években jelentõs mértékben si-
került Kocsis István kezdeményezése,
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irányítása mellett a jelzett épületet immár
a könyvtári célokra alkalmassá tenni. Az
épület jelenlegi formáját 2002-ben nyerte
el, amikor Rockenbauer Zoltán miniszter
avatóbeszédével tett pontot a sok éven át
tartó átalakítás-sorozat végére.

Kihagyhatatlanul említést kell tennem
arról a különleges kapcsolatról, amely ki-
fejezetten az õ kezdeményezése nyomán
jött létre az 1980-as és 1990-es évek for-
dulóján az Országos Széchényi Könyvtár
egykori Könyvtártudományi és Módszer-
tani Központjának Olvasáskutatási Osz-
tálya, valamint a Városi Könyvtár dolgo-
zói között. (Mûhelymunkák, nemzetközi
összehasonlító kutatások.)

Életmûve, munkássága az értékrendjé-
bõl és gondolkodásmódjából fakadóan
szükségképpen folyamatosan tartalma-
zott, tartalmaz bizonyos óvatos, de állha-
tatos társadalomkritikai attitûdöt. Ez

utóbbi állítás – csak egyik, de máig fáj-
dalmas – illusztrációja nyugdíjazásának
idõzítése, amelyet igazgatói megbízatá-
sának lejárta elõtt hatvankettedik szüle-
tésnapjához igazítottak 2004-ben. Holott
korábban a város polgárai, munkásságá-
nak értékét megbecsülve, az önkormány-
zat képviselõ-testületének tagjává válasz-
tották.

Önzetlen, fáradhatatlan, kiemelkedõ-
en sikeres szakmai és egyúttal minden-
kori bátor közéleti tevékenysége elisme-
réseként – a Füzéki István-emlékérem
odaítélésével – a kuratórium tagjai nevé-
ben szívbéli szeretettel kívánok jó egész-
séget, mai teendõihez sok sikert Kocsis
István nyugalmazott, ám folyamatosan
aktív igazgató úrnak, kedves barátunk-
nak, valamint egykori munkatársainak,
kollégáinak. „Ez jó mulatság férfimunka
volt!” ■

Könyvtári Levelezõ/ lap • 2015. január12


