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Tisztelt olvasóink!

Elkészült a Könyvtári Levelezõ/lap önálló honlapja, 
az elõfizetõk 2016 januárjától már ott is elérhetik a friss számokat.

Kérjük, hogy mostantól a megrendeléseiket a következõ webcímrõl indítsák:

kll.org.hu/elõfizetés

Köszönjük az együttmûködésüket!



A Könyvtári Levelezõ/lap jó ideje szinte
változatlan formában igyekszik szolgálni
az önök igényeit, a körülményeink azon-
ban folyamatos változásban vannak. Las-
san eljön az ideje, hogy mi is alkalmaz-
kodjunk ezekhez a változásokhoz, ezért a
lapot kiadó Informatikai és Könyvtári
Szövetség elnöksége jó egy évvel ezelõtt
úgy döntött, hogy megteremti a lehetõsé-
get a továbblépésre, és megbízást adott
az elektronikus megjelenést lehetõvé te-
võ felület elkészítésére. 

Ez a honlap létrejött, már a próbaüzem
idõszakában vagyunk, és terveink szerint
2016 januárjától a Könyvtári Levele-
zõ/lap az elõfizetõk számára elérhetõ lesz
rajta. Az átmenet megkönnyítése érdeké-
ben a lap fél évig párhuzamosan fog
megjelenni nyomtatott és elektronikus
formában, a második félévtõl viszont
várhatóan már csak az elektronikus vál-
tozat lesz hozzáférhetõ. 

Ennek a megvalósulása sem fogja
azonban kizárni azt, hogy elõfizetõink
akár a gyûjteményükben megõrizhessék
az egyes lapszámokat, hiszen elkészítjük
és a honlapról letölthetõvé tesszük a
nyomtatható változatot, a mostanival
megegyezõ formában.

Bízunk benne, hogy megértéssel fo-
gadják az újfajta megjelenést, és hûek
maradnak a Könyvtári Levelezõ/laphoz,
elõfizetõként, olvasóként és szerzõként
egyaránt.

Fülöp Ágnes
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Tisztelt elõfizetõink,
kedves olvasóink!



Amióta feltalálták az internetet, megvál-
tozott a mindennapi kommunikáció, az
emberek közötti kapcsolattartás. Létre-
jöttek olyan közösségi szolgáltatások,
mint például a Google, a Facebook, a
Twitter, amelyek forradalmasították éle-
tünket. Egy úgynevezett információs tár-
sadalomban élünk, amelyben olyan
infokommunikációs eszközökkel va-
gyunk körülvéve, mint például a szemé-
lyi számítógép, a tablet, az okostelefon,
az okosóra, az okosszemüveg, az okos-
ruha és az okoshûtõ. Bár mindezek meg-
könnyítik mindennapjainkat, az éremnek
van egy másik oldala is, avagy a nagy ké-
nyelemnek nagy ára van. Mindenkirõl
nyilvántartást lehet vezetni, aminek kö-
vetkeztében senki sem tud elbújni, senki-
nek a titka nem marad rejtve mások elõtt.
Megfigyelhetnek bennünket a mobiltele-
fon vagy a notebook kameráján keresz-
tül, és a különféle digitális adathordozó-
kon tárolt személyes adatainkhoz is hoz-
záférnek. Az emberek nagy része nincs
tisztában azzal, hogy amit az interneten
csinál – legyen szó a honlapok látogatá-
sáról vagy saját személyes adatainak
megosztásáról –, mind kitörölhetetlen
nyomokat hagy maga után, amelyek
alapján feltérképezhetõ a személyiségük,
lekövethetõvé válnak. Emellett azok a

hétköznapi dolgok, amelyek eddig az ott-
hon biztonságában maradtak, mind kike-
rülhetnek a nagyvilágba. Bárki, akár a
hackerek, akár a titkosszolgálat, akár az
adatkezelõ szervek is megtudhatják,
hogy egy bizonyos személy kivel, mikor
találkozik, mi a kedvenc filmje, könyve,
mit szokott enni, és mirõl mi a vélemé-
nye. Magyarán: elveszítjük a személyes
adataink feletti rendelkezést, és ezzel
együtt a privátszféránkat is. A mai világ-
ban már könnyen eltûnik a magánélet. 

Három súlyos problémát emelnék ki,
ami elsõsorban a gyerekeket és a fiatalo-
kat érinti: szexting, cyberbullying és
grooming. A szexting szexuális töltetû
szöveges vagy képes üzenetküldést je-
lent. Ezzel kapcsolatban leginkább akkor
jelentkezik a kockázat, ha az inkrimináló
tartalmak, például a meztelen képek, nem
kívánatos kezekbe kerülnek. A cyber-
bullying vagy internetes zaklatás az isko-
lások körében jelent egyre súlyosabb
problémát: az áldozatot már nem csak 
az intézmény falai között gyötrik, ha-
nem otthon, virtuális környezetben is. 
A grooming esetében pedig egy pedofil
becserkész egy általa „megfelelõnek”
tartott kiskorút, és kettejük között akár
személyes találkozóra is sor kerülhet.

Érdemes emellett kitérni a vállalati
környezetben kezelt személyes adatokra
is, hiszen a személyes információk ma-
napság már üzleti értékkel bírnak: a
nagyvállalatok fizetõeszközként tekinte-
nek rájuk, és egymás között kereskednek
velük, sokszor az érintettek tudta és bele-
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A személyes adatok szerepe a XXI. század információs társadalmában*

✒✒    Császár János

* Különdíjas OTDK-dolgozat publikációs 

változata (XXXII. OTDK Pedagógiai,

Pszichológiai, Andragógiai és

Könyvtártudományi Szekció)



egyezése nélkül. Az üzleteknek érde-
kükben áll fogyasztóikról, ügyfeleikrõl
minél több adatot szerezni, hogy minél
jobban megismerhessék õket, és ezáltal a
személyiségüknek megfelelõ termékek
vagy szolgáltatások nyújtásával még job-
ban ki tudják elégíteni az igényeiket, a
nagyobb profitszerzés érdekében. Továb-
bá, ugyan az online marketing még friss
jelenség, de a nagyobb cégek máris kiak-
názzák a benne rejlõ lehetõséget. Ennek
repertoárjába a webes ügyfélszolgálat, a
személyre szabott hirdetések és a közös-
ségi média eszköztára tartozik. A fo-
gyasztók számára hátrányos tény, hogy a
nagyvállalatok gyakorlatilag bármit meg-
tehetnek az adataikkal, és a nagy kérdés
az, hogy mennyire etikus az ilyen gya-
korlat.

A fenti problémákkal kapcsolatban 
a közösségi média lehetõségeit kihasz-
nálva kérdõíves felmérésre épülõ kuta-
tást végeztem, melyre 135 önkéntes 
válasz érkezett. A válaszadók 93%-a a
19–35 éves korosztályba tartozott, 73:27
nõ-férfi megoszlással. A következõ so-
rokban a felmérés legérdekesebb példáit
szeretném bemutatni. A számítógépes
eszközök használatának gyakorisága 
tekintetében azt szûrtem le, hogy a sze-
mélyi számítógépek használata vissza-
szorulóban van, és elõretörnek a mobilis
eszközök, amelyek közül a laptop áll a
legelsõ helyen, ezt követi az okostelefon.
A táblagép meglepõ módon az utolsó he-
lyen áll, de véleményem szerint ez idõvel
elõrébb fog kerülni. Adatgyûjtésem a
legnépszerûbb közösségi szolgáltatá-
sokra is kiterjedt, csökkenõ sorrendben a
következõ eredménnyel: Facebook,
YouTube, Skype, Google Plus, Insta-
gram, Twitter, iWiW. Mivel a felméré-

semre 2014 februárjában került sor, ak-
kor még mûködött Magyarország egykor
legnépszerûbb közösségi oldala, az
iWiW, amely ugyan júniusban végleg
megszûnt, de fontos tudni, hogy a csalók
adathalászati célokból még manapság is
használják. Vizsgálatom arra is irányult,
hogy az emberek miért regisztrálnak a
közösségi oldalakra. A leggyakoribb ok
az volt, hogy a barátaik is fent vannak, és
szeretnének velük könnyebben kapcsola-
tot tartani. Ezt követi az az indok, hogy
így tudják a legkönnyebben elvégezni az
egyetemi vagy munkahelyi feladataikat.
Az embereket az is érdekli, hogy mit csi-
nálnak az ismerõseik, továbbá naprakész
információkra szeretnének vadászni, vé-
gül pedig könnyebben szeretnének érte-
sülni bulikról vagy kulturális rendezvé-
nyekrõl. Kevesekben azonban érlelõdik
az elhatározás, hogy töröljék magukat
ezekrõl az oldalakról. Ez leginkább azo-
kat érinti, akik szerint már unalmasak az
ilyen helyek, ezért már nem érdeklik
õket, és/vagy inkább valamilyen más
szolgáltatást preferálnak. Sokan attól is
tartanak, hogy függõséget okoznak, ezen
felül zavarja õket a sok reklám, zaklatják
egyes ismerõsök, vagy féltik az intim-
szférájukat. A megkérdezettek felének
viszont egyáltalán nincs semmilyen
problémája, és továbbra is szívesen ma-
radna ott, ahol van. Emellett azt is fel-
mértem, hogy a felhasználók milyen 
jellegû információkat osztanak meg a kö-
zösségi oldalakon. Az eredmények azt
mutatták, hogy az emberek óvatosak (bár
nekem kétségeim vannak ezzel kapcso-
latban): elég kevesen osztanak meg poli-
tikai jellegû információkat, híreket, más
személyekrõl, ismerõsökrõl szóló véle-
ményeket, aktuális tartózkodási helyet,
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illetve olyan privát jellegû adatokat, mint
például a telefonszám, lakcím. A leggya-
koribb tevékenység inkább a másokkal
való kapcsolattartás, üzenetváltás, vagy a
chatelés.

Ugyan a fenti adatok nem túl biztatók,
szerencsére nem teljesen reménytelen a
helyzet, hiszen léteznek különféle eljárá-
sok arra, hogy ki tudjuk védeni a megfi-
gyeléseket és felügyelni tudjuk a szemé-
lyes adatainkat. Elõször is létezik a jogi
megoldás, amikor a törvények védik a jo-
gainkat az esetleges visszaélésektõl, ez-
zel azonban az a baj, hogy nem mindig
hatékony és nem véd kellõképpen. Ennek
több oka is lehet: nem eléggé rugalmas a
rendszer, mert nem tudja követni a válto-
zásokat, a legújabb trendeket, aktualitá-
sokat; nem létezik nemzetközi szinten
egységes jogrendszer; az elkövetõk kilé-
tére gyakran nem derül fény; vagy az
adatkezelõ szerv hatalmi pozíciója okán
nem lehet érvényesíteni a jogokat. Erre
találták ki a PET-technológiák körébe
tartozó technikai megoldásokat (az angol
„privátszférát erõsítõ technológiák” rövi-
dítése). Ez a módszer lehetõvé teszi,
hogy a személyes adatok kezelését törvé-
nyes és tisztességes úton hajtsák végre.
Ezzel kapcsolatban beszélhetünk szoft-
veres védelemrõl, például a böngészõbe
beépített, anonimitást biztosító alkalma-
zásokról, amelyek segítségével nehezen
követhetõkké válnak az internetes tevé-
kenységek, valamint hardveres védelem-
rõl is, mint például a mobiltelefonokba
beépíthetõ fizikai lehallgatás elleni esz-
közök. Manapság nem mellõzhetjük a
számítógépes készülékek használatát, így
a legjobb védekezés a megelõzés. Jól
gondoljuk meg, hogy mit teszünk fel az
internetre, mit osztunk meg magunkról!

Legyünk elõvigyázatosak, figyeljük meg,
hogy biztonságos oldalra látogatunk-e!
Legyünk körültekintõek az internetes vá-
sárlás, a banki tranzakciók lebonyolítása
során, és gyõzõdjünk meg arról, hogy a
böngészõ címsorában látszik-e a bizton-
ságos oldalakat jelzõ zöld lakat ikon, és
lehetõleg kerüljük a nyilvános wifit is!
Amikor gyanús e-mailt, spamet kapunk,
ne nyissuk meg, fõleg a csatolmányt ne,
hanem töröljük ki, mert a leggyakrabban
ezekben terjednek a vírusok. Mielõtt ki-
dobunk egy adathordozót, gyõzõdjünk
meg arról, hogy tényleg letöröltünk-e
mindent róla, a lemezt pedig fizikailag is
rongáljuk meg! Minden fontos adatról
csináljunk biztonsági mentéseket! Min-
dig töröljük a böngészési elõzményeket,
és ha lehet, használjuk az „inkognitó”
böngészés lehetõségét, fõleg mások szá-
mítógépein, amikor felhasználónévvel és
jelszóval belépünk valahova! Mobil-
eszközünket mindig hordjuk magunk-
nál, mintha a pénz- vagy értéktárcánk
lenne! Mindenképpen használjunk ví-
rusirtó szoftvereket, és telepítsünk leg-
alább szoftveres tûzfalat! Továbbá olvas-
suk el a számítógépes biztonságról szóló
híreket, és fogadjuk meg a szakem-
berek tanácsait! A fenti megfigyeléseket
alapul véve kutatásomból ugyanis azt a
tanulságot vontam le, hogy nem az
infokommunikációs eszközök a fonto-
sak, hanem az, hogy az emberek mihez
férhetnek hozzá. ■
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A XV. Gyõri Könyvszalon elsõ napjának
nyitó rendezvénye idén is az immár ha-
gyományos könyvszakmai konferencia
volt: ezúttal az iskolarendszerû magyar-
tanítás rákfenéje, a kötelezõ irodalmak
kérdése került terítékre. A gyõri megyei
könyvtár és a Kisalföldi Könyvtárosok és
Könyvtárak Egyesülete közös szervezésû
programján hat elõadó segítségével sike-
rült megvilágítani a problémás kérdés
minden vetületét, az érdeklõdõk hat véle-
ményt hallhattak olvasásszociológiai,
nyelvészeti, gyakorlati pedagógiai, olva-
sói-esztétikai, alkotói és gyermekpszi-
chológiai megközelítésében.

Sándor Viktória, az egyesület elnöke
köszöntõjében egy hetedik, személyes
véleményt ismerhettünk meg, amelynek
egyes kérdései részletesen kifejtve kö-
szöntek vissza a késõbbi elõadásokban.
Az elnök nem vitatta a kötelezõ olvasmá-
nyok szükségességét, hiszen a közös kul-
túra kialakításához elengedhetetlenek,
szerinte csak a mit, hogyan és mikor kér-
désében lenne fontos kialakítani egy ér-
telmes, az olvasás megszerettetésére és
az értõ olvasás készségének megszerzé-
sére irányuló közös álláspontot és meto-
dikát.
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Péterfi Rita (Pest Megyei Könyvtár)
olvasásszociológus Személyre szabott 
kötelezõ olvasmányok – Társadalmi
egyenlõtlenségek és olvasási esélyek cí-
mû elõadásában tágabb megközelítésben,
a társadalmi (jövedelmi, kulturális, lak-
hatási, tanulási, egészségi) egyenlõtlen-
ségek oldaláról közelítette meg a témát,
azt állítva – s példákkal, valamint ma-
gyar, amerikai és európai vizsgálatokkal
igazolva –, hogy mindegyiknek van olva-
sással kapcsolatos vonzata. A család, az
oktatás és a könyvtárak közös munkáját
emelte ki mint legfontosabb momentu-
mot: a családi támogatás nélkülözhe-
tetlen, a könyvtáros tudja, mi tetszik 
a gyerekeknek, a pedagógusnak pedig a
megfelelõ szövegeket kell a tanulók ke-
zébe adnia, s a megfelelõ módon kell azt
velük feldolgoznia és tõlük számon kér-
nie. Az ideális megoldás az lenne, ha

minden diák saját, személyre szabott ol-
vasmányokat kaphatna, de ez pedagó-
giai-didaktikai szempontból nem elfo-
gadható, ezért kell osztályra szabni a 
kötelezõket, s – mivel a gyerekek nagyon
különbözõek – alternatívákat kell kínálni,
hogy választhassanak. 

Péterfi Rita szerint nem abban van a
nagy különbség gyerek és gyerek között,
hogy ki mennyit olvas, hanem abban,
hogy olvas-e egyáltalán. Javaslata: a le-
szakadókra figyelve, a jókat támogatva
haladjunk, csak így tudjuk – legalább az
olvasással kapcsolatban – az esélyegyen-
lõséget garantálni.

Balázs Géza nyelvész (Eötvös Lóránd
Tudományegyetem) Sok van, mi kötele-
zõ... – és csodálatos... címû elõadásában
inkább a konzervatív vonalat képviselte.
Abban egyetértett, hogy nincs jó olvas-
mánylista, de erre esély sincs, annyira bi-
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zonytalan és gyorsan változó világban
élünk. Az „írástudóknak” kellene ebben a
kérdésben konszenzusra jutniuk, de a kö-
telezõ olvasmányoknak – és a szövegér-
tés tanításának – a klasszikusokon kell
alapulniuk, hiszen aki a régi szövegeket
be tudja fogadni, az a modernekkel is
boldogul.

A szervezett tanulás kialakulásának
oka az volt, hogy az elõdeink által em-
beröltõk alatt összegyûjtött tudásanyag
viszonylag rövid idõn belül megtanulha-
tó, s ez a közös kultúra megszerzé-
sének alapja. Ez igaz a kötelezõ olvasmá-
nyokra is: ahogyan a többi tananyag 
kötelezõ és nem választható, hanem meg
kell tanulni, úgy a kiadott olvasmányokat
sem megkérdõjelezni kell, hanem elol-
vasni. Minden gyerek más, lehetetlen
személyre szabott olvasmánylistát készí-
teni a közoktatás keretei között – ez a
szülõ, a család feladata. Nekik kell meg-
szerettetniük az olvasást csemetéikkel, az
iskolában tanulni, feladatokat megoldani
kell, és persze elolvasni a kötelezõket.
Nem minden rossz, ami kötelezõ, ezt kel-
lene megértetni a diákokkal, hogy ne elõ-
ítéletekkel közelítsenek ezekhez a szöve-
gekhez. Az persze lehetetlen, hogy min-
den darab találkozzon az ember ízlésével,
de az is biztos, hogy lehet találni közöt-
tük nekünk valót, ha nyitottan állunk
hozzá. Javaslata, hogy próbáljunk meg
tananyagként tekinteni a kötelezõ iroda-
lomra, s a diákokkal is ezt elfogadtatni.

Arató László vezetõtanár, a Magyarta-
nárok Egyesületének elnöke Béklyó vagy
kapaszkodó – a kötelezõ olvasmányokról
címû elõadásában pedagógiai oldalról
közelítette meg a kérdést. Szerinte a kö-
telezõ olvasmányok problematikája nem
szemlélhetõ kiemelve az irodalomtanítás

témakörébõl, ugyanis a probléma gyöke-
re éppen abban van, hogy az olvasásra
nevelés és az irodalomtanítás nincs össz-
hangban. Míg az irodalom oktatása lí-
raközpontú, klasszikusokon alapuló és
kötött tanterv szerint zajlik, addig az ol-
vasásra nevelés prózaközpontú, kortárs
szerzõkön alapszik, és megpróbál a diá-
kokhoz igazodni, nem véletlenül. Már
Arany János – aki nem csak költõ, hanem
tanár is volt – is azt vallotta, hogy elõször
az újakat tanítsuk, mert azt könnyebb
megérteni, s utána jöhetnek a nehezeb-
ben emészthetõ régiek. Ez persze azt 
jelenti, hogy az irodalomtanításban fel-
borul a kronologikus rend, de ez nem 
feltétlenül baj, hiszen így még az is 
megoldható, hogy párhuzamosan tanít-
suk a klasszikusokat és a kortárs szerzõ-
ket, a könyvekben felvetett hasonló prob-
lémákra koncentrálva, s így a modern 
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segítségével könnyebb megérteni a régit
(például Móricz Zsigmond: Légy jó
mindhalálig és Sylvia Path: Beavatás
vagy Tóth Krisztina: Tolltartó). Sõt, az
elõadó még azt sem tartja ördögtõl való-
nak, ha a populáris irodalom is beszivá-
rog a magyartanításba, hiszen ezeket a
könyveket szívesebben olvassák a gyere-
kek, segítségükkel készséggé fejleszthetõ
az olvasás elemi szintje (idõsíkváltások
követése, a különbözõ narrációs eljárá-
sok befogadása stb.), s innen könnyebb
továbblépni a kortársakhoz, majd (vagy
párhuzamosan) a klasszikusokhoz. Így a
diák nem fog küszködni a szövegekkel,
sõt – jó esetben – még az olvasást is meg-
szereti. Ehhez persze a pedagógusoknak
is meg kell ismerkedniük az éppen trendi
populáris irodalommal, hogy ki tudják
választani az igényesebbeket. Akkor sem
fog összedõlni a világ, ha a gyerekek is

ajánlanak könyveket a tanároknak. Az
elõadó végigvette a teljes általános és 
középiskolai tantervet (megjegyzem,
mindkét intézménytípusban tanít vagy ta-
nított), elmondta, hogy mit hagyna ki be-
lõle, miért, mit tenne más életkorra, illet-
ve mit hiányol; komplex, kidolgozott
koncepciója van a témával kapcsolatban.
Véleménye szerint a kötelezõ olvasmá-
nyok a tanítás béklyói, ha a tekintélyelv
legitimálja õket, de kapaszkodók lehet-
nek, ha sikerül megragadni, hogy mi jó a
ma ifjú olvasójának, illetve ha nem csak
olvasni tanítunk, hanem értelmezni is.

Gombos Péter, a Magyar Olvasástár-
saság elnöke, A kötelezõtõl a közösig
címû elõadásában az esztétika és a gene-
rációs különbségek szempontjából tár-
gyalta a témát. Véleménye szerint nem
igaz, hogy a fiatalok nem olvasnak, mert
igenis olvasnak, de szinte kizárólag in-
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formációszerzés céljából, ezért nem is
számít nekik, hogy milyen az a szöveg
(koherens-e, jól megírt-e, van-e egyálta-
lán eleje, közepe vagy vége stb.), ha meg-
találják benne, amit keresnek. Az él-
ményszerzõ olvasás csökkent, ami nem
csoda, hiszen jelenleg a közoktatásban
már csak digitális bennszülöttek vannak,
akik rohamosan gyorsuló és állandóan
változó világunkban nõttek és nõnek fel.
Ezek a gyerekek nem rosszabbak, mint
az elõzõ generációk, csak teljesen má-
sok. Másképpen mûködnek, ezt tudo-
másul kellene vennünk, meg kellene is-
mernünk a gondolkodásmódjukat, az 
ízlésüket, ki kellene használnunk a kí-
váncsiságukat, hiszen a kérdésekre 
kapott válaszok sokkal tartósabban ma-
radnak meg, mint a tanult tartalmak. Eh-
hez persze arra lenne szükség, hogy kom-
munikáljunk velük, hiszen a közös 
olvasmányok szükségesek, de mit adjunk
a kezükbe, ha semmit nem tudunk róluk?
Ha azt akarjuk, hogy elfogadják az álta-
lunk ajánlott olvasmányokat, akkor 
nekünk is meg kell ismerkednünk az övé-
kével, arról nem is beszélve, hogy mi is
tanulhatunk tõlük, hiszen az X, Y és Z
generáció tagjai automatikusan követik a
kultúraváltást (digitális kultúra). Meg
kell birkóznunk azzal a problémával,
hogy õk az elsõ olyan generáció tagjai,
akik nem csak az elõdöktõl tanulnak. Ez
okozza a tekintélyválságot is, mely kezd
eluralkodni az iskolákban: a tudás már
nem elég a tisztelet kivívásához, hiszen
az információ mindenki számára hozzá-
férhetõ, nem kell feltétlenül tudni. 

A világ változik, de a kötelezõ olvas-
mányok ötven éve nagyjából ugyanazok,
mert az utóbbi kilencven évben nem szü-
letett olyan irodalmi mû, ami a magyarta-

nárok többségének megfelelne, arról nem
is beszélve, hogy – tisztelet a kivételnek
– a populáris ifjúsági irodalmat nem is is-
merik. Miért ne lehetne például a melo-
drámát az Alkonyaton megtanítani? Ja-
vaslata, hogy próbáljuk meg a kötelezõ 
olvasmánylistát az új generációk jelleg-
zetességeihez igazítva kialakítani, ha
nem akarjuk, hogy teljesen eltûnjön az
élményszerzõ olvasás.

Lackfi János költõ Kötelezõ kelká-
poszta vagy hab a tortán? avagy Apám
kakasa és Talpra, madár! címû elõadásá-
ban az alkotó és a tanár szemszögébõl fo-
galmazta meg véleményét, mely szerint
egyrészt meg kell közelíteni a gyereke-
ket, hogy megértsük õket (tudták, hogy a
rap szó a rythm and poetryt jelenti?), s el
kell fogadnunk az õ új mûfajaikat, hogy
el tudjuk fogadtatni velük a miénket.
Kányádi szerint minden vers, ami el-

Könyvtári Levelezõ/ lap • 2015. november 11



mondható, fogadjuk el annak a slamet is,
akkor könnyebb lesz elfogadtatnunk az
ódát. Másrészt vigyük közelebb a költõ-
ket-írókat a diákokhoz, vegyük le a pie-
desztálról õket, s mutassuk meg nekik,
hogy õk is emberek voltak. Használjuk
fel a humort, mely minden fiatal közös
sajátja, hogy megmutassuk nekik, az iro-
dalom nem unalmas, nem felsõbbrendû
és nem egzakt. Rángassuk ki õket abból a
tévhitbõl, hogy irodalom nélkül is lehet
élni, mutassuk meg nekik, hogy minden-
hol jelen van. Ha a klasszikusok nehezen
érthetõk számukra (teljesen más a szó-
kincsük), akkor fogadjuk el az átiratokat,
hiszen hatékonyak.

Ha állandóan az interneten lógnak,
úgysem tudjuk leszoktatni õket (legfel-
jebb csökkenteni az ott töltött idõ meny-
nyiségét), felesleges fanyalognunk, hogy
mennyi szemét van ott – tegyünk fel jó
dolgokat. Ha ebben a kérdésben össze
tudnának fogni az alkotók, a tanárok és
az „írástudók”, még hatékony is lenne.
Kányádi azt mondta, hogy ha az emberek
a neten lógnak, akkor mindenestül fel
kell hurcolkodnunk nekünk is, ha el akar-
juk érni õket. 

Tanárként úgy véli, le kell kötni a fi-
gyelmüket, hiszen anélkül kárba veszett
idõ minden perc. Ehhez is jól használha-
tó a humor, illetve a dialógus: érezzék,
hogy õk is fontosak a tanulási-tanítási fo-
lyamatban, próbáljuk meg úgy a fejükbe
tölteni a tananyagot, hogy élvezzék.  Ja-
vaslata, hogy szabjuk át – na nem a tan-
anyagot – a magyartanítást, próbáljuk
egy kicsit az õ számukra is elfogadhatóvá
tenni az irodalmat.

Kádár Annamária pszichológus
(Babes–Bolyai Tudományegyetem) a
gyermek- és fejlõdéspszichológia oldalá-

ról közelített a témához Az olvasásra ne-
velés mint az érzékenyítés mûvészete cí-
mû elõadásában. Természetesen itt nem
közvetlenül a kötelezõ irodalomról esett
szó, hanem az olvasóvá nevelésrõl. Sze-
rinte az olvasóvá nevelés már a születés-
kor megkezdõdik, hiszen a bölcsõdalok,
altatók, mondókák segítenek a rítus ki-
alakításában, melynek lényege, hogy a
mindennapok – lehetõleg záró – része le-
gyen a mesélés. Ha minden korban a
megfelelõ mesét kapja a gyerek, akkor
késõbb is igénye lesz arra, hogy be-
belépjen egy másik világba, és körülnéz-
zen ott egy-egy történet segítségével.
Fontos, hogy ne magyarázzuk meg nekik
a meséket (ne akarjunk mindig tanulság-
gal szolgálni), mert minden gyerek éppen
annyit fog fel belõle, amennyire képes. A
magyarázgatás megzavarhatja õket, fõleg
abban a korban, amikor még nem tudják
elválasztani egymástól a kitalációt és a
valóságot. Elég, ha válaszolunk a kérdé-
seikre, mert ha valami nem világos ne-
kik, akkor úgyis kérdeznek. A mese ép-
pen olyan, mint minden irodalmi mû, a
befogadás az egyéntõl függ, és nemcsak
egyféleképpen értelmezhetõ. A gyerekek
ezt már kicsi korukban megtanulják, ha
figyelünk rájuk és ha kapnak elég, koruk-
nak megfelelõ mesét, utána már csak ar-
ról kell gondoskodnunk – s ez a nehéz –,
hogy ne múljon el az igényük a történe-
tekre. Ehhez az szükséges, hogy a szülõk
a megfelelõ lelkesedéssel viszonyuljanak
az olvasáshoz, mert ez a lelkesedés raga-
dós, és késõbb jobban megmarad. ■
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Ritka eseménynek voltak tanúi azok,
akik 2015. október 17-én a bácsalmási
Vörösmarty Mihály Könyvtárban emlé-
keztek Fekete Dezsõre, az országosan 
elismert, helybéli könyvtárosra, bibliog-
ráfusra, születésének kilencvenedik év-
fordulója kapcsán. 

Bácsalmás a szerb határ mentén, a Du-
na-Tisza közén fekvõ település, az utób-
bi több mint két évtizedben határátke-
lõhely is. A „zsíros bácskai föld” azon
városa, amelynek népessége hajdanán ti-
zenháromezer, de ma már csak hétezer
fõ. Volt mezõváros, járási székhely, nagy-
község, most város. Békében élt és él itt
egymás mellett a nemzetiségek sora.

Gimnáziumából többen nyertek orszá-
gos tanulmányi versenyt, az utóbbi idõ-
ben egyre több elszármazott, jelentõs

személyrõl derül ki, kötõdött, kötõdik 
a településhez – mindez többek között a
Bácsalmáshoz hû, de másutt, Fekete De-
zsõ szellemiségében élõk segítségével.
Így például Boromisza Tibor festõmû-
vész, Orosz Zoltán világhírû harmonika-
mûvész, Andy Grove, a mikroprocesszor
atyja – õk azok, akiket Szoboszlai István
Attila is említett emlékezõ mondataiban.

Hogy miért érdekes ez? Mi köze a
„hõskorszakban” könyvtárosi pályára ke-
rült Fekete Dezsõhöz?

Fekete Dezsõ azon szakmabeliek
egyike volt, akik az 1950-es években vál-
tak könyvtárosokká, s a munkájukat kitû-
nõen, halálukig elkötelezetten, elhivatott-
sággal végezték. Róla és kortársaikról, a
kezdetekrõl emlékezett a hajdani cso-
porttárs, a Könyv, Könyvtár, Könyvtáros
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Fekete Dezsõ-emléknap, Bácsalmás

✒✒    Nincsevics Klára

A legendás honismereti szakkör. Fotó Szénásiné Harton Edit



címû szakfolyóirat egykori fõszerkesztõ-
je, a könyvtári kronológia nagymestere,
Gerõ Gyula ezen a napon.

Gerõ Gyula az 1950-es évek hathetes
budapesti bentlakásos könyvtárosképzõ
tanfolyamának idõszakát idézte fel,
ahonnan a magyar könyvtárügy több
meghatározó alakja került ki, és tette le
az egyes intézménytípusok máig megha-
tározó alapjait. Az ötvenes évek elején
sorra jöttek létre a magyar közkönyvtá-
rak, és az õket irányító járási és megyei
könyvtárak. Fekete Dezsõ elõször a bajai
körzeti könyvtár (mellette külön mûkö-
dött, más feladattal a városi könyvtár) ve-
zetését vette át, és tanulta ki itt a gyakor-
latban is a szakmát. Az 1953-ban létrejött
Bácsalmási Járási Könyvtár vezetõjeként
õ kezdte el kiépíteni a most is követendõ
irányvonalat, és húsz évig volt ezen
könyvtár „szolgája”.

A szinte mintául szolgáló könyvtárról
1963-ban megjelent egy összefoglaló Tíz
esztendõ címmel, Gerõ Gyula tollából.

Számomra, aki könyvtárosi pályára lépé-
sem elsõ napjaiban ajándékba kaptam ezt
a könyvet Fekete Dezsõtõl (a többi szak-
mai munícióval egyetemben) most újra-
olvasva is izgalmas olvasmány. Könyv-
tártörténeti szempontból is. Az évtizedek
folyamán sokat változott, fejlõdött a
szakmánk, de a gyökerek, az alapok áll-
nak, és itt, ezen a déli végen ragyogóan
meg is valósították az elképzeléseket.
Sok minden ma sem idegen belõle, néhol
újraértelmezve, „újragombolva” – aho-
gyan manapság mondják. Megtudhatjuk,
hogyan szervezte meg a helyismereti
munkát, alakította ki a gyûjtõkört, a szer-
zeményezés mikéntjét. Irigylésre méltó
módon segítette az egyik járási könyvtár
a másikat betegségek vagy állományel-
lenõrzés kapcsán, elkészítették a papír
alapú katalógusok sokféleségét (a számí-
tógép még álom sem volt), és bizony a te-
lepülés pirosra festett padjainak támláján
a könyvtár létezésére hívták fel a figyel-
met. A helyre, ahol a könyvek mellett
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honismereti kör és különbözõ tanfolya-
mok is mûködtek. Hosszas utánjárással
ugyan, de gyûjtötték a szakdolgozatokat
is már, és olvasói térképeket is készítet-
tek. Mindezekhez a praktikák egész sora
társult, hogy alkalmazni lehessen a bevált
módszereket másutt is. 

Hogy mitõl volt különleges ez a nap? 
Mint remélhetõen minden szakma, a

könyvtáros szakma is rendre megemléke-
zik elõdeirõl, kiválóságairól – több-
nyire szakmai körökben. Ez alkalommal
azonban egy szakmán kívüli, civil, más
hivatást választó, másutt élõ személy em-
lékezett és szervezett emléknapot. Való-
színûleg sokszor gondolunk vissza éle-
tünk meghatározó személyiségeire, 
kedvesen emlékezünk rájuk, esetleg írás-
ban is rögzítjük ezt valahol, de az már
igazán ritkaságszámba megy, amikor va-
laki, a „szellem emberének” emlékét

megõrzendõ, összehívja az érdekelteket:
a volt munkatársakat, a jelenlegi szakmai
követõket, a régi olvasókat, a legendás
honismereti szakkör tagjait, Fekete De-
zsõ utódait, érdeklõdõket. Ráadásul, mert
errõl sem feledkezhetünk meg, ennek
költségeit is õ állja. Fontos neki.

Lélekemelõ volt érzékelni azt a máig
élõ hatást, amelyet ezekben az akkor ti-
zenkét–tizennégy éves lányokban, fiúk-
ban a honismereti szakkör kapcsán elül-
tetett. Igazi szellemi mûhely mûködött!
Azt mutatta meg – a fõszervezõ, Kiss Pál
személyében –, hogy milyen hatással bír,
bírhat is egy könyvtáros. Nyilván – re-
mélhetõleg – sokfélével, sokakra, sok-
szor életre szóló irányokkal. Az viszont,
hogy valaki ötven év távlatából és azóta
is folyamatosan úgy tartsa ébren egykori
könyvtárosa emlékét, mint ahogy ezt
Kiss Pál teszi, valószínûleg elég egyedi. 
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Õ az a személy, aki kiad egy könyvso-
rozatot is, Bácsalmás Könyvek címmel,
és õ az is, aki a mai napig úgy adja fel le-
veleit szerte a világba, hogy a levélzárón
a szülõvárosára hívja fel a figyelmet.
Mindez valószínûleg nem így alakul, ha
Fekete Dezsõ annak idején nem vonja be
a honismereti mozgalomba ezeket a kis-
diákokat. Lehetne még beszélni róluk, de
a kis írásnak nem ez a célja.

Persze nemcsak a honismereti szakkö-
rösök emlékeztek, köztük még Busa Ilo-
na, Tordi Mária, de mások, így Ceglédi
József Kázmér író is. Szólt a szakmai
kapcsolatról a legtöbb évet vele dolgozó
Szénásiné Harton Edit, a késõbbi, kis-
kunhalasi idõszakról Varga-Sabján Gyu-
la, és e sorok írója is, akinek elsõ könyv-
tárosi „iskoláját” Fekete Dezsõ jelentette
– az a közel négy hónapi együttmunkál-
kodás meghatározó, életre szóló tanulsá-

gokkal szolgált, szakmaszeretetre, hit-
vallásra tanította –, és természetesen
szakmánk egyik mai legmeghatározóbb
alakja, a kecskeméti Katona József Me-
gyei Könyvtár igazgatója, Ramháb Má-
ria is.

Szép pálya, és különlegesen szép
„nyom”. Kívánok mindenkinek hasonlót! ■
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A miskolci II. Rákóczi Ferenc Megyei és
Városi Könyvtár meghívására az Orszá-
gos Könyvtári Napok keretében, október
5-én tartott megyei szakmai napra érkez-
tek kollégák a székelyudvarhelyi városi
könyvtárból is, és a másnapi helytörténe-
ti konferencián kassai kutatók is részt
vettek. A Felföldi Fotográfusok Szövet-
ségéhez tartozó alkotók kalotaszegi ké-
peibõl rendezett kiállításnak köszönhetõ-
en pedig a könyvtár látogatói számára is
megadatott a kitekintés. Az idei könyvtá-
ri napok Borsod-Abaúj-Zemplén megyei
rendezvényein számtalan lehetõség volt 
a valóságos és virtuális határátlépésre, a
könyvekben is megörökített kultúránk
sokszínûségének bemutatására, mûfajok
közötti kalandozásra, a könyvtárak, az
olvasás népszerûsítésére. 

„Mindenütt jó volt, de a legjobb a
könyvtárban” – ez a Szerb Antal-idézet

volt a mottója a miskolci II. Rákóczi Fe-
renc Megyei és Városi Könyvtár honlap-
ján – a X. Országos Könyvtári Napok
tiszteletére – meghirdetett pályázatnak.
Ahogy az országos könyvtári összefogás-
nak, úgy ennek a kis játékos feladatsor-
nak is az volt a célja, hogy felhívja a 
figyelmet a könyvtárakra és a könyvtá-
rosok munkájára. De ezt szolgálta ezen a
héten minden rendezvény – könyvbemu-
tatók, kiállítások, koncertek, konferenci-
ák, kézmûves foglalkozások – a miskolci
és a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei
könyvtárakban. 

A könyvtári napok honlapján összesí-
tett adatok szerint a megye háromszázhu-
szonnyolc településének háromszáz-
ötvennyolc könyvtárában október 5-étõl
11-éig – a szokásos könyvtári látogatáso-
kon túl – hétszáznyolcvanhét egyéb prog-
ramon vehettek részt az érdeklõdõk.
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Könyvtári napok országon innen és túl

✒✒    Filip Gabriella

Kalotaszegi képek – kiállításmegnyitó a könyvtárban 
Fotók: Fésüs Ádám, Körtvélyesi Éva



Ezen a héten különösen sokan keresték
fel a miskolci könyvtárakat, hiszen min-
den nap a megbocsátásé volt: nem kellett
késedelmi díjat fizetniük azoknak, akik
késve hozták vissza a kikölcsönzött
könyveket, és ezen a héten mindössze
száz forintért iratkozhatott be bárki a 
II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi
Könyvtárba – beleértve ebbe az intéz-
ményhálózat valamennyi tagkönyvtárát.
A távolabbi városrészekben élõk számára
pedig mozgókönyvtár, könyvtárbusz vit-
te két napon, pénteken és szombaton a
könyveket és a beiratkozási lehetõséget.

A rendezvénysorozat Borsod-Abaúj-
Zemplén megyében, pontosabban Mis-
kolcon, a központi könyvtárban, október
5-én a megye könyvtárosainak találkozó-
jával kezdõdött. Többszörös ünnep volt
ez a nap, hiszen ekkor köszöntötték a
kollégák a megye elsõ Szinnyei József-
díjas könyvtárosát, Laki-Lukács Lászlót;
valamint a jubiláló kollégákat, akik há-
rom évtizede szolgálják a megye olvasó-
it, és azokat is, akik ebben az évben let-
tek, lesznek nyugdíjasok. Elõször adták

át az idén alapított Pro Bibliotheca-díjat,
melyet eddigi munkássága – a megye
könyvtáraiért, könyvtárosaiért, a könyv-
tárügyért végzett tevékenysége – elisme-
réseként az idén nyugdíjba vonuló
Venyigéné Makrányi Margit, a II. Rákó-
czi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár
megyei igazgatóhelyettese vehetett át 
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Lexikonátadás – Kassáról Miskolcon

Venyigéné Makrányi Margit, 
a Pro Bibliotheca-díjas könyvtáros



Prokai Margit igazgatótól. Az idén lett
nyugdíjas Tircsné Propper Valéria is, aki
igazgatóhelyettesként a városi hálózat
munkájának szervezésében vett részt. 

A megyei könyvtáros találkozón
Sepseyné Vígh Annamária, az Emberi
Erõforrások Minisztériuma Közgyûjte-
ményi Fõosztályának vezetõje, A megyei
könyvtárak feladatellátása, a Könyvtár-
ellátási Szolgáltató Rendszer (KSZR) or-
szágos mûködése, megyénk sajátosságai
címmel tartott elõadást. A résztvevõket
köszöntötte Marien Anita, a Miskolci
Polgármesteri Hivatal Kulturális és Vá-
rosmarketing Osztályának vezetõje is.

A közgyûjtemények és a kulturális in-
tézmények együttmûködésének szép pél-
dája volt a Helytörténeti kutatások Mis-
kolcon és Kassán címmel október 6-án, a
miskolci könyvtárban megrendezett
helytörténeti konferencia is, amelyen
muzeológusok, történészek, levéltárosok,
bibliográfusok, egyetemi oktatók, Mis-
kolcon és Kassán élõ kutatók vettek
részt. Ekkor mutatták be azt a készülõ le-
xikont is, amely az 1848 és 1938 között
élt és tevékenykedett kassai polgárok
életrajzát tartalmazza.

Több könyvbemutató is volt a héten.
Így például Dániel András grafikus, me-

seíró október 6-án találkozott miskolci
olvasóival, elsõsorban a gyerekekkel. 
A Kert a könyvtárban, élmény a könyv-
ben címmel rendezett jelképes „állo-
mánybavétel” keretében mutatta be októ-
ber 7-én a központi könyvtárban Vass 
Tibor József Attila-díjas költõ és a Spa-
nyolnátha mûvészeti folyóirat szerkesz-
tõsége a nemrégiben megjelent Húszimá-
dóknak címû könyvet. 

Természetesen szó esett a könyvek
könyvérõl is, hiszen október 8-án
Reisinger János irodalomtörténész Biblia
a magyar költészetben: Balassi Bálint
címmel tartott elõadást. 

A számtalan elõadás, ismeretterjesztõ
program közül mindenképpen érdemes
kiemelni a Könyves vasárnapot, amikor
játékos formában vetélkedtek a családok,
majd ünnepélyesen – és jelképesen –
megkoronázták a gyermekek számára
meghirdetett olvasásismereti vetélkedõ
legjobbjait, az olvasók királyát és király-
nõjét. Ekkor köszöntötték a könyvtár leg-
fiatalabb és legidõsebb olvasóit is. Végül
Gryllus Vilmos Kossuth-díjas elõadómû-
vész Dalok címû koncertjével fejezõdött
be az egyhetes program Miskolcon, a 
II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi
Könyvtárban. ■
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Gryllus VilmosVass Tibor



Könyvtári Levelezõ/ lap • 2015. november20



Az Országos Könyvtári Napok keretében
2015. október 10-én, a Móricz Zsigmond
Városi Könyvtár Gyerekkönyvtári részén
a Grimm testvérek Brémai muzsikusok
címû meséjének szereplõit készítették el
a gyerekek origami hajtogatással. 

A gyerekek között voltak óvodások és
iskolások, akik már ismerték a hajtogatás
technikáját. Nekik könnyebb volt az uta-
sítás, minta alapján elkészíteni a mese fi-
guráit, de szívesen segítettek egymásnak,

ha lemaradtak. Az óvodásnak az anyuka
is besegített. Örömmel készítették el a
mese szereplõit, és mire meghajtották a
figurákat, „profi hajtogatók” lettek. Haj-
togatás után mindenki választott egy sze-
replõt, és nagy lelkesedéssel eljátszottuk
a mesét. 

A hajtogató gyerekek köszönik a
Nemzeti Kulturális Alapnak és az Infor-
matikai és Könyvtári Szövetségnek a tá-
mogatást. ■
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Mese papírból

✒✒    Mennerné Papp Márta



Az élet úgy hozta, hogy a hazai könyv-
tárosképzés két jeles alakja, Bobokné
Belányi Beáta és Szabó Sándor az idén
kerek születésnapot ünnepelt. Hihetetlen,
de igaz: Bobok Bea hetven-, Szabó Sán-
dor pedig nyolcvanéves lett. Isten éltesse
õket! 

A közös születésnap alkalmából a
Könyvtári Levelezõ/lap – jókívánságai-
nak kifejezésével egyidejûleg – felkeres-
te az ünnepelteket azzal a szándékkal,
hogy bepillantson nyugdíjas mindennap-
jaikba, és visszatekintve pályájukra, a
szakma figyelmét és emlékezetét is felé-
jük fordítsa.

Elõször érdemes feleleveníteni mind-
kettõjük sikeres szakmai életútját, amely-
ben központi helyet foglal el a könyvtá-
rosság és az oktatás ötvözõdése, amely
életutak bizonyos pontokon hol össze-
kapcsolódtak, hol szétváltak, és ezen 
keresztül elgondolkodtatnak a könyvtá-

rosoktatóvá válás kiszámíthatatlan és kü-
lönös útjairól.

Bobokné Belányi Beáta pályaválasztá-
sa több módosítással indult. Az orienta-
lista tudományok vonzották az egyetem-
re (innen a perzsa nyelvvizsgája), de
Szepesváry Tamásnak köszönhetõen
mégis a könyvtáros tanulmányok racio-
nalizmusa mellett döntött végül. A diplo-
ma megszerzése után Székesfehérváron
dolgozott könyvtárvezetõként, majd a
Könyvtártudományi és Módszertani Köz-
pontba (a továbbiakban KMK) került,
Horváth Tibor bizalmának köszönhetõ-
en. Úgy tartja, hogy tanári pályafutását
két Sándornak köszönheti: Balázs Sán-
dor bízott rá elõször oktatói feladatot, és
Szabó Sándor támogatta egyetemi okta-
tóvá válását (hosszabb ideig közös szobá-
ban is dolgoztak az egyetemen). Ezt nagy 
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Születésnapi kettõs portré

✒✒    Bartos Éva



jótéteménynek tekinti, mivel kezdettõl 
nagyon szeretett és a mai napig nagyon
szeret tanítani, együttmûködni valami-
lyen szellemi élmény megosztásában. Az
oktatói pályára való rátalálás tehát élete
nagy ajándéka lett. Pályája csúcsán az
élete úgy alakult, hogy családtag-
ként hosszú évekig élt külföldön, 
az 1980-as éveben Észak-Afrikában, az
1990-es éveben Hollandiában, 2002-tõl
2007-ig pedig Írországban. Ezeket az
éveket is könyvtárközelben igyekezett
tölteni, volt, hogy kint tudott könyvtárosi
munkát találni, volt, hogy közben is ha-
zajárt tanítani, volt, hogy „külföldi tudó-
sítóként” számolt be szakmai és egyéb
kulturális élményeirõl, többek között a
Könyvtári Levelezõ/lapnak is. Írországi
tudósításaiból egy szép kis kötet is kere-
kedett, jó lenne egyszer megjelentetni.
Nyugat-európai könyvtári tapasztalatai
ösztönözték az új és korszerû ismeretek
hazai átadására, így többek között a szer-
vezetmenedzsment, az emberi erõforrá-
sok menedzsmentje témáiból tartott spe-
ciálkollégiumai új színt, új formákat 
hoztak a felsõfokú könyvtárosképzésbe.
Pályafutása tulajdonképpen váratlan
gyorsasággal zárult le, kezdeményezései,
kreatív törekvései, minden újra nyitott és
élénk szakmai szelleme elõtt sajnálato-
san hirtelen bezárultak a hivatalos kapuk.

Szabó Sándor eredetileg tanárnak ké-
szült, magyar–történelem szakon kapott
diplomát 1958-ban, ennek megfelelõen
elsõ útja a Központi Pedagógus Tovább-
képzõ Intézetbe, illetve annak utódjába,
az Országos Pedagógiai Intézetbe veze-
tett, ahol azonban az intézeti könyvtáros-
sal való véletlenszerû megismerkedése
felkeltette érdeklõdését a könyvtárosság
iránt. Egy ideig ingadozott a két szakma

között, ugyanis hol innen, hol onnan ka-
pott állásajánlatot, de bizonyos váratlan
és sorsszerû telefonos megkeresések el-
döntötték a pályáját. Ezért késõbb egye-
temi kiegészítõ szakon a könyvtáros ké-
pesítést is megszerezte. Útja az Országos
Széchényi Könyvtár Könyvtártudományi
és Módszertani Központ Oktatási Osztá-
lyára vezetett, és ettõl a ponttól kezdve a
könyvtárosság és a tanárság szerencsésen
összetalálkozott és elválaszthatatlan lett
az életében. Itt ugyanis a feladatai közé
tartozott az érettségire épülõ könyvtáros-
képzõ szaktanfolyamok szervezése és
irányítása, valamint a könyvtárosképzés
rendszerének kidolgozásában való rész-
vétel. A szaktanfolyamokon kezdte ok-
tatni a könyvtári tájékoztatást (bibliográ-
fia, dokumentáció), s ez a téma azután
több mint negyven éven keresztül, ott és
a felsõfokú könyvtárosképzés különbözõ
intézményeiben is, egyetemen, fõiskolá-
kon, 2007-ig elkísérte. 1975-tõl fõállású
oktató lett az ELTE BTK Könyvtártudo-
mányi Tanszékén, 1992-tõl 2000-ig pe-
dig az ELTE Tanárképzõ Fõiskola
Könyvtári Tanszékének vezetõjévé ne-
vezték ki. Vezetése alatt a fõiskolai tan-
széken három tagozat mûködött: nappali,
levelezõ és másoddiplomás formában,
magas hallgatói létszámmal. Kutatásai,
tudományos munkája, publikációi, elõ-
adásai is a nemzeti bibliográfia elméleti
kérdéseire terjedtek ki elsõsorban.
Könyvtáros nemzedékek sora került ki a
keze alól. Tanítványai és kollégái szerete-
térõl és megbecsülésérõl tanúskodik az
az ünnepi emlékkötet, amelyen még a het-
venedik születésnapjára állítottak öszsze.

És hogyan telnek a nyugdíjas éveik?
Bobokné Belányi Beáta nyugdíjasként

is igen aktív, elsõsorban civil szervezetek
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munkájában vállal tevékenységet. Hiszi
és vallja, hogy a közösség szolgálata
megújítja belsõ erõforrásait. Szakmailag
nagy büszkeséggel szolgálja a Publika
Magyar Könyvtári Kört, azt a fórumot,
amely komoly szellemi tevékenységek
felkarolásával segíti a szakmát: kutatáso-
kat, felméréseket, workshopokat szervez,
és nagy hangsúlyt fektet a tapasztalatok
és a jó példák, jó gyakorlatok megosztá-
sára, jószolgálati ügyek mellé áll, határon
innen és túl. Hasonló indíttatásból tagja
két asszonyszövetségnek is, ahol társai-
val sok jó ügyet karolnak fel és sok 
családon tudnak segíteni, a fiatalokat ok-
tatva, az idõsebbeket szeretetben meg-
õrizve. Mostanában a családi gondok és
betegségek enyhítése mellett is igyekszik
jó nagymamája lenni két szép unokájá-
nak. Amikor pedig elfárad, nagyon sze-
reti, hogy olyan kisközösségektõl és ba-
rátoktól kap lelkierõt és biztatást, mint
például a Múzeum Baráti Körök tagjai,
ugyancsak sokat és szívesen jár koncer-
tekre is.

Szabó Sándor ameddig csak lehetett,
nyugdíjasként is ragaszkodott a tanítás-

hoz, amelyet fõ hivatásának tekintett
egész pályafutása során. Többek között
segédkönyvtáros tanfolyamokon való ok-
tatás, vizsgáztatás formájában talált erre
lehetõséget, együttmûködve a Könyvtári
Intézet Oktatási és Humánerõforrás-fej-
lesztési Osztályával. De a tanári munka
kedvéért a Hatágú Síp Alapítvány által
mûködtetett könyves szakiskolában is
hûséggel tanított, annak megszûnéséig.
Mivel ezek a lehetõségek sorra megszûn-
tek, más feladat után nézett: korábbi
egyetemi, történeti jellegû kutatásainak
folytatásaként most a Kovács Máté Ala-
pítvány Kuratóriumának tagjaként a tan-
szék történetének, Kovács Máté munkás-
sága feltárásának munkálataiban vesz
részt. Szabadidejében õ is eljár a Publika
Magyar Könyvtári Kör rendezvényeire,
ha teheti. Dunakanyari hétvégi házát, a
lehetõségektõl függõen, szívesen látogat-
ja. Örömmel tölti el, ha felkeresik volt ta-
nítványai, baráti kapcsolatot tart fenn
kortárs kollégáival. Noha pályafutása so-
rán több elismerést, kitüntetést is kapott,
úgy érzi, az igazi tanár a tanítványaiban
él majd tovább. ■
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Két oka van a mai Széchényi könyvtár-
béli találkozásunknak. Fejet hajtunk és
tisztelgünk az 1956-os forradalom 
és szabadságharc, az elesett, a kivégzett
mártírok emléke elõtt. Tisztelettel emlé-
kezünk az egykori kollégára, az akkor
friss egyetemi diplomával dolgozni kez-
dõ Füzéki Istvánra, a fiatal pályakezdõ
könyvtárosra, akit bátor magatartásáért
az orosz megszállók kivégeztek.

Ugyanakkor ez az alkalom lehetõség
számunkra, hogy Füzéki István emléké-
nek ápolásával egyidejûleg a könyvtáros
közösség minden év október 23-ához kö-
tõdõen elismerésben részesítsen, azaz
Füzéki István-emlékéremmel ismerjen el
egy erre érdemes könyvtáros kollégát.

Az idei év kitüntetettje Varga Róbert.

Varga Róbert a Somogy Megyei
Könyvtár élérõl ment nyugdíjba, Kapos-
váron. Megtisztelõ számomra, hogy ün-
nepségünkön én mondhatom a könyvtá-
rosi munkásságát méltató laudációt. 

Varga Róbert 1950. március 5-én szü-
letett Kelevizen. Szülei ebben a község-
ben voltak pedagógusok. Gyermekko-
rától kezdve õ is erre a pályára készült,
szerette volna továbbvinni a nagy- és
dédszülõi hagyományokat, ám a sors
közbeszólt. Az érettségi után nem vették
fel az egyetemre, de felvették Marcaliba,
a járási könyvtárba, s ezzel megkezdõ-
dött sok éven át tartó tanulása a különfé-
le oktatási intézményekben. Szombathe-
lyen elvégezte – levelezõ tagozaton – a
népmûvelés–könyvtár szakot, majd
1978-ban tanári diplomát kapott a Pécsi
Tanárképzõ Fõiskolán, történelembõl. Az
ELTE kiegészítõ könyvtár szakát 1986-
ban fejezte be. Mindezeket megtetézte a
Mûvelõdési Minisztérium vezetõképzõ-
jével, majd 1999–2000-ben kulturá-
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A 2015. év Füzéki-díjasa: Varga Róbert*

✒✒    Kocsis István

* A Füzéki István-emlékérem átadásakor,

2015. október 22-én, az Országos Széchényi

Könyvtárban elhangzott laudáció szerkesztett

változata.



lis menedzser oklevelet szerzett, újra az
ELTE-n. Természetesen mindezt a napi
munkája mellett.

Visszakanyarodva az idõben, 1972-
ben megnõsült. Felesége, Füzes Márta
ugyancsak könyvtáros. A Kinizsi Pál
Élelmiszeripari Szakközépiskola könyv-
tárában dolgozott Kaposváron, onnan is
ment nyugdíjba. Két gyermekük van. Bá-
lint fiúk Kaposváron, gimnáziumban ta-
nít, és igazgatóhelyettes. Máté fiúk szin-
tén nõs, Pilisvörösváron a Mûvészetek
Háza igazgatóhelyettese és a városi
könyvtár igazgatója. Nekik is két gyer-
mekük van. Mint láthatjuk, a Varga csa-
lád körében erõs a vonzalom a könyvtári
pálya iránt. 

Varga Róbert 1980-ban a Somogy
Megyei Könyvtárban osztályvezetõi ki-
nevezést kapott, majd ugyanott 1993-tól
igazgatóként dolgozott. 2011-ben – az
igazgatói ciklusa lejárta elõtt – lemon-
dott, és kérte nyugdíjazását. 

Ünnepeltünk aktivitása megnyilvá-
nult a szakmai közéletben is. 1976-tól
1986-ig õ volt a Magyar Könyvtárosok

Egyesülete (MKE) Somogy Megyei
Szervezetének titkára. Két cikluson át
dolgozott az MKE Közkönyvtári Egyle-
tének vezetõségében. Nagy hatással volt
rá a könyvtárosok 1980-ban (szeptember
1. és 7. között), Telkibányán megrende-
zett olvasótábora. Varga Róbertet is meg-
érintette az olvasótáborok lélekpendítõ
élménye, amikor õszinte kollegiális, em-
beri közösségben a személyiségek meg-
nyílhattak egymás elõtt.

Telkibánya nagyszerû folytatása volt a
szintén legendássá vált ásotthalmi ol-
vasótábor, 1981. július 5. és 15. közt. 
A szakmai táborok élményeinek hatására
évekig dolgozott kiscsoportok vezetõ-
jeként a Somogy Megyei Könyvtár 
Módszertani Osztálya által szervezett ol-
vasótáborokban, Balatonfenyvesen és
Csurgón. 

Ebben az idõszakban jobban felérté-
kelõdött a bibói értelemben vett „szabad-
ság kis köreinek” a fontossága és szere-
pe. Természetesen élesen figyeltek a gya-
nakvó és „szolgálatos” fülek és szemek.
Ennek köszönhetõen Róbertnak a helyi
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pártbizottságon kellett kihallgatásokon
megjelennie.

„Ha a madár látja, hogy hasztalan esik
a fütyörészése, élelem után néz és elhall-
gat.” Varga Róbert is teljesen visszavo-
nult, a megyei könyvtár jó hírnevét védve
és féltve osztályvezetõi kinevezésérõl is
lemondott.

A veleszületett igényességgel párosult
aktivitása azonban késõbb is felszínre ke-
rült. Öt éven át könyvtáros-hallgatókat
tanított Kaposváron. 2001-tõl Somogy
megyei vezetõ könyvtári szakfelügyelõ.
2004-tõl egy cikluson át dolgozott a
Nemzeti Kulturális Alap Könyvtári Szak-
mai Kollégiumának kuratóriumában.

Megragadott minden lehetõséget,
hogy szakmai tájékozottságát külhoni 
tapasztalatokkal is bõvítse. 1997-ben Dá-
niában, 1998-ban Hollandiában, 2005-
ben az Egyesült Királyságban ismer-
kedett a felsorolt országok könyvtári 
ellátásával. 

Igyekezett tájékozódni a határainkon
túli magyarlakta területek könyvtárainak
helyzetérõl is. A felszámolt szakszerve-
zeti könyvtári hálózat gyûjteményeibõl
nyolcezer kötetet Kárpátaljára, Nagyszõ-
lõsre, tizenkétezer kötetet Szabadkára si-

került eljuttatnia. Õ maga személyesen
Zentára hordta a könyveket. 

Négy évtizedes munkájának sikeressé-
gérõl számos elismerés tanúskodik:
1977-ben megkapta a Szocialista Kultú-
ráért kitüntetést, 1995-ben a Magyar
Köztársasági Érdemrend ezüstkeresztjét,
1997-ben az MKE-emlékérmet. 2001-
ben Szinyei József-díjban részesült. 

A helyi elismerések sem maradtak el:
2002-ben Kaposvár Város Szolgálatáért
díjat, 2010-ben a Somogy Polgáraiért,
2011-ben a Kaposvár Városáért kitüntetõ
címet vehette át. Ugyancsak 2011-tõl
Széchenyi-díjast is köszönthetünk sze-
mélyében.

Varga Róbert joggal lehet büszke szá-
mos sikerére. Külön diplomáciai eré-
nyekre volt szüksége ahhoz, hogy a 
megyei könyvtár közös fenntartásba vé-
telekor megértesse a városi és a megyei
fenntartókkal, hogy ne azt keressék, ki
járhat jobban a másik rovására. Végül si-
került elfogadtatnia, hogy mindenki jól jár,
beleértve a könyvtárt és az olvasókat is.

Ugyancsak kitartó, szívós munkára,
sok esetben a meggyõzés erejére volt
szüksége a kistelepülések központi
könyvtári ellátásának megszervezésekor
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is. A községi önkormányzatokkal meg
kellett értetnie, ha csatlakoznak a megyei
ellátórendszerhez, attól még nem veszítik
el saját településük könyvtárát. A mozgó
ellátás nem az intézmény mozgását jelen-
ti, mint a bibliobusz esetében, hanem a
megyei könyvtár által helybe kiszállított
állománygyarapítást. A könyvtár épülete
pedig változatlanul megmarad a település
szolgálatában. 

A kezdeti szervezési nehézségek után
színvonalas könyvtári ellátás jött létre a
megye kistelepülésein. 

Varga Róbertnek köszönhetõen kifej-
lõdhetett Kaposváron – a közjó szolgála-
tában – egy olyan intézmény, amely a vá-
rosnak és vonzáskörzetének szellemi
agorája. 

Kaposváron a könyvtár ugyanúgy a
közösség kincse, mint a színház, mint 
a Római-hegyen a Rippl-Rónai-emlék-
ház, vagy a festõ szobra a városban,
amint ül a szamaras kocsiján. 

Azok ebbõl a kedves és szerethetõ vá-
rosból sugárzó pannon derû jellemzi a mi
Róbert barátunkat is, aki bebizonyította,
hogy Csokonai, Takács Gyula, Weöres
Sándor és sok más jeles ember lába nyo-
mát követve, hatalmas szellemi örökség

talaján állva újra és újra meg kell dolgoz-
ni a jövõért, amibe átmentjük a jelen ér-
tékeit. 

Varga Róbert nem hiába végezte el a
történelem szakot is. Egész munkásságá-
ból, számos szakmai publikációjából ki-
derül történelmi szemlélete. Szakmánk
jelenségeit is idõbeli megjelenésüktõl
fogva értékeli, vizsgálja. Nem véletlen,
hogy megírta A kaposvári megyei könyv-
tár története 1945–1960 címû munkáját,
amely 2005-ben jelent meg. Ugyancsak
ebben az évben jelent meg a Tükrözõdé-
sek címû kötete, amely szintén Kaposvár-
hoz kötõdik. 

Tisztában van vele, hogy a múltat is
teremteni kell. Az illyési tanács szerint
becsületesen meg kell írni. A múlt az
életmûve egy népnek, és ilyen értelem-
ben a szakmánknak is megvan a maga
életmûve, amelyet Varga Róbert okulásul
mindig a jelen elé állított, bizonyítandó,
hogy napjaink jelenségei, összefüggései
milyen szálak múltbéli szövevényrend-
szere révén érkeztek el a jelenbe. 

Tudja a bölcs intelmet: „Egyszerre
mûveld a három idõt!”

Méltó kézbe került a Füzéki István-
díj. ■
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Korábban beszámoltunk már arról, hogy
a Könyvtárlakó fiatalok milyen sokolda-
lú tevékenységgel járulnak hozzá Aszód
kulturális életéhez. Legyen szó könyvtári
programokról, táncról, színházról. Elõ-
zõ cikkünkben szóltunk a nemrég ala-
kult táncszínházról, annak munkájáról,
könyvtárhoz, olvasáshoz való kötõdésé-
rõl. Ezek a fiatalok nem csak olvasnak,
táncolnak, de a színházhoz való kötõdé-
sük is igen nagy. Mindenféle színházi
mûfaj érdekli õket. Nézik, hallgatják és
mûvelik is azt. Rendszeres látogatói a
gyermekrészleg által szervezett színház-
látogatásoknak; többször jártak már az
Erkel Színházban és az Operában is.

Egy ilyen „színházjárat” alkalmával
hívta fel figyelmünket az Opera Nagykö-
vetei elnevezésû programra egyik felnõtt
olvasónk, aki színházi berkekben dolgo-

zik. „A program célja, hogy egy új, kul-
turális értelemben tágabb látókörû, ope-
rába járó fiatal nemzedéket neveljen
önökkel közösen, a gyermekeket, fiatalo-
kat saját közegükben megszólítva. Nagy-
követeink látogatásai során az ifjúság az
operához/baletthez kötõdõ szakmai is-
mereteken kívül a Mûvészember szemé-
lyes varázsával fog találkozni, ami egye-
di és eddig példa nélküli ilyen szervezett
program formájában. A Magyar Állami
Operaház tizennégy mûvésze vállalta,
hogy oktatási intézményekben tart sze-
mélyes élményekkel átszõtt, szakmailag
magas színvonalú órákat, kurzusokat,
akár tanórákon, akár tanórán kívüli fog-
lalkozások keretében...”

A nagykövetek között van operaéne-
kes, balettmûvész, hangszeres mûvész és
ügyelõ is. Mivel az elõadások bármilyen 

K ö z h í r r é  t é t e t i k
Beköltözik az Opera a könyvtárba

✒✒    Odler Zsolt
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könyvtári programsorozatba beilleszthe-
tõk, úgy döntöttünk, elhozzuk az Operát
Aszódra. Kicsik és nagyok egyaránt kap-
nak ízelítõt, minden korosztály számára
kínálunk alkalmat az ismerkedésre. 
A nagykövetek közül ketten már „haza-
járnak” a könyvtárba: Szebenyi Etelka
operai ügyelõ és Várkonyi Zoltán balett-
mûvész. Teszik ezt örömmel, szeretettel.

A programsorozatot a 2014-es Orszá-
gos Könyvtári Napok keretén belül indí-
tottuk útjára. Elsõ vendégünk Várkonyi
Zoltán volt, akit a táncszínház fiataljaira
gondolva hívtunk meg. Fergeteges elõ-
adást tartott a balett humoros oldaláról,
vicces jelenetek felvételeivel tarkítva elõ-
adását különbözõ elõadásokból, mind-
ezeket humoros történetekkel fûszerezve.
Majd a lányok nagy örömére elõkerültek
a „kincsek” a táskából: felvehették a tü-
tüt, kipróbálhatták a spicc-cipõt, sõt, még
Hapci orrát és fülét is magukra próbál-

hatták. Nagy élmény volt, sok új dolgot
mutatott a táncról, és a fiatalok a felvéte-
leket nézve máris feljegyeztették, melyik
elõadást szeretnék látni a színházban.

Következõnek Szebenyi Etelka ügyelõ
volt a vendégünk. A karácsony közeled-
tével az Operában mi másról szólhatna
minden, mint a klasszikus Diótörõ címû
balettrõl. Etelka színes elõadásából vá-
laszt kaphattunk arra a kérdésre is, ho-
gyan kapcsolható össze az Operaház
Aszóddal. Kiderült, hogy a Fantom lemá-
solta az aszódi kastélyt, és díszletként
több helyen is felbukkan a balettben. Pél-
dául a nyitó jelenet háza nagyon hasonlít
a kastély külsejére, illetve a Diótörõ her-
ceg bálterme az itteni díszteremre. Rész-
leteket láttunk a Nemzeti Balett elõadá-
saiból, hallgattuk Csajkovszkij cso-
dálatos zenéjét, és mindeközben Etelka
mesélt és mesélt, fáradhatatlanul. Elkere-
kedett szemmel hallgatta a közönség az
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elõadást, amelynek végén megérkezett a
meglepetés vendég: az igazi Diótörõ ba-
ba. Kézbe vettük, játszhattunk vele, telje-
sen elvarázsolt bennünket.

Az elõadások sikerein felbuzdulva ha-
tároztuk el, hogy 2015-ben rendszeressé
tesszük a programot a könyvtárban. Feb-
ruárban, kihasználva a fiatalok körében
nagyon kedvelt Valentin napot, õket csa-
logattuk be az intézménybe. Várkonyi
Zoltánt kértük fel, mutassa be, hogyan
fejezhetõk ki az érzelmek a mozdulatok
világában, a táncban, hogyan jelenik meg
a szerelem, a gyûlölet ebben a világban.
Az elõadás sikerét mutatja, hogy a fiata-
lok közül sokan már ott voltak a Kara-
mazov testvérek címû balett elõadásán az
Erkel Színházban, a nézõk soraiban. A si-
ker abban is észrevehetõ, hogy egyre na-
gyobb igényük van az ilyen programok-
ra. Több modern táncelõadást is néztünk
már az Erkelben, s mindig élményekkel
telve értünk haza.

A sorozat folytatódott Szebenyi Etel-
ka kicsikéknek szóló elõadásával, ahol a
Parázsfuvolácska címû, gyerekeknek
szánt operát mutatta be játékos formá-
ban. Nem volt hiány sem játékban, sem
mesében. Etelka nagyszerûen megtalálja
a hangot kicsikkel, nagyokkal egyaránt.

Kamaszoknak szóló nyári táborunk té-
mája is a színház volt az idei évben. Vol-
tunk a Bajor Gizi Színészmúzeumban, de
a fõszerepet itt is az Opera nagykövetei
kapták, mert ki más beszélhetne hitelesen
a színházi világról, mint aki maga is ben-
ne él. Ambrus Ákos operaénekes nagyon
érdekes elõadást tartott a színház techni-
kai mûködésérõl. Megtudhattuk, hogyan
mûködnek a süllyedõk, mi a szerepe a
zsinórpadlásnak, hogyan mozognak a
díszletek, és egyáltalán kik azok, akik
mindezt a munkát elvégzik, elõkészí-
tik és segítik az elõadást a háttérbõl. Járt
a táborban újra Várkonyi Zoltán, aki ez
alkalommal magával hozta Végh Kriszti-



na balettmûvész-magántáncosnõt. Az
egész napos program elsõ felében Krisz-
tina beszélt mûhelytitkokról, a táncosok
mindennapjairól, szerepeirõl. Késõbb
Zoli tartott egy rövid balettórát a csapat-
nak, amelyhez természetesen már a tánc-
színház tagjai is csatlakoztak. Mindenki
nagyon igyekezett, ki több, ki kevesebb
sikerrel vette az „akadályokat”. Viszont
mindenki láthatta, érezhette, nem is
olyan egyszerû ez, mint amennyire annak
tûnik a nézõtéren ülve.

Kis csapatunk bekéredzkedett az Ope-
raházba is. Ezt a programot nyitottá tet-
tük, nem csak a táborozó csapat vehetett
részt rajta. A kamaszokat ki más fogad-
hatta volna az Operában, mint Etelka, aki
ügyelõként úgy ismeri az egész épületet,
mint a tenyerét. A ház történetén kívül
sok érdekességet is mesélt, miközben az
Operaház minden zegzugát bejártuk. Vé-
gigsétáltunk a királyi lépcsõházon, beül-
tünk zenét hallgatni Erzsébet királyné pá-
holyába, felosontunk a színpadra, meg-
néztük az ügyelõpultot, és kerestük a
Fantomot a színpad alatt. Az élmény ga-
rantált!

A nyár után a tanév kezdetével jelent-
keztünk egy maroknyi fiatallal az Opera-
kalandra, amelynek keretén belül az idei
elsõ elõadás a West Side Story volt. Min-
den „színházjáraton” bõvül a csapat lét-
száma, ide különösen sokan jelentkeztek.
Természetesen a nagykövetek között is
híre ment a dolognak, így kedvenc ügye-
lõnk felkerekedett, és eljött egy elõkészí-
tõ beszélgetésre a srácokhoz. Elõadásá-
ban párhuzamot vont a musical és
Shakespeare Rómeó és Júliája közt, fel-
készítette a fiatalokat a darab látványvilá-
gára. Úgy indulhatott el csapatunk az
elõadásra, hogy mindenki tudta, mikor

mire figyeljen, hogyan értelmezzen bizo-
nyos jeleneteket. És bár október elején
láttuk az elõadást, hatása ma is tart, újra
és újra téma a kamaszok között.

Beszámolómból is látszik, mennyi
olyan eszköz áll rendelkezésünkre, 
amellyel becsalogathatók a fiatalok a
könyvtárba. A titok nyitja, hogy hozzájuk
közel álló témákat tálaljunk, a megfelelõ
elõadókkal, akik megtalálják a szívükhöz
vezetõ utat. A fiatalság nyitott a kultúrá-
ra, és megfelelõ felvezetéssel bármibe
bevonható.

Köszönjük a Magyar Állami Opera-
háznak, hogy útjára indította ezt a prog-
ramot, és az írásomban említett mû-
vészeknek, hogy átadják a mûvészet 
szeretetét a kamasz korosztálynak, hogy 
elõadásaikkal elõsegítik munkánkat. 
A színházi utak szervezését, illetve az
operakövetek könyvtári estéinek rende-
zését intézményünk gyermekrészlegének
vezetõje Nagy Judit végzi. ■
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A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi
Könyvtár 2015 februárjában a Könyvtár-
ellátási Szolgáltató Rendszer (KSZR) 
keretében hirdette meg a Hahó, könyv-
társak! címû olvasásnépszerûsítõ já-
tékot, amelyre Borsod-Abaúj-Zemp-
lén megye általános iskoláinak III. és 
IV. osztályos tanulói jelentkezhettek. 
A cél az volt, hogy minél több gyereket
juttassanak a megye könyvtárai a köny-
vek, az olvasás „világához”. A felhívásra
a megye számos településérõl – többek
között az alacskai, a bõcsi, a hejõ-
keresztúri, a kazincbarcikai, a kistokaji,
az ónodi, az ózdi, a révleányvári, a
rudolftelepi, a sátoraljaújhelyi, a serény-
falvai, a tardi, a taktakenézi és a tel-
kibányai általános iskolákból, valamint
Miskolc öt intézményébõl – összesen
negyvenhat csapat jelentkezett. Így több
mint száznyolcvan tanuló vetette bele
magát az olvasásba. Hónapról hónapra a
mai magyar gyermekirodalom legjelen-
tõsebb képviselõinek alkotásait ismerhet-
ték meg – játékos formában – a gyerekek.

A két írásbeli fordulóban legjobban
teljesítõ tizennégy csapat vett részt a jú-
nius 8-án Miskolcon megtartott szóbeli
döntõn. Ez a játékos vetélkedõ is felért
egy író-olvasó találkozóval, hiszen a zsû-
ri elnöke Bosnyák Viktória író, mûfordító
volt. A legsikeresebb csapatok, össze-
sen negyvennégy gyerek utazhatott – 
a KSZR támogatásának köszönhetõen a
Balatonra. 

A balatonmáriafürdõi egy hét során –
a fürdõzés, napozás mellett – kézmûves
foglalkozásokon, koncerteken vehettek
részt a gyerekek. Szerepelt még a prog-
ramban sétahajókázás, nagyvázsonyi ki-
rándulás, sok-sok játék és a Tihanyi Sza-
badtéri Színpadon a Vuk címû musical
megtekintése.

Ez a játék, amely hónapokon keresztül
az olvasásra, a könyvtárakra irányítja 
a gyerekek figyelmét, és természetesen a
balatoni élmények is hozzájárulhatnak
ahhoz, hogy a késõbbiek során is fontos
idõtöltésnek és ismeretszerzésnek tekint-
sék a könyveket, és életelemükké váljon
az olvasás.

Hahó, könyvtársak! – Hahó, Balaton!

✒✒    Miklós Katalin



Könyvtári Levelezõ/ lap • 2015. november 35

A játék és a nyaralás sikerességét bi-
zonyítja néhány szülõi, nagyszülõi és ter-
mészetesen gyermektõl érkezett (véle-
mény) a balatoni hétrõl:

„Örömmel nézegettem a fényképeket!
Nagyon jó látni, hogy Gergõkém milyen
jól érzi magát, és egyben nagyon meg-
nyugtató látni, hogy milyen biztonságban
van. Látszik a nevelõk odafigyelése és az,
hogy milyen jó programokkal készültek.
Én mindezt szeretném nagyon szépen
megköszönni és kívánni további szép na-
pokat!”

„Köszönjük a képeket, amelyeken ke-
resztül betekinthetünk a gyermekeink tá-
borozásába. Örömmel tölt el, hogy lát-
hatjuk õket! Köszönjük a törõdést és a
gondoskodást! Látszik a képekrõl, hogy
jó kezekben vannak a gyermekeink és na-
gyon gazdag programmal szórakoztatják
õket. Hálásak vagyunk, és nagyon köszö-
nünk mindent! Jó szórakozást kívánunk a
hét további részéhez!”

„Szeretném megköszönni ezt a hetet,
melyet az unokám a táborban tölthetett.
Ennyi program és élmény, amiben részük
volt a gyerekeknek, egy egész nyárra elég
lett volna! Külön köszönet, hogy napi te-

lefonos beszámoló mellett a fényképek
végignézése számunkra (a hozzátartozók-
nak) is nagy öröm volt. Továbbra is ilyen
szívbõl jövõ, eredményes munkát kívánok
a csapatnak!”

„Nekem az tetszett a legjobban, hogy
olyan sokat fürödtünk a Balatonban. Az
is jó volt, amikor nagyon hullámzott a
Balaton. De a Vuk címû musical is tet-
szett.” 

„Nekem nagyon tetszett a vár meg az
egész Nagyvázsony. A Balaton nagyon jó
volt, fõleg az, amikor nagyon hullámzott.
Amikor fagyiztunk, hát az olyan, de olyan
finom volt, hogy valami elképesztõ. Ja,
még Tihany is nagyon jó volt. De szerin-
tem maga ez a tábor fantasztikus.”

„Nekem nagyon ízlettek az ételek, és
sok érdekes helyen voltunk. Olyan jó volt,
hogy minden nap fürödhettem a Balaton-
ban! Más szóval szerintem szuper volt ez
a tábor.”

Mi tehetõ ehhez még hozzá? Minden-
ki, aki részt vett a Hahó, könyvtársak!
vetélkedõ szervezésében, lebonyolításá-
ban, a táborban, örömmel tette. És nem
mellesleg: a történet folyatódik! Könyv-
társak kerestetnek 2016-ban is! ■
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Dani Erzsébet a magyar könyvtártörté-
net-írás hiányosságát pótolta elsõ köny-
vével, amely Székelyföldi intézményi sors
két meghatározó kulturális közgyûjte-
mény történetének tükrében címmel je-
lent meg a budapesti Argumentum Kiadó
gondozásában. Hiánypótló a kötet, mert
megjelenése elõtt a magyar könyvtártör-
ténet kutatásaiból az a kép rajzolódott ki,
mintha 1919 után egyáltalán nem lé-
teztek volna a környezõ országokban 
magyar könyvtárak. A Székelyföldi intéz-
ményi sors az erdélyi magyar könyvtár-
kultúra fejlõdését, túlélésért vívott harca-
it és jelenlegi helyzetét mutatja be. A cím
találó, hiszen a tartalom a mindenkori ki-
sebbségi sors ékes példája. A témaválasz-
tás nem véletlen, hiszen a szerzõ maga is
székelyföldi származású, ami a szülõ-
földet érintõ kérdések tárgyalása során
érezhetõ, de mégis a tudományosság igé-
nyével, objektíven közelít választott tár-
gyához. Munkája több mint egy évszáza-
don át követi két kulturális intézmény
sorsát, gyûjteményeinek alakulását elsõ-
sorban eredeti forrásokra támaszkodva,
de a fellelhetõ szakirodalom megállapítá-
sait is felhasználja. Nem bocsátkozik elõ-
zetes felvetésekbe, hanem a feltárt anyag
révén vonja le a következtetéseket.

A könyv két nagy egységre tagolódik,
azaz a két, határon túlra szorult magyar
kulturális intézmény sorsát külön tár-
gyalja, de az összefoglalásban – amely-
nek a szerzõ a Végezetül címet adta – a
sorsukban párhuzamot von. Az általa be-
mutatott két intézmény: a sepsiszent-
györgyi Székely Nemzeti Múzeum és a
székelyudvarhelyi Haáz Rezsõ Múzeum
Tudományos Könyvtára. A kutatásának
alapjául azért választotta ezt a két intéz-
ményt, mert mind a kettõt egy népcsoport
kulturális igénye hívta életre. A Székely
Nemzeti Múzeum önálló intézmény, míg
a tudományos könyvtár soha nem volt
önálló, hanem egy nagyhírû iskola része-
ként mûködik. Históriájuk tárgyalása
nincs azonos arányban. Érthetõ módon
egy önálló intézmény története fordula-
tokkal telibb, mint egy iskolába ágyazott
könyvtáré. Az együtt tárgyalhatóságot a
szerzõ a közös sorsban fejti meg, amely
nem más, mint a kemény helytállás,
amellyel mind a két intézmény a maga
eltérõ módján védelmezte a magyarsá-
got, a magyar kultúra kincseit. 

A könyv elsõ, az alulról jövõ kezde-
ményezéssel létrejött Székely Nemzeti
Múzeum történetét feltáró része a fajsú-
lyosabb. Az intézmény életében bekövet-
kezõ események bemutatása kronologi-
kus sorrendben történik, mégpedig a
mindenkori „múzeumõrök” (intézmény-
vezetõk) munkássága szerint tagolva a
fejezeteket. Külön fejezet szól Vasady
Nagy Gyuláról, Nagy Gézáról; Benke

S z e m l e
Székelyföldi kulturális közgyûjtemények

✒✒    Kõpataki Krisztina
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közgyûjtemény történetének tükrében.
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Istvánról és Domján Istvánról; László
Ferencrõl, Csutak Vilmosról; Herepei Já-
nosról; Szabédi Lászlóról; Székely Zol-
tánról. Valamennyi intézményvezetõ
nagy tudású szakember volt, áldozatos
munkájukkal odaadóan végezték „szol-
gálatukat”. Az intézmény élén álló sze-
mélyek mindig az intézmény érdekeit
tartották szem elõtt cselekedeteikkel, bár
Szabédi László, valamint Székely Zoltán
estében vannak megkérdõjelezhetõ dön-
tések. Szabédi László kommunista volt, a
pártállása segített az akkori politikai
helyzetben, de mint a szerzõ le is írja,
meggyõzõdése, hogy nem lehetett fej-
lesztõ hatással politikai lobbizása az in-
tézményre. Székely Zoltán korszakát
(1949–1989) a kettõség és kompromisz-
szumok sora övezte. Nagyon jó kapcso-
latot ápolt a román szakmai és politikai
körökkel, ugyanakkor az intézményben
igyekezett magyarokat alkalmazni. Bizo-
nyította a román kontinuitás elméletét a
disszertációjában, székelyföldi ásatásai-
val mégis hozzájárult annak cáfolásához.
A szerzõnek nem feladata Székely sze-
mélyének tisztázása, mégis érezhetõen
felmenti vitatható módszerei ellenére, hi-
szen a kérdés csak annyi volt ebben a
korszakban: fennmaradni vagy felszá-
molni. Herepei János abban az idõszak-
ban (1937–1944) vezette a múzeumot,
amikor egy rövid idõre a magyar terüle-
tek visszakerültek az anyaországhoz. Az
õ nevéhez kapcsolódik a könyvtári gyûj-
temény jelentõs részének pusztulása,
amikor a budapesti kormányzat elrendel-
te annak nyugatra menekítését. A szerzõ
egyrészt felrója Herepeinek, hogy nem
érvényesítette megfelelõen érdekeit,
másrészt védelmébe is veszi, hiszen sen-
ki, így õ sem tudhatta, mi fog következ-

ni. A fent említett kronologikus rendet
törik meg a külön fejezetekben tárgyalt
idõszakok, amelyekben szól a Könyvtá-
rak és Múzeumok Országos Fõfelügyelõ-
ségének szerepérõl; a Székely Nemzeti
Levéltár ügyérõl; az impériumváltásról
és annak hatásairól; a romániai magyar
közgyûjteményi törvénytervezetrõl, a
Sepsiszentgyörgyi Tartományi Múzeum,
a Kovászna Megyei Múzeum idõszaká-
ról. Természetesen külön fejezetet szen-
tel a Székely Nemzeti Múzeum jelené-
nek. Az elsõ részt a könyvtári állomány
kezdetektõl 2005-ig tartó gyarapodását
bemutató fejezet zárja.

A könyv második része a székely-
udvarhelyi Haáz Rezsõ Múzeum Tudo-
mányos Könyvtára kevésbé színes, for-
dulatos históriáját tárgyalja, amelynek
története a Református Kollégium ese-
ményeivel összefonódik, ugyanis a tudo-
mányos könyvtár a valamikori Reformá-
tus Kollégiumnak a könyvtára, amely
1670-ben keletkezett. A szerzõ kevés ere-
deti kéziratos forrásból meríthetett, ezért
a könyvtár történetét a székelyudvarhelyi
iskolai értesítõkre támaszkodva igyek-
szik feltárni, s ezzel párhuzamosan a kol-
légium életének fontos eseményeit is le-
jegyzi.

A könyvtár állománya adományokból
alakult (negyvenhat darab könyvvel in-
dult), s az államosításig iskolai könyvtár-
ként mûködött. A felajánlást tevõk között
a társadalom valamennyi rétege képvisel-
tette magát, így alakult ki az adományo-
zók nevét viselõ tékarendszer, amely a
mai napig megõrizte ezt a formát. Az in-
tézményben a XX. század elsõ tizenhá-
rom évében széles körû kulturális és iro-
dalmi élet folyt. A kollégium ifjúsági ol-
vasókörének könyvtárai, a nagykönyvtár,
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valamint a gyermekkönyvtár állománya
gazdagodott. 1913-ban adták át a kollégi-
um új épületét. A berendezkedésre nem
maradt idõ, mert a történelem közbe-
szólt: kitört az I. világháború. A könyvtár
fejlõdése lelassult, s a megváltozott poli-
tikai és gazdasági helyzetben az iskola
sem tudott visszatérni régi hagyományai-
hoz. A húszas években próbálkoztak érte-
sítõk kiadásával román és magyar nyel-
ven egyaránt,
de sikertele-
nül, s e kor-
szak történé-
sei nehezen
rekonstruál-
hatók.  

A Trianont
követõ intéz-
ményi sors súj-
totta a kollé-
giumot is. Fe-
lekezeti iskola
lévén, viszony-
lagos védettsé-
ge volt, mert az
akkori román
politika még
nem merte
nyíltan támad-
ni a magyar
egyházakat .
De a felszín
alatt elindult
egy folyamat, amelyben a tanintézet csak
annyit tehetett, hogy nem zárt be, de az
oktatást az új rendszerben kellett folytat-
nia. Lassan beszivárgott a kétnyelvû taní-
tás, s a román tankönyvek egyre inkább
teret nyertek. A könyvárat az államosítás
során leválasztották arról az intézmény-
rõl, amely létrehozta. 1944-ben lezárult a

gyarapítása, és zárt ajtók mögé került,
ami – mint azt a szerzõ találóan megfo-
galmazza – a gyûjtemény túlélését jelen-
tette a szocializmusban. A rendezetlen
gyûjtemény nagymérvû rendezése vehet-
te kezdetét a hibernáltság idõszakában.
1970-tõl Székelyudvarhely városi könyv-
tárának tudományos részlegeként tartot-
ták számon 1990-ig, de ajtaja a könyvtár-
használók elõtt zárva maradt. Önálló jogi

státust soha
nem kapott a
k ö n y v t á r ,
napjainkban a
Haáz Rezsõ
Múzeum rész-
legeként mû-
ködik, de to-
vábbra is ma-
radt az újra
egyházi fenn-
tartás alatt le-
võ Reformá-
tus Kollégium
épületében. 

Az összeg-
zés során a
szerzõ egy-
részt a már
említett érde-
kes párhuzam
által kerek
egésszé fog-
lalja a két in-

tézményi sorsot, összefoglalja a leírtakat,
s levonja a következtetéseit. Másrészt fel-
vázol egy jövõképet az összmagyar kul-
túra egységérõl, amely nagy digitális ar-
chívumokhoz való kapcsolódás révén va-
lósítható meg. Reményei szerint ma már
nem csupán vízió a virtuális formában
megjelenõ kulturális autonómia. ■
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