
✒ Ami a laudációban elhangzott, azt nem

tagadom.

Köszönetet mondok mindazoknak, akik

érdemesnek tartottak erre az elismerésre. 

A Füzéki-emlékéremre, amely a szakma

becsületrendjévé vált. Két okból is indo-

kolt a díjnak ez a minõsítése: egyrészt,

mert a helytállást és a valamiért/valakiért

való kiállást ismerte el, másrészt, mert ha

az eddigi kitüntetettek szakmai életútját

nézzük, közéjük tartozni (akár onnan fent-

rõl tekintenek le ránk, akár közöttünk él-

nek) dicsõség.

A díj névadójának, majd a legkorábbi

kitüntetettjei számára a sors olyan társadal-

mi-politikai közeget adott, hogy emberileg

is hõssé válhattak. Az én generációmba tar-

tozóknak az elhallgatások kora jutott, de

még jókor kaptunk lehetõséget arra, hogy

1990 után szakmai mércével mérve érdem-

legeset tegyünk, és emlékezetes ügyeket

szolgáljunk.

Szakmai életutam során két területen ér-

hettem el ezt: a parlamenti könyvtár újjáé-

lesztésénél, a képviselõknek szóló tájé-

koztatási szolgáltatások kifejlesztésénél;

valamint a Magyar Könyvtárosok Egyesü-

leténél (MKE), ahol a nemzetközi kapcso-

latok felelõseként a külföldi partnerekkel

való foglalkozás mellett a szomszédos or-

szágokban élõ és dolgozó, valamint a Kár-

pát-medencétõl messzebbre szakadtan 

tevékenykedõ magyar könyvtárosokat si-

került a magyar könyvtárügy vérkeringésé-

be kapcsolnom.

Egyik területen sem voltam „magányos

harcos”: kitûnõ munkatársakkal, elkötele-

zett kollégákkal küzdöttünk a célok eléré-

séért. Ez az elismerés – az én tudatomban

– ügyek szolgálatáért, elvekhez való hûsé-

gért. 

Az „ügyek” közül egyet emelnék ki,

amely életpályám mindkét fontos terepé-

hez köthetõ, és története máig szívet me-

lengetõ emlékem maradt.

A Magyar könyvtárosok VI. világtalálko-

zójának kerekasztal-rendezvényén (2004),

ahol a „külföldi” meghívottak a szomszé-

dos országok társegyesületeinek vezetõi és

prominens magyarországi vagy határon tú-

li könyvtárosok voltak, egy kommunikáci-

ós fórum létrehozása fogalmazódott meg

az egyik legsürgetõbb feladatként. Az ak-

kori technikai-informatikai adottságok

mellett levelezõlistában gondolkodhattunk.

Informatikai szempontból a létesítés

egyszerû és gyors. Csakhogy – a szomszé-

dos országokbeli magyar kollégák érdeké-

ben és védelmében – olyan mûködtetõ

szervert is kellett találni (még nem a felhõk

világát éltük!), amelynek a kiválasztásába

a fenntartóik (állami és önkormányzati

szervek Szlovákiától Szlovéniáig) nem

köthetnek bele. Tehát nem magyarországi

intézményben kellett gondolkodni, és nem

budapesti telephelyben!

A legmegfelelõbbnek az IFLA Párizsba

telepített informatikai rendszeréhez való

csatlakozás látszott. Az IFLA-nak úgyis

számos levelezõlistája mûködött ekkorra
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már. Igaz, hogy azok fõként szekciókhoz,

szervezetekhez kötõdtek.

Tekintetünket tehát Párizsra vetettük, a

gondolatból tett lett: kértük az IFLA elnök-

ségétõl az összmagyar könyvtáros levele-

zõlista kezdeményezésének felkarolását, a

ma IFLA-HUN-ként ismert levelezõlistánk

informatikai üzemeltetését. Az IFLA el-

nöksége hosszan rágódott a kérésünkön. El

sem utasították (ez jó jel volt), de az igen

kimondásával is késlekedtek (másfél évig

várattak minket).

Egy váratlan személyes találkozás len-

dítette elõre az ügyünket. 2006 telén va-

gyunk. Alex Byrne, az IFLA akkori elnöke

(civilben: ausztrál egyetemi könyvtárigaz-

gató) karácsonyi vakációját a szomszédos

Ausztriában töltötte. S ha már ezen a tájon

járt, Budapestre és a magyar parlament

épületére is kíváncsi volt. Látogatási tervét

tudatta az MKE-vel, kérve minket, hogy

szervezzünk számára országházi, egyben

könyvtári látogatást az IFLA-ban testületi

tag Országgyûlési Könyvtárba.

A szervezést és Alex Byrne kíséretét az

MKE-ben és a parlamenti könyvtárban is

rám bízták. A parlamenti séta során a ma-

gyar történelemrõl hallottak erõs hatást tet-

tek a vendégünkre. A szerencsés pillanat,

ügyünk, a levelezõlista befogadása mellet-

ti érvelés lehetõsége ekkor jött el.  

A könyvtárba tartó utunk alatt vázoltam

számára, hogy miért fontos az összmagyar

levelezõlista IFLA-hoz kötése. Legfõbb és

döntõ érvként a brit nemzetközösségi gon-

dolatra hivatkoztam. Ausztrálként (perem-

vidéken élõ britként) azonnal átérezte a lé-

tesítés jelentõségét. Mielõtt elköszöntünk

egymástól, megígérte, hogy fellép az érde-

künkben. Betartotta az ígéretét. 

Így indíthattuk útjára az IFLA-HUN le-

velezõlistát tíz éve, a szomszédos országok

társegyesületei és a velük szoros kapcsola-

tot tartó MKE-szervezetek és szekciók, va-

lamint az IFLA akkori informatikai mene-

dzsere, a magyar gyökerû Sophie Felföldi

együttmûködésével. ■
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