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In memoriam Nyakasné Túri Klára 

1926 – 2018 

 

Nyakasné Túri Klára 1926. október 7-én született a Somogy 

megyei Tab községben. Siófokon járt polgári iskolába, majd 

felnőttként érettségizett. Az 1950-es években kezdett 

dolgozni szülőfaluja katonai laktanyájának Tiszti Klubjában, 
ahol könyvtárosként és rendezvényszervezőként 
tevékenykedett. Szakmai végzettsége nem volt, ismereteit 

autodidakta módon szerezte meg. 1961-ben házassága révén 

került Zalaegerszegre. Kezdetben a Zala Megyei 

Könyvtárban dolgozott, majd 1968-tól - az 1963-ban 

megnyílt – József Attila Városi Könyvtárnak lett a vezetője 
A szomszédos József Attila Általános Iskola igazgatójával, 

Babos Tiborral kiváló munkakapcsolatot alakított ki. 

Közösen indították el a József Attila Szavalóversenyt 1969-

ben az 5-8. osztályosok, valamint a Mesemondó Versenyt 

1970-ben a kisiskolások számára – ezeket máig megrendezi a könyvtár jogutóda. A könyvtári 

foglalkozások beépültek az iskola pedagógiai programjába. A foglalkozásokhoz bábkészítés is 

párosult. 1970-ben hozta létre a Kacsa Kázmér bábcsoportot, majd 1980-ban - Bajazzo néven 

- felnőtt bábcsoportot alakított. Ötleteit, tapasztalatait kiadványokban is megjelenítette. A 

népszerű Bagoly füzetek sorozata könyvtárosok, pedagógusok munkáját segítő tematikus 
összeállítások; későbbi gyűjtései Időkerék és Köszönteni jöttem címmel jelentek meg. 1978-

tól foglalkozott a Keresztury Gyűjteménnyel, amikor a jánkahegyi házzal együtt Keresztury 

Dezső könyvtára is a város tulajdonába került. Nyugdíjazása után, 1981-2011 között gondozta 

a gyűjteményt, gyűjtötte a Keresztury Dezsőre vonatkozó dokumentumokat. Városunk neves 
polgárainak vallomásait videofelvételen örökítette meg.  

Munkásságát 1993-ban a város vezetése Zalaegerszegért díjjal ismerte el. 

2007-ben Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt kitüntetésben részesült a könyvtárosi 

életút elismeréseképpen. 

2010-ben a Zalaegerszegért Lokálpatrióta Díj kitüntetettje volt. 

2014-ben a Magyar Bábjátékosok Egyesülete Mészáros Vincéné díjjal tüntette ki a Kacsa 

Kázmér, majd a Bajazzók bábcsoporttal való több évtizedes sikeres munkájáért. 

Kezdeményezője volt a Keresztury Irodalmi Kör, a Keresztury Könyvtári Alapítvány és a 

Keresztury Emlékbizottság létrejöttének, aktívan dolgozott a Keresztury hagyaték 

népszerűsítése, gyarapítása és megőrzése érdekében. Összegyűjtötte és kiadásra előkészítette 
Keresztury József egykori polgármester írásait, tanulmányait. 

2017 novemberében a Keresztury Emlékbizottság vezetése elismerő oklevéllel köszönte meg 

több évtizedes munkáját. 

2018 májusában hunyt el, búcsúztatására 2018. május 30-án került sor a Göcseji úti 

temetőben. 
Emlékét megbecsüléssel őrizzük. 

Nitsch Erzsébet 


