
Ötvenéves a Vörösmarty m~t az, hogy ~. taná~skozás ~bb~ a te~emben

1\ _J.h l' 1 1\. '1 . K .., zajlott, ahol a kozelmultban -lmmar a vegleges
1,..' 1 a y 111 egyel onyvtar helyén -felállították Aba-Novák Vilmosnak az

1937-ben a párizsi világkiállításon aranyérmet nyert
A székesfehérvári városi és körzeti könyvtár. Magyar-francia történelmi kapcsolatok címû, két-
összevonása után, 1952. augusztus 19-én avat- száz négyzetméteres pannóját, máris történelmi
ták fel Fejér megye azóta is legnagyobb köz- baI1gulatot teremtett a rés:ztvevõkben.
könyvtárát, a Vörösmarty Mihály Megyei Könyv- Az ünnepségen Komlósi József igazgató -

tál-at. Korábban mind~ét könyvtár a város egy- megemlítve, hogy az intézmény azon kevés me-
kori mûszaki tanácsosa, Schmidi Ferenc által gyei könyvtár közé tartozik, amely a régi épületé-
tervezett városi kultúrház épületének 198 m2-es ben ümlepli meg az ötvenedik évfordulóját -, majd
könyvtári egységében kapott elhelyezést. Fertõ László, a megyei közgyûlés elnöke köszön-

A megyei könyvtár -az épületen belül, illet- tötte a résztvevõket. Ezt követõen Warvasovszky
ve a szomszédos, volt ciszterci gimnáziumban Tihamérnak, Székesfehérvár polgármesterének a
újabb helyiségeket nyerve -azóta is itt mûkö- köszöntõ levelét olvasták fel. A megemlékezés
dik. Mindezt azért érdemes megemlíteni, mert -elõadásokkal folytatódott.
szintén az épületben kialakított Csók Képtál-ban, Papp István (a Fõvárosi Szabó Ervin Könyv-
ahol a szeptember 6-án rendezett évfordulós meg- tár nyugalmazott fõigazgató-helyettese) A megyei
emlékezésre sor került, a Schmidl Ferenc mun- könyvtárak 50 éve -ellentétek és fesziiltségelc
kásságát bemutató kiállítást, a könyvtár tervrajzait címû szellemes eszmefuttatásában a könyvtárak
is megtekinthették a megemlékezés résztvevõi. A mûködésének néhány jellegzetes, részint felol-
kiváló, Ybl-díjas építész személye egyébként azért dódó vagy újrateremtõdõ ellentmondás áról be-
is számot tarthat a könyvtárosok megbecsülésére, szé It.
mert õ tervezte az elsõ könyvtári bútorokat. (Dr. Mivel az elõadás megjelenik a Köny\!, Könyv-
Gerõ Gyula szíves közlése.) Ez a kiállítás, vala- tár, Könyvtárosban, csupán néhány tárgykört (fe-
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-jozetcimet) idézünk bollS!o: a szék- ..
helyi és megyei ellátás, polgári
könyvtár -szocialista viszonyok

között, értékorientáció, gyermek-

könyvtári szolgáltatások (Fõhaj-
tás a szüfrazsettek elõtt), helyis-
mereti gyûjtemény (Vén Márkus),
ingyenes vagy térítéses szolgálta-
tások (P1'ofit vagy proszit) stb.
Kégli Ferenc, az Országos Szé-

chényi Könyvtár osztályvezetõje
a megyei könyvtár elõdeirõl, a vá-
rosi és a körzeti könyvtárról, azok
összevonásáról tartott a tõle meg-

szokott tárgyszerû, adatgazdag
elõadást. (Könnyû dolga volt, hi-
szen a megyei könyvtár erre az
alkalomra jelentette meg újabb he-
lyi vonatkozású, A Székesfehérvá-
ri Körzeti Könyvtár (a Vörösmar-
ty Mihály Megyei Könyvtár elõd-
je) története 1950-1952 címû
könyvét, amelyet minden résztve-

võ ajándékul kapott.
Ezután a könyvtár egykori

munkatársai -Román Károly,
Csaba Orsolya, Hegedûs Évq,
Neményi László, dr. Murányi La-
jos -az intézmény és saját mun-
kájuk történetébõl idéztek fel ér-
dekes, jóízû epizódokat, nem egy-

.szer kacagtató anekdotákat.
Mindezzel még közel sem ért

véget a megemlékezés, ünnepség.
A könyvtár az évfordulóra alapította meg a Tóth
György Emlékérmet, anlelyet azok között osz-
tottak ki, akik maradandót alkottak a megye
könyvtárügyében. A díjkiosztás elõtt Komlósi Jó-
zsef emlékezett meg Tóth Györgyrõl (1932-

A fiel W k ' b 1 '1 . bb 1995), aki több mint negyven évi g dol g ozott elsõ
so epen a ro JO ra: , "'. ,

Fertõ László, a megyei közgyûlés elnöke, es egyetlen munkahelyen, a megyeI konyvtárban,
Komlósi József, a megyei könyvtár s igazgatóhelyettesként vonult nyugdíjba. Tóth

igazgatója, valamint a rendezvény két elõadója: György Emlékérmet (készítette Nagy Benedek
Kégli Ferenc és Papp István szobrászmûvész) kapott: Csaba Orsolya (a me-

.., , gyei könyvtár ny. munkatársa), Escher ilona (a
Alatta: a konyvtar regi munkatársai, ..., , ., .

Román Károly, Csaba Orsolya, Hegedüs Éva és me~,yel konyvtar n~. .~Imz~tes Igazgat,o]a),. He-
Neményi László idézték fel az elmúlt 50 év eseményeit. gedus Éva (a megyeI konyvtár ny. megbizott Igaz-

gatója), Kégl Ferenc, Keller Józsefné (a sárbo-
A .túloldalon: az ünnepség közönsége gárdi városi könyvtár ny. könyvtárosa), Molnár

Istvánné (a Székesfehérvári Városi Könyvtár ny.
igazgatója), Nagy Benedekné (a móri Radó An-
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tal Városi Könyvtár könyvtárosa), Némethné
Felföldy Magdolna (a megyei könyvtár munka-
társa), Szabó Istvánné (a mezõfalvi nagyközségi
könyvtár ny. vezetõje) és dr. Varia Gyuláné (a

megyei könyvtár csoportvezetõje).
A megemlékezés és ünnepség záró eseménye-

ként (no persze ez után még következett a foga-
dás) Komlósi József igazgató együttmûködési
megállapodást írt alá a Kolozs megyei Octavian
Goga Könyvtár igazgatójával, Doina Popával,
valamint az Opolei .Vajdasági Könyvtár igazga-
tójával, Tadeusz Chrobakkal.

Arató Antal

Az emlékérem névadója
Tóth György (1.932-1.995)

Még most, közel hét esztendõ múltán is ne- Voltak kitûnõ tanáraim is, akik elérték azt, hogy
héz elhinni, hogy 1995. november 29-én végsõ a tankönyvön túl, többet, mást is olvastam, kí-
búcsút vettünk Tóth Györgytõl, vagy ahogyan váncsiságbó1, élvezettel." Az érettségi évében
mindenki szólította õt, Gyurkától, a rövidesen jelentkezett az EL TE taná~-könyvtáros szakára,
elsõ ízben kiosztásra kerülõ emlékérem névadó- de akkor még a jelentkezõket "irányították", így

jától. végül az Állam-és Jogtudományi Karon felvéte-
Közel négy évtizedes, küzdelmes, egy mun- lizett. Fel is vették, a legmagasabb ösztöndíjjal,

kahelyen töltött könyvtárosi pálya zárult le vég- kollégiumi elhelyezéssei. A vizsgabizottság tag-
leg halálával. jai -látva elkeseredését -megemlítették, hogya

Gyulán született, 1932. augusztus 11-én. Tíz- szomszédos épületben, az Apáczai Csere János
éves volt, amikor elvesztette állatorvos édesap- Pedagógiai Fõiskolán könyvtár szak indul. Át-
ját. Az 1944/45-ös tanévben édesanyja húgához küldték a jelentkezését, és egy újabb felvételi
került, aki -férjével együtt -azzal kívánt segí- után itt kezdte meg fõiskolai tanulmányait. 1954
teni a család nehéz anyagi helyzetén, hogy vál- júliusában kitüntetéses oklevéllel végzett, és még
lalta taníttatásának költségeit. A frontvonal né- ebben a hónapban segédkönyvtárosi kinevezést
hány hónap múlva elvágta családjától, így elõbb kapott a székesfehérvári megyei könyvtárban.
Németországba, majd -mivel nagybátyja olasz Önálló könyvtárossá 1955 szeptemberében, cso-
származású volt -Olaszországba került. portvezetõvé 1957 júniusában, igazgatóhelyettes-

Hazatérését nehezítette, hogy az akkor már sé 1971-ben nevezték ki.
a Szovjetunió területén élõ családjáról, édes- "Mikor lettem könyvtáros? Öszintén szólva,
anyjáról és testvéreirõl semmit nem tudott. Egy ezt nem tudom. Az biztos, hogy nem akkor,
sikertelen próbálkozás után végül 1947 janu- amikor beíratkoztam a fõiskolára, nem is akkor,
árjában érkezett haza. Édesanyja azonban csak amikor oklevelet kaptam, de még akkor sem,
1948-ban tudott visszatelepülni Magyarország- amikor a könyvtárba kerültem. Elbizakodott per-

.ra, ezért addig a távolabbi rokonok segítségé- ceimben úgy érzem, hogy most már könyvtáros-
re szorult. nak tekinthetem magam, de szerencsére az ilyen

1952-ben érettségizett a székesfehérvári 1ó- perceim ritkák. Ma is -munkavégzés közben -
zsef Attila Gimnáziumban. Bár nem szeretett tanulója vagyok e szakmának." -nyilatkozta
magáról beszélni, 1983-ban interjút adott a Fej- ugyancsak az 1983-as interjúban, harminc évi
ér Megyei Könyvtárosnak. Pályaválasztásáról a munka után.
következõket mondta akkor: "Miért, hogyan let- Mindvégig feldolgozói munkaterületen dolgo-
tem könyvtáros? ...Érdeklõdésem mindig szé- zott, az elsõ naptól kezdve mint a csoport, ké-
les körû volt, és ez elvezetett a kön~vekhez. sõbb az osztály munkájának kialakítója, irányí-
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