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Könyvtári szolgáltatások
multikulturális
környezetben*

Multikulturalizmus:
kultúra, identitás és politika

új diskurzusa

A multikulturalizmus definiálására tett kísérle-
teknek két kiindulópontja a társadalomkritikai
diskurzus, mely a nemzeti kultúrák hegemóniá-
ját bírálja, illetve a normatív diskurzus, amely meg-
õrzendõ értéknek tekinti a kulturális sokféleséget.

A ’70-es évektõl a multikulturalizmus már ál-
lami ideológia lett például Kanadában, s eszerint
a sokféleséget nem elég megtûrni, hanem támo-
gatni is kell, ennek eléréséhez pedig át kell
alakítani a nemzeti intézményeket és szolgáltatá-
sokat, továbbá olyan intézményi kereteket kell ki-
alakítani, amelyek között a kisebbségek úgy õriz-
hetik meg kulturális örökségüket, hogy közben nem
veszítik el a társadalmi egyenlõség esélyét.

A multikulturalizmus nemcsak a politikában,
hanem a társadalmi reprezentáció más intézmé-
nyeiben is vitákat kavart. A médiával kapcsolat-
ban, különbözõ formában ugyan, de mindenütt
nagyjából ezeket a kérdéseket vetette fel:

1. Jelen vannak-e a kisebbségek a mediatizált
valóságban?

2. Ha láthatók, milyen szerepekben? Miként
jelenítik meg a kisebbségekhez tartozókat, mi-
lyen képeket forgalmaznak róluk?

3. Ki alkotja meg a kisebbségek mediatizált
képét, és ki ellenõrzi? A kisebbséghez tartozó
elit vagy a professzionális többségiek?

4. Ha az elõbbiek, vagyis van intézményileg
elkülönült kisebbségi média, milyen annak a hatá-
sa? A szegregációt vagy az integrációt erõsíti?

A multikulturalizmus nevében a következõ
álláspont körvonalazódik:

1. A kisebbségi csoportoknak joguk van a
többség, illetve az állam hegemóniájával szem-
ben önreprezetntációhoz, amely óvja a sajátos
etnikai vagy vallási gyakorlatokat.

2. A kisebbségeknek joguk van ahhoz, hogy
magukra ismerjenek és méltóságuknak megfele-
lõen legyenek reprezentálva az állam intézmé-
nyeiben, a közszolgálati médiumokban.

3. Az etnikai kisebbségek médiumai hajlamo-
sak az etnicitás és a kultúra esszencializálására,
ezért a csoport egy része nem fogyasztja azokat,
különösen a fiatalok nem.

4. A média etnikai szegmentációja szüksé-
ges, de önmagában nem elégséges, sõt,
kommunikációs gettók kialakulásához vezet-
het. Szükség van olyan állami finanszírozású
médiumokra, amelyek fenntartják a sokfélesé-
get, és ösztönzik az etnikai csoportok közötti
kommunikációt. Emellett a média kritikai po-
tenciáljával járulhat hozzá a multietnikus nyil-
vánosság megteremtéséhez.

A multikulturális vagy interkulturális oktatás-
politikai diskurzusokban két nagyon különbözõ
érveléssel találkozunk, amelyek ugyanakkor igen
eltérõ elképzeléseket tükröznek az iskolának a
kulturális sokféleséghez és a társadalmi esély-
egyenlõség eszméjéhez való viszonyáról.

Az egyik diskurzusnak a kisebbségek kollek-
tív és elnyomott kulturális sajátosságai vannak a
középpontjában, amelyeket általában a kultúra
fogalmain keresztül tematizálnak és tesznek az
elismerésért vívott küzdelem tárgyává. A
kommunitárius filozófia fogalmaival élve itt az
állítás az, hogy szubsztenzív konszenzusra van
szükség – ki kell mondani, hogy a létezõ kisebb-
ségi kultúrák pontosan olyan értékesek, mint a
többség nemzeti kultúrája –, valamint arra, hogy
az állam részt vegyen ezek fenntartásában.

A másik egy olyan társadalomképet igyek-
szik az iskolán keresztül a valóságba ültetni,
amelyben a társadalom tagjai processzuális kon-
szenzus alapján szolidárisak egymással, illetve
tolerálják egymás különbségeit. Az állam ebben
az esetben nem egy kibõvített kánont, kulturális

* Az Országos Idegennyelvû Könyvtárban 2006. szep-
tember 26-án tartott nyílt nap keretében zajlott konferen-
cia elõadásai, amelyekbõl kettõt elõzõ számunkban kö-
zöltünk.



4  • Könyvtári Levelezõ/lap • 2006. november

értéket képvisel és az ahhoz való alkalmazko-
dást várja el a bevándorlóktól vagy magukat a
kisebbség tagjaiként meghatározó emberektõl,
hanem csak egy „politikai kultúrában meggyö-
keresedett alkotmányos elvekhez való alkalmaz-
kodást” (Habermas).

A pedagógusok és az oktatáspolitikusok két-
féle nevelési elvet kapcsolnak össze az elõbbi
két társadalomvízióval. Az egyik a kulturális
sajátosságok elismerése és a különbségek tiszte-
lete, erre épül a pedagógiai multikulturalizmus
diskurzusa. A másik a demokratikus politikai
rend biztosítása, erre épül az állampolgári neve-
lés diskurzusa.

A pedagógiai multikulturalizmus hívei an-
nak a tantervnek, kultúra- és történelemszem-
léletnek a bírálatából indulnak ki, amely az
uralkodó társadalmi csoportok hegemóniájának
újratermelését szolgálja. Kritikusaik szerint
viszont abba a hibába esnek, hogy az új ká-
nont ugyanazoknak a hegemón kategóriáknak
a segítségével alkotják meg. Ebbõl ugyanis az
következik, hogy szentesítik a megváltoztatni
kívánt egyenlõtlenségeket, a legsikeresebben
éppen azáltal, hogy újabb hegemón eliteket
hoznak létre, amelyek ezúttal a kisebbségi
kultúrák specialistáiból állnak. Az egyes kul-
túrákat izolált egységekként szemlélik, s a
kultúrát mint jelenséget a társadalmi vagy
politikai folyamatoktól független területként
kezelik, túl nagy hangsúlyt fektetve zártságukra
és különbözõségükre. Ezzel esszencializálják
a kisebbségi kultúrákat, és láthatatlanná teszik
a kulturális identitások köztes területeit, az
úgynevezett hibrid világokat, amelyekhez pél-
dául a bevándorlók második nemzedékének
többsége tartozik.

A multikulturalizmus kritikusai szerint az igazi
problémákat a „kultúrázás” nem megoldja, ha-
nem csak elfedi. Az etnikai tudatosság, illetve
változatosság jelen kell hogy legyen az iskolai
környezetben, de nem szabad, hogy azonosulási
kényszerré váljon, mert az megfosztja a fiatalo-
kat attól a lehetõségtõl, hogy ha akarják, kivon-
hassák magukat az etnikai azonosulás alól.

A vita tanulságait Fullinwider így foglalta
össze:

„Jó iskola az, amelyik veszi a különbözõ korú,
temperamentumú, érdeklõdésû és képességû
gyermekeket, és bizonyos idõ alatt a teljesítmé-
nyek hasonló szintjére hozza õket. Kétfélekép-

pen teszi ezt. Egyfelõl úgy, hogy saját struktúrá-
ját, tanítási módját a diákok sajátosságaihoz iga-
zítja. Másfelõl a jó iskola a diákoktól is elvárja,
hogy hozzá idomuljanak. [...] A multikulturális
oktatás az, amit a jó iskolák tesznek annak érde-
kében, hogy a »kulturális tényezõk« ne álljanak
a diákok egyenlõ esélyeinek és jó teljesítménye-
inek útjában.”

A magyarországi helyzetre ugyan ma még
nem egészen ezek a problémák jellemzõk, de ne
felejtsük el, hogy az õslakos kisebbségiekkel
kapcsolatos gondokat sem sikerült még minden-
ki megelégedettségére megoldanunk, és közben
már jelentkeznek az Európai Unióba bevándo-
rolni szándékozók.

(Feischmidt Margit elõadása nyomán)

Fogalmi struktúrák
többnyelvû környezetben

Többnyelvû tezauruszok
 az információszolgáltatásban

Többnyelvû környezetben jellemzõ probléma, hogy
bizonyos fogalmaknak nem minden nyelven van
nyelvi konvencionális megnevezése. Magyarul
például csak a „sütés“ szót használjuk olyan ese-
tekben is, amikor német és angol nyelven ennél
differenciáltabban fejezhetjük ki magunkat (1. ábra).

A magyar sütésének (az aláhúzott I. 2. és 3.
jelentés) valójában nincs a németben megfelelõ-
je. A szótárban a németül létezõ két speciálisabb
sütésfajta mégis úgy szerepel, mintha a magyar
sütésnek felelnének meg.

A fordított – inverz – szócikkben a magyar
megfelelõt aláhúzással jeleztük (2. ábra).
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Egy valamivel egyszerûbb
középszótári megfeleltetés ma-
gyar–angol nyelven:

sütés = baking (ételt, kenye-
ret, tésztát, almát)

sütés = frying (húst zsírban)
sütés = roasting, broiling

(húst szárazon)
sütés = grilling (roston)

Az áttekinthetõnek, egy-
szerûnek festõ rend mögött
valójában összetettebb rend
uralkodik. Ez úgy állapítható meg, ha az an-
gol és német kifejezések jelentését valamilyen
tömör formában megadjuk, és ezek között tün-
tetjük föl a generikus (faj–nem) összefüggése-
ket. Eredményül egy ontológia generikus szer-
kezetét kapjuk (3. ábra)

A [teljes anyagában, de nem kenyér] azért
kell, hogy jelezze az angol „roasting” helyét.

A [lágy hõkezelés sugárzó hõvel] a magyar
„pirítás” helyét jelzi.

A [kemény hõkezelés sugárzó hõvel] a ma-
gyar „pörkölés” helyét jelzi.

A „roasting” nem jelent kenyérpirítást, de
jelent pörkölést is meg húspirítást is. A „pirítás”
jelent húspirítást, de nem jelent pörkölést. Ezért
szükséges az önálló nyelvi helyek feltüntetése.

A gráf élei (a „nyilak”) úgy olvasandók, hogy
amire az él mutat, az az általánosabb tartalmú
fogalom (a nem), az él talpánál pedig a speciá-
lisabb fogalom (a fajfogalom) helyezkedik el.
Például a roston sütés, a sugárzó hõvel végzett,
lágy terméket eredményezõ, teljes anyagában
hõkezelt (átsütött) eljárás.

A fenti szerkezetben mindazokon a helyeken,
ahol létezik magyar kifejezés, végezzük el a ma-
gyar kifejezés behelyettesítését. Az eredmény az
lesz, hogy egyes helyeken megjelenik a magyar
szótári kifejezés, más helyeken csak a tömör jelen-
tésmegnevezés marad továbbra is (4. ábra). Ugyan-
ezt elvégezhetjük a létezõ angol kifejezésekkel
is. A betöltetlen helyeken a magyar jelentésle-
írások maradnak meg (5. ábra). Az angol megne-
vezések az ontológiák szabályai szerint a fajfogal-
mak irányában öröklõdnek: pl. a pörkölés, a hús-
pirítás és a roston sütés angol neve „roasting”, de
a roston sütésre is mondható, hogy „grilling”.
Ugyanezt elvégezhetjük a létezõ német kifejezé-
sekkel is. A betöltetlen helyeken ugyancsak a
magyar jelentésleírások maradnak meg (6. ábra).

 braten [-ie- h. -a-] I. (vt). süt; Fleisch ~ húst 
süt; sich in der Sonne ~ lassen (átv.) a napon 
sütkérezik, sütteti magát a nappal II. (vi.) 
(meg)sül; die Gans brät a liba sül ? da brat 

mir (einer) einen Storch! ilyet még nem 
pipáltam/ettem; jn bei kleinem Feuer ~ 
mintha lassú t zön sütögetnék; daß dich der 

Teufel brate! vigyen el az ördög! 

 [h kezelés (kezel energia közvetítése h  formájában)] 
 
 [h kezelés sugárzó h vel] 
 
 
 [teljes anyagában] [felületen] 
 
 
 [lágy] 
 
 

[gáznem  [folyékony [sütés sugárzó 
 közegben] közegben] h vel 
 [teljes anyagában 
 de nem kenyér] 
 [felülr l] [alulról] 

 
 
 [kemény] 
 [panírozva] [roston] 
 [hús] [kenyér] 

1. ábra. A „sütés” szócikke magyar–

német nagyszótárban

 
süt [~ött, süssön, ~ne] I. (vt.) 1. (hajat) 
brennen h. [5,70]; haját ~i sich (dat.) die 
Haare brennen/kräuseln h. [5,61]; 2. (húst) 
braten h. [5,49]; roston ~ rösten h. [5,63], 
grill(ier)en h. [5,60. (5,67)]; ~ni való kolbász 
eBratwurst; 3. (kenyeret/tésztafélét) backen 
h. [5,55 praet. imp. buk ; 5,77]; barnára ~ 
bräunen h. [5,60]; almát ~ Äpfel backen; 
kenyeret ~ Brot backen; 4. (megbélyegez) ; 
vkire bélyeget ~ jn brandmarken h. [5,60 pp. 

gebrandmarkt], jm ein Zeichen einbrennen 
h. [5,70]; 5. (néz vhova); földre ~ötte a 

szemét er schlug die Augen nieder; II. (vi.) 

(égitest) 1. a) (ált.) scheinen h. [5,47]; b) 
(perzsel) brennen h. [5,70], brüten h. [5,63]; 
a nap ~ die Sonne brennt/brütet; 2. (vmire) 
etw. bescheinen h. [5,47]; ablakunkra ~ a 

hold der Mond bescheint unser Fenster; � 
ha ~ötted, edd meg! was du dir eingebrockt 
hast, mußt du auch affressen/auslöffeln 

2. ábra. A „braten” szócikke német–magyar nagyszótárban

3. ábra. A sütés angol–magyar–német fogalmainak sze-

mantikai mezõje:
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4. ábra. A sütés angol–magyar–német fogalmainak szemantikai mezõje, behelyet-

tesítve a létezõ magyar szótári kifejezésekkel

 Wärmebehandlung 
 
 [h kezelés sugárzó h vel] 
 
 
 [teljes anyagában] Rösten 
 
 
 sütés 
 
 

Backen Braten [sütés sugárzó 
  h vel 
 roasting 
 
 
 broiling Grillen 

 
 pörkölés 
 kirántás Rostgrillen 
  húspirítás Brotrösten 

 h kezelés 
 
 [h kezelés sugárzó h vel] 
 
 
 [teljes anyagában] pirítás 
 
 
 sütés 
 
 

[gáznem  [folyékony [sütés sugárzó 
 közegben] közegben] h vel 
 [teljes anyagában 
 de nem kenyér] 
 [felülr l] grillezés 

 
 pörkölés 
 kirántás roston 
  sütés húspirítás
 kenyérpirítás 

 heat treatment 
 
 [h kezelés sugárzó h vel] 
 
 
 [teljes anyagában] pirítás 
 
 
 sütés 
 
 

baking frying [sütés sugárzó 
  h vel 
 roasting 
 
 
 broiling grilling 

 
 pörkölés 
 kirántás roston 
  sütés húspirítás

 toasting 

6. ábra. A sütés angol–

magyar–német fogal-

mainak szemantikai me-

zõje, behelyettesítve a

létezõ német szótári ki-

fejezésekkel

Az ilyen struktúrákat több-
nyelvû tezauruszokba foglal-
ják össze.

A 7. ábrán a fenti kifejezé-
sek tezauruszcikkei láthatók
magyar és német nyelven. Bal-
oldalt a magyar változat, jobb-
oldalt a német, a németül be-
töltetlen helyek angol megfe-
lelõivel.

Ahol teljes megfelelés van,
ott látható a magyar lexikai
egység. Ahol nincs megfelel-
tetés, ott szögletes zárójelben
szerepelnek magyarul a felol-
dások. Ezeken a helyeken te-
hát nincs megfelelõ magyar,
illetve német szótári kifejezés.

A tezauruszokban megad-
hatjuk a lexikai egységek
meghatározását, magyarázatát
is. A példában a sütés szó alatt
tüntettünk fel ilyen meghatá-
rozást.

Ungváry Rudolf

5. ábra. A sütés angol–magyar–német fogalmainak szemantikai mezõ-

je, behelyettesítve a létezõ angol szótári kifejezésekkel
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sütés   [sütés] 
Megjegyzés:  h kezelés teljes anyagában h kezelés teljes anyagában 

átfogóbban [sütés teljes anyagában]  [sütés teljes anyagában] 
speciálisabban [sütés gáznem  közegben]  Backen 
  [sütés folyékony közegben]  Braten 
szakterülete konyhatechnika  Küchentechnik 
lásd még [felületen]  Rösten 
 
[sütés gáznem  közegben] Backen 
speciálisabban sütés  [Backen, Braten] 
ellentéte [sütés folyékony közegben]  Braten 
 
[sütés folyékony közegben] Braten 
átfogóbban sütés  [Backen, Braten] 
speciálisabban kirántás  [paiert braten] 
 
[sütés sugárzó h vel] [sütés sugárzó h vel] 
átfogóbban sütés  [Backen, Braten] 
speciálisabban [alulról]  Grillen 
  [felülr l]  [broiling] 
 
[alulról]  Grillen 
átfogóbban [sütés sugárzó h vel]  [sütés sugárzó h vel] 
speciálisabban roston sütés  Rostgrillen 
 
roston sütés  Rostgrillen 
átfogóbban [alulról]  [broiling] 
átfogóbban [telj. anyagában de n. kenyér]  [roasting] 
 
[felülr l]  [broiling] 
átfogóbban [sütés sugárzó h vel]  [sütés sugárzó h vel] 
 
[h kezelés sugárzó h vel] [h kezelés sugárzó h vel] 
átfogóbban h kezelés  Wärmebehandlung 
speciálisabban [telj. anyagában de n. kenyér]  [roasting] 
  pirítás  Rösten 
 
[telj. anyagában de nem kenyér] [roasting] 
átfogóbban [teljes anyagában]  [teljes anyagában] 
átfogóbban [h kezelés sugárzó h vel]  [h kezelés sugárzó h vel] 
speciálisabban pörkölés  [pörkölés] 
  húspirítás  Fleischrösten 

 
pirítás  Rösten 
átfogóbban [felületen]  [felületen] 
speciálisabban húspirítás  Fleischrösten 

speciálisabban kenyérpirítás  Brotrösten 

7. ábra. A sütés magyar–német fogalmainak tezaurusz-

cikkei

Irodalom
Ungváry Rudolf: Tezaurusz és ontológia,

avagy a fogalmi ismertetõjegyek generikus örök-
lõdésének formalizálása. In: Tudományos és Mû-
szaki Tájékoztatás, 51. évf. 2004. 5. sz . p. 175–
191.

Ungváry Rudolf: A fogalmi szint megközelí-
tése. A strukturált szótárak — tezauruszok —
használata a fordításhoz. – In: Elõadások a mû-
fordításról / szerk. Hans-Henning Paetzke. – Bu-
dapest : Collegium Budapest, 1996. – (Work-
shop Series) – p. 30–48.
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Képek a Könyvtári szolgáltatások multikulturális
környezetben c. konferenciáról

1

2
3 4

1

5

6 7

1. A regisztrációs pult 2. Mender Tiborné fõigazgató
megnyitja a konferenciát 3. Bartos Éva a nyelvi
esélyegyenlõségrõl beszél 4. Klaudy Kinga elõadás közben
5. A konferencia hallgatósága 6. Bakos Klára, a
konferencia moderátora Ungváry Rudolf és Skaliczki Judit

társaságában 7. Eszmecsere kávé és pogácsa mellett a
szünetben (Forrás: az OIK weboldala)
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A könyvtár
mint menedék*

Három tételben, három érintettség keretében sze-
retném gondolataimat elmondani. Ez a három
szál összefonódik személyes és szakmai életem-
mel, valamint kapcsolódik a mai megemlékezé-
sekhez is. Életünket családi, emberi viszonyla-
tok, döntések és választások, emlékek szövik át.
Az utánunk jövõ nemzedék történelmi ismerete-
it befolyásolhatjuk, akár a hallgatásunkkal, a
szándékos felejtéssel vagy újra és újra elmon-
dott emlékeinkkel, vagy örökölt emlékekkel,
történetekkel. A múlt kutatásával, feltárásával, a
kérdésekkel, a lehetséges válaszokkal, a miért
megértésével elõsegíthetjük, hogy ismereteink
minél tudatosabbak legyenek arról, milyen esz-
mék, történelmi események, döntések alakítot-
ták akár a szûk család, akár a könyvtáros szak-
ma, akár a nemzet sorsát.

Elsõ tétel: személyes érintettség

1956-ban hétéves voltam, a Lipótvárosban
laktunk, közel olyan épületekhez, amelyekben
heves harcok is dúltak. Sûrû volt a fegyverropo-
gás, tankokat, félig összedõlt házakat láttam én
is, amikor már kimentünk a házból, feljöttünk a
pincébõl. Nagymamám sorba állt kenyérért. A
Szamárköhögés címû film egyik híres jelenete,
amikor Tõröcsik Mari az átlõtt kenyeret viszi
haza, olyan, mintha velünk történt volna. Már
november 4-e után hallgattuk az üzeneteket a
Szabad Európa Rádióból. Édesapám is üzent
Melbourne-bõl, hogy menjünk ki utána Ameri-
kába, mert még decemberben a tíz éven alulia-
kat és az ötven éven felülieket családegyesítés
miatt kiengedik. Édesanyám majd késõbb jön
utánunk. De szó sem lehet róla, „itt élned s hal-
nod kell”. Édesapám az olimpiai csapat egyik
vezetõje volt, most látom az ötvenedik évfordu-
lóra bemutatott filmekben, amint emlékezik arra,
hogy szaladt a golyók között az útlevelekért, a
formaruhákért, és milyen viták dúltak a csapat
tagjai között a Prága melletti táborban. Látom a

régi felvételeket a tévében: harminchárom éve-
sen ott ül Hegyi Gyula mellett az elnökségben
az olimpiai eskütételen. Én errõl eddig jóformán
semmit nem tudtam, errõl nem beszéltek, arról
sem, hogy mi volt vele Amerikában 1957 tava-
száig, amikor visszajött, és újra testnevelõ tanár
lett. Minden évben mesélek viszont a most ki-
lencéves Luca unokámnak ötvenhatról, a családi
történetekrõl egyre többet, hogy ne felejtsünk, és
ne legyenek fehér foltok a család életében sem.

Második tétel:
a szakma érintettsége

„Minden valamirevaló intézmény, de szakma
életében is a kerek évfordulók nagyszerû lehetõ-
séget kínálnak arra, hogy az érintett, a jubiláló –
visszanézve múltjára  – megcsinálja a maga tör-
ténetét, és egyúttal felmutassa környezetének,
megszólítsa a társadalmat, s vele mintegy elbe-
szélgetve visszajeleztesse: tudnak róla, ismerik
jelentõségét, értékeit és számolnak vele a jövõ-
ben is”. (Gerõ Gyula: Évfordulók ürügyén a

hétköznapi könyvtártörténet-írásról. Könyv,
Könyvtár, Könyvtáros, 2005. december, 17. p.)

A hetvenes évek elején kezdtem a könyvtáro-
si pályámat, amikor elsõként egy országos ne-
hézipari tervezõ vállalat mûszaki könyvtárában
dolgoztam. Ott találkoztam több olyan kollégá-
val vagy könyvtárba helyezett mérnökkel, akikrõl
lassan-lassan kiderült, hogy vagy származásuk miatt
kerültek erre a pályára, vagy magas rangú katona-
ként szolgáltak a háborúban, és néhány börtönév
vagy orosz fogság után újra igényt tartottak a szak-
értelmükre. Volt olyan munkatársam, akinek olyan
gyalázatosan alacsony volt a nyugdíja, hogy né-
hány évig még hetvenévesen is a könyvtárban adtak
neki munkát, fordítást, szemlézést, de idõnként
szakmai tanácsért is megálltak az íróasztala mellett
a tervezõk.

Az ötvenes évektõl a nyolcvanas évekig elsõ-
sorban Budapesten a tudományos és a szakkönyv-
tárakban, de valószínûleg vidéken is nagyon sok
olyan könyvtárba helyezett, befogadott értelmi-
ségivel vagy más lehetõség híján könyvtári pá-
lyát választó szakemberrel dolgozhattunk együtt,
akiket nem mindig saját választásuk hozott az
intézményekbe. Ha szóba kerül ez a téma, minden-
kinek volt, van egy története egy vagy több könyv-
tárosról, politikában, tudományban nevesebb vagy
azóta ismertté vált hajdani kollégáról. Igazgatók-

* Elhangzott a Magyar Könyvtárosok Egyesülete 1956-
ra emlékezõ ünnepi konferenciáján, 2006. október 25-én
az Országos Széchényi Könyvtárban.
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ról, vezetõkrõl, akik segítették vagy felsõbb utasí-
tásra alkalmazták a történeteink szereplõit.

Könyvtárakba helyeztettek vagy segítettek sok
mindenkit. Talán azért, mert a könyvtár olyan
munkahely volt, ahol kevésbé „árthattak”, talál-
kozhattak az ifjúsággal, nagyobb közösséggel,
mint ha tanítottak volna, és olyan nagy fizetés
sem volt. Éppencsak meg lehetett élni belõle.
Viszont felsõbb tanulmányokat végeztek, jól
beszéltek nyelveket. Legtöbben szakkönyvtárak-
ban, dokumentátorként dolgoztak, fordítottak,
szemléztek. Hol vannak már ezek a dokumentá-
ciós központok vagy vállalati könyvtárak? (Az
ezekre a kérdésekre adandó válaszok adatainak
kutatása, elemzése is hiányzik még.)

Alig találunk olyan dokumentumot, leírást,
tudományos vagy kevésbé tudományos dolgoza-
tot, ami ezt a könyvtárak és a könyvtárosok éle-
tében annyira egyedi, érdekes és történelmi idõ-
szakot feldolgozná. Természetesen ez a kijelen-
tés nem teljesen igaz, hiszen egyre több könyv-
tártörténet születik, amely ezt az idõszakot is
feldolgozza, vagy nekrologók emlékeztetnek
nagy könyvtárvezetõ egyéniségek cselekedeteire
ebben az idõszakban. (Mint Bánhegyi Zsolt
megemlékezése Rózsa György temetésén.)

Az iskolai könyvtárosok is listába veszik azo-
kat, akik politikai, származási vagy más okok-
ból kerültek a könyvtárba, és tevékenységükkel
emlékezeteset alkottak ezen a munkahelyen is.

Miután az ötvenes és hatvanas évekrõl egyre
több dokumentumkötet, visszaemlékezés jelenik
meg, egyre többször találkozhatunk olyan rövid
mondatokkal vagy hosszabb megemlékezésekkel,
amelyekben a könyvtár mint munkahely elõfor-
dul. Néhány példa véletlenszerûen, nem is a leg-
ismertebbek közül: Györe Balázs édesapjáról írt
dokumentumregényei, Révész Sándor Gímes
Miklósról szóló dokumentumkötetében egy mon-
dat, Petõ Andrea Rajk Júliáról szóló könyve,
Maléter Pálné Gyenes Judith, Vásárhelyi
Miklósné visszaemlékezései s még sok név, tör-
ténet ismert és kevésbé ismert könyvtárosokról,
könyvtárban menedéket vagy munkahelyet talá-
lókról. Össze kellene gyûjteni az emlékeket és a
dokumentumokat. Feltáratlanok az emlékek, fel-
táratlan a háború és a rendszerváltás közötti idõ-
szak könyvtárostörténete.

Gyáni Gábor a Kritika 2006 szeptemberi szá-
mában megjelent Emlékezés és felejtés címû ta-
nulmányában elsõsorban a történelmi traumák

szempontjából elemzi az emlékezés és a felejtés
összefüggéseit, de elgondolkodtató számunkra is,
hogy a múlt kutatása és a múltról való beszélge-
tés ugyanolyan fontos. Sokféle eltérõ történet van,
sokféle hang. Beszéljünk róla, az emlékeket egyez-
tessük, a közös elemeket emeljük ki, írott kultúra
készüljön belõle. Erõsíti az identitástudatot.

„Az emlékezet választás: meg kell találni a
kritériumokat, hogy a kapott információk közül
választani lehessen, és ezek a kritériumok, legye-
nek tudatosak vagy sem, minden valószínûség sze-
rint orientálják majd a múlt felhasználását.” Ami-
nek viszont nem a megemlékezés, hanem a törté-
neti megértés a legszerencsésebb módja.

Felhívás

Szeretnék felhívást intézni a könyvtárosokhoz,

a Magyar Könyvtárosok Egyesülete szervezetei-

hez, hogy gyûjtsük össze történeteinket, keressük

meg a dokumentumokat, a sorokat a dokumentu-

mokban, az oldalakat a kiadványokban, a meg-

emlékezéseket az ötvenes évekrõl, ötvenhat és a

kádári korszak hatásáról a könyvtárakban. A

politika hatását keressük meg a könyvtáros sor-

sokban.

Kezdetben hozzunk talán létre egy adattárat,

egy blogot, amelyben a különálló történetek, még

ha elég eklektikusan is, de összerendezõdnek.

Talán lesz hamarosan olyan ambiciózus idõsebb

vagy fiatalabb könyvtáros, kutató, aki megírja,

összegzi, strukturálja az írásos és szóbeli emlé-

keket, emlékeinket.

Némi szarkazmussal azt is mondhatnánk, hogy

kevés olyan idõszak volt, amikor annyi kiváló

ember is dolgozott könyvtárakban. Könyvtárve-

zetõk kevesen lehettek, meghatározó pozícióba

nem kerülhettek, de hatásuk, az életük története,

példamutatásuk emberileg és szakmailag is nagy

hatással volt. (Talán ez is téma lenne egy tanul-

mányhoz.)

Harmadik tétel:
a KSH Könyvtár érintettsége

Füzéki István

A KSH Könyvtárában ötvenhat augusztusá-
ban még kezdõ könyvtáros gyakornokként az
állományellenõrzési naplóban olvasható Füzéki
István aláírása. Még néhány hónapig élt utána,
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majd eltûnt, valószínûleg megölték. Az állomány-
ellenõrzésben vele párban dolgozó egyetemi
hallgató – most KSH-nyugdíjas – még látta no-
vember másodikán, aztán nem volt több hír.
Horváth Tibor visszaemlékezése az utolsó törté-
net Füzéki Istvánról. Senki nem tudja, mi tör-
tént. Most került elõ egy dokumentum, amely-
ben a könyvtár vezetõje 1956 decemberében kéri
a gazdasági osztályt, hogy Füzéki Istvánt a sze-
mélyi állományból töröljék, bár haláláról sem az
orosz, sem a magyar hatóságok nem tudnak,
börtönbe sem került. Nincs sírja, neve sem sze-
repel a megemlékezés falán.

Bibó István
Bibó Istvánnak a KSH Könyvtárában töltött

nyolc évérõl már elég sok dokumentum, vissza-
emlékezés megjelent. De még bõven akad fehér
folt, s él néhány volt kollégája, akit nem kérdez-
tünk meg, aki még hozzátehet a történetekhez.

Bibó István maga is részletesen írt a könyv-
tárban töltött éveirõl, benyomásairól, tapasztala-
tairól. A Dányi Dezsõvel, a könyvtár akkori igaz-
gatójával készült interjúk is sokat elárulnak oda-
kerülése körülményeirõl, kettõjük kapcsolatáról.
Huszár Tibor több interjút készített Bibó István-
nal és Dányi Dezsõvel is, ezek szintén érintik a
könyvtárban töltött idõszakot.

1951 és 1957 között az Egyetemi Könyvtár
tudományos kutatója volt, majd börtönbõl való
szabadulása után, 1963-ban kapott állást (Kállai
Gyula és mások közbenjárására) a könyvtárban.
1971-ben saját kérésére ugyan, de informális
nyomásra nyugdíjba ment.

A KSH elnöke a könyvtárban való belépése-
kor Péter György volt (halálának körülményei
nem tisztázottak a mai napig sem, de ez egy
másik történet), majd Huszár István, aki elõtte
elnökhelyettesi rangban volt.

Bibó 1965 és 1974 között írta meg A nem-

zetközi államközösség bénultsága és annak or-

vosságai címû hatalmas tanulmányát. (Elõször
1976-ban angolul jelent meg, magyarul csak
1984-ben).

Az alábbiakban csak egy-két, a visszaemlé-
kezésekbõl kiragadott idézettel szeretnék meg-
emlékezni Bibó István KSH Könyvtárban töltött
éveire.

Dányi Dezsõ visszaemlékezése:
„De örökké sajnálni fogom, bevallom neked

tisztességesen, hogy Bibóval szemben nem vol-

tam keményebb és erõszakosabb, és hagytam,
hogy adminisztráljon. Menetrendszerûen meg-
szervezett kutatásba kellett volna beállítanom. Ez
volt a hiba, de az is lehet, hogy így a könyvtár
és feladatköre azilum jellege megvédte Bibót,
hogy voltak kísérletek, hogy referáljak arról, Bibó
kivel beszélget a folyosón…” (Korall, 2001. ta-
vasz-nyár, 17–18. p.)

Én csak azt láttam, hogy a KSH Könyvtára
lent a földszinten, meg az alagsorban azilummá,
menedékhellyé vált. Begyûjtötték Bibót, leren-
delték oda azt, aki politikailag egy kicsit kelle-
metlen színezetû volt, leküldték oda a belvárosi
fõorvos úr lányát. […] Hála istennek folyéko-
nyan beszélt franciául és németül, intelligens nõ
volt, tehát jól lehetett használni.” (Melegh Attila
– Õri Péter: Azilum, beszélgetés Dányi Dezsõ-
vel. In: Demográfia, 2000. 4. sz. 531–532. p.)

„Könyvtárosságom elsõ idõszakát, négy esz-
tendõt, a teljes buzgalom jellemezte: nemcsak a
fent említett (gyarapítás, nemzetközi csere) mun-
kát végeztem, hanem ráadás-munkában elvállal-
tam egy nagy nemzetközi statisztikai és közigaz-
gatási anyagot […] tartalmazó pinceraktár rend-
be hozását. […] Volt, hogy szinte motollaszerû
kézmozdulatokkal szortíroztam nagy könyvraká-
sokat úgy, hogy egyszerre öt-hat ember rakta
elém a rendezetlen […] anyagot, és büszke vol-
tam rá, hogy én, aki minden könyvet kézbe vet-
tem, megemeltem, késõbb fáradtam el, mint
õk…” Interjú Bibó Istvánnal. In: Válogatott ta-
nulmányok, 4. kötet. 714. p.)

Befejezésül

A könyvtárak történetének külön fejezete a
könyvtárosok története, ezen belül is ennek a
negyven évnek a története. Meg kell keresnünk
a válaszokat a miértekre. Miért kerültek annyian
könyvtárba, és miért volt menedék vagy valóban
az volt-e? Kik, hogyan, miért, meddig…?

Még nem is beszéltünk a politikusként meg-
bukott, megbuktatott régi kommunistákról, akik
közül sokaknak szintén egy könyvtár volt az
utolsó munkahelyük. De ez egy másik történet,
bár nem összefüggés nélkül való.

Az elõadásomnak eredetileg hosszabb címet
szántam volna: „A könyvtár mint kényszerlakhely,
átmeneti szállás, csendes otthon és menedék”.
Lássunk neki a régi szállások felkutatásának!

Bátonyi Viola
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Tanul a társadalom

VI. Országos
neveléstudományi
konferencia

Az Országos neveléstudományi konferencia
(ONK) a hazai neveléstudomány legrangosabb
eseménye immáron hat éve. Ezeken a konferen-
ciákon hazai kutatók mutatják be és vitatják meg
új tudományos eredményeiket. Alkalmat nyújta-
nak az egyes kutatóhelyek és tevékenységük
megismerésére, szakmai kapcsolatok felvételére
és megerõsítésére.

Az elmúlt öt év konferenciáin csupán egy,
kifejezetten a könyvtárak és eszközeik pedagó-
giai lehetõségeit, eredményeit vizsgáló kutatás
került bemutatásra. Ezért is tartjuk nagy jelentõ-
ségûnek, hogy ebben az évben a könyvtár-peda-
gógia egy önálló szimpóziummal tudott megje-
lenni és a szélesebb szakmai közönségnek meg-
mutatni nem csekély eredményeit. (Absztrakttal
való elõzetes névtelen jelentkezések alapján a
szervezõk döntik el, hogy az elõadás témája és
tudományos minõsége megfelel-e az ONK-n való
megjelenéshez.) Szerencsés egybeesés, hogy a
konferencia az iskolai könyvtári világnap hetére
esett, így a világnap céljait is szolgálhattuk az-
által, hogy felhívtuk a figyelmet az iskolai könyv-
tárak pedagógiai jelentõségére.

Néhány adat a 2006-os konferenciáról:
(Állandó) rendezõ: A Magyar Tudományos Akadé-
mia Pedagógiai Bizottsága
Szervezõ: Eszterházy Károly Fõiskola
A konferencia (állandó) helyszíne: MTA székház
A konferencia megrendezésének ideje: 2006. október
26–28.
Résztvevõk száma: kb. 300 fõ
Elõadások, poszterek száma: 236
A konferencia honlapja (ahonnan a korábbiak is elér-

hetõk): http://www.ektf.hu/onk

A hatodik konferencia központi témája a cím-
ben is olvasható Tanul a társadalom volt. Azon
túl, hogy természetesen a könyvtár-pedagógia
minden területét a neveléstudomány szerves ré-
szének tekintjük, ez a téma fokozottan motivált
minket arra, hogy szûkebb szakmánk kutatásait
bemutassuk. Különösen, hogy a konferencia fel-
hívásában a következõk is olvashatók:

„Miközben azonban a tanulás fogyasztói éle-
tünk részévé válik, nem fenyeget-e az a veszély,
hogy a társadalmak kettészakadnak a tudást egy-
re nagyobb intenzitással és élvezettel személyi-
ségükbe építõ, kreatív és magabiztos elitekre,
valamint az információk özönétõl megzavart, a
tanulási helyzetekben szorongó leszakadókra?”

Az ONK-ra természetesen nem a könyvtár-
használat tanításának tantárgy-pedagógiai ered-
ményeit és dilemmáit vittük, hanem az ennek
eredményeként is kifejlõdõ információs mûvelt-
ség más tanulási-tanítási folyamatokba építésé-
nek eredményeit. Egyszerûbben fogalmazva azo-

kat a kutatási eredményeket, melyek azt
bizonyítják, hogy a tágan értelmezett
könyv- és könyvtárhasználati tudás
felhasználása az egyéb tantárgyi elsa-
játítás minõségére és mennyiségére mi-
lyen pozitív hatást gyakorol. Szimpó-
ziumunk címe is ezt mutatta: A for-

rásalapú tanulás régi új lehetõségei és

eredményei. Ennek során az elmúlt
negyven év legkiemelkedõbb kutatá-
sait és azok eredményeit vázoltuk fel,
kezdve az 1970–74-es, Nagy Attila

vezette több könyvû oktatási kísérlet-
tõl (l. a következõ oldalon).

NaplóNaplóNaplóNaplóNapló
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A forrásalapú tanulás a tanulásszervezés egy
olyan formája, olyan tulajdonságait hordja ma-
gában, melyeket a könyvtár-pedagógusok (intéz-
ménytípustól függetlenül) hosszú évtizedek óta
alkalmaznak, míg a hazai neveléstudományban
általában véve a rendszerváltás óta válik köve-
telménnyé és lassú tempóban gyakorlattá. A for-
rásalapú tanulás az önálló tanulás egy formája,
melynek során a tanulók nem a pedagógustól
kapják a tanuláshoz szükséges információkat, ha-
nem információforrásokból maguk szerzik meg,
gyûjtik össze, dolgozzák fel azokat. Az informá-
cióforrások nagyon sokfélék lehetnek a nyomta-
tottól az elektronikusig, a tankönyvtõl a doku-
mentumfilmig. Ez egy demokratikus, szemléle-
tében a reformpedagógiákhoz és a konstruktivis-
ta didaktikához jól illeszkedõ szervezési forma.
Ami természetesen nem jelenti, hogy a forrás-
alapú tanítás az egyetlen ilyen, de mindenkép-
pen megnöveli szerepét, hiszen a felvonultatott
kutatásokból is láthatjuk, hogy már legalább
negyven évre visszatekintõ hagyománya van
hazánk könyvtáraiban.

A szimpózium zárásaként láthattuk, hogy
Franciaországban, ahol nagyon hasonló idõkben
és szándékokkal indult és fejlõdött az iskolai
könyvtárügy, milyen messzire jutottak azáltal,
hogy a fejlesztési tervek folyamatos szakmai és
kormányzati támogatást kaptak.

A szimpózium programja:
Elnök: Balogh Mihály
Opponens: Kelemen Elemér
Elõadások:
Dömsödy Andrea: Hazai könyvtár-pedagógiai kutatá-
sok a tanulás-tanítás szolgálatában
Nagy Attila: Tanterv, többkönyvûség, könyvtár
Dán Krisztina: Projektmódszer (iskolai) könyvtári
bázison
Bondor Erika: Az iskolai könyvtárhasználat hazai
innovatív példái

Hock Zsuzsanna: A globalizmus hatása az informáci-
ós mûveltség fejlesztésére a hazai és a francia könyv-

tár-pedagógia gyakorlatában

Dömsödy Andrea

domsody.andrea@opkm.hu

A mi ’56-unk

Könyvtár- és könyvtáros sorsok
1956-ban

Beszámoló egy emlékülésrõl

A Füzéki István-emlékdíj idei átadó ünnepsége,
a forradalom és szabadságharc ötvenedik évfor-
dulója alkalmából a Magyar Könyvtárosok Egye-
sülete (MKE) elnöksége, az MKE Helyismereti
Könyvtárosok Szervezete és Társadalomtudomá-
nyi Szekciója közösen szervezte a megemléke-
zést október 25-én. A hely adott volt, hiszen a
Füzéki-emléktábla megkoszorúzása is az Orszá-
gos Széchényi Könyvtárba (OSZK) szólítja a
könyvtárosokat 2003 óta minden évben.

A levezetõ elnök, Biczák Péter MKE-alelnök
személyes indíttatású bevezetõt mondott el gyer-
mekkori emlékeit felidézve. A kisfiúnak a Nyír-
egyházán végigdübörgõ tank látványos élményt
jelentett, míg az õt a biztonságba visszahúzó,
háborút, harcokat ismerõ édesanyjának rettene-
tet és félelmet. Ennek a kettõs élménybefoga-
dásnak az emléke méltó hangütés volt az ünnepi
üléshez, segített ráhangolni a hallgatóságot 1956
egészének a befogadására.

Bakos Klára egyesületi elnök köszöntõje
másik jelentõs aspektussal gazdagította az em-
lékülést. Felvetette, hogy az információszabad-
ságnak, az informálódáshoz való jognak és a
vélemény szabad kifejtése jogának mai értelme-
zése nem nélkülözheti a történeti mélységû hát-
ratekintést sem. Az információszabadság kérdés-

köréhez, ha nem csak a szakmai di-
vatoknak akarunk rutinosan és fel-
színesen megfelelni, szorosan hoz-
zátartoznak 1956 könyvtári történé-
sei, a könyvtárosok egyéni viszo-
nyulása, majd ennek következmé-
nyei.

A felkért elõadók közül elõször
Gerencsér Judit (Az Év Ifjú Könyv-
tárosa díj nyertese 2005-ben) kapott
szót. 2003-ban tett Fulbright-ösz-

Kutatás Isk. Oszt. Évf. 

1970–74 
Nagy Attila 

többkönyv  módszerek 
alkalmazásának követése 

1 1+1 9–12. 

1981–86 
Barták Péter 

tanulási forrásközpont 
kialakításának követése 

1 (5) (1–8.) 

1997–2000 
Nagy Attila 

többkönyv  módszerek 
alkalmazásának követése 

9 9 1–12. 

2001 
Bondor Erika 

innovatív iskolai könyvtárak 
feltételrendszerének vizsgálata 

15 – – 

2002/03 
Dán Krisztina 
Haralyi Ervinné 

forrásalapú projektek követése 3 5 
3., 7., 
9., 10. 
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töndíjas tanulmányútjának 1956-os vetületeirõl
számolt be. Clevelandben kutatott és dolgozott,
helyileg az ohiói állami egyetem könyvtárában,
ugyanakkor a magyar emigrációs emlékeket õrzõ
és gondozó Cleveland Hungarian Heritage
Society részére. Munkálkodásának egyik ered-
ménye, hogy a könyvtár intézményi támogatásá-
val digitalizálhatott és keresésre alkalmassá tett
számos, 1956 történéseit hitelesítõ dokumentu-
mot is. A fiatal könyvtáros kolléga számára sze-
mélyes, mélyen ható élményt jelentett az ezekre
való rácsodálkozás is. Mint elmondta, pereg-
rinációja révén Magyarországtól több ezer kilo-
méterre került közelebb 1956 társadalmi élmé-
nyéhez. (Vonatkozó link: http://scholar.
csuohio.edu)

Az emlékülés három elõadása közül kettõt,
Papp István ny. fõigazgató-helyettesét és
Katsányi Sándor ny. fõosztályvezetõét már ol-
vashatják a 3K októberi, ünnepi számában. Mind-
két elõadás önmagáért beszél, óhatatlanul szub-
jektív ismertetésüket (mégha „szurrogátum-ké-
szítõ” vagyok magam is) méltatlannak érezném.
Ezt az ünnepi számot az emlékülés résztvevõi
ajándékként, a helyszínen kézhez kapták.

Bátonyi Viola, a KSH könyvtárának fõigaz-
gató-helyettese a könyvtárakat mint menedéket
adó intézményeket vizsgálta (e számunk 9. olda-
lán olvasható) elõadásában.

Az alkotó szellemi élet más területeirõl 1956
elõtt és után kiszorítottaknak a könyvtárak való-
ban asylumot nyújtottak, ámde õk a magukkal
hozott szellemi kincsek és tehetségük révén a
befogadó intézmények számára máig ható hasz-
not, értékeket „termeltek”. Sokoldalú nyelvtudá-
suk, alaptudásuk és széles körû mûveltségük a
gyarapítási politika megújítását, a feltárás gaz-
dagítását tették lehetõvé, ki nem hagyva a tájé-
koztatási munkában való értékes részvételüket.
Csupán Bibó István példáját kiragadva, a KSH

könyvtárának gyûjtõkörét õ tágította ki a szoci-
ológiai irodalom legkitûnõbb (akkor még csak
idegen nyelven megjelenõ) folyóiratainak, mo-
nográfiáinak beszerzésével. Erre a gyûjtemény-
részre alapozódott a késõbbi nagynevû szocioló-
gusok, Ferge Zsuzsa, Cseh-Szombathy László
tájékozódása.

A kitûnõen megkomponált ívû elõadásokat
különös hangulatú megemlékezések követték.
Horváth Tibor ny. fõigazgató az egykori egyete-
mista harcostárs beszámolóját adhatta nekünk
Füzéki Istvánról, az õket az ELTE Jogi Karánál
elfogó szovjet katonatiszt szemébe az oroszul is
jól beszélõ Füzéki által kimondott „rogyina maja”
szavak tragikus következményérõl.

Az idei Füzéki István-emlékdíj kitüntetettje
Somkuti Gabriella lett. A róla szóló laudáció
biztosan megjelenik nyomtatásban is. A mélta-
tásra válaszolva Somkuti Gabriella feltárta a díjat
odaítélõ kuratórium számára is ismeretlen tényt,
hogy Füzéki Istvánnal egyetemi társak voltak.
Igy Horváth Tiboré mellett további tanúságtétel
is elhangzott arról, hogy az igazságkeresõ és
szabadságvágyó Füzéki István emlékét a ma
könyvtárosai is tiszteletre és követésre méltónak
tarthatják.

Dokumentumértékû Demján Ilona kollégánk
levele is, amit volt munkatársa, Mártyán Gyula,
közvetve pedig Füzéki emlékének is tisztelegve
írt. A levélíró hosszú évtizedekig Mártyánnal
együtt dolgozott az OMKDK/OMIKK-ban. Ez
idõ alatt diákkori élmények is elõkerültek a kol-
légák és szobatársak között, így Mártyán vissza-
emlékezései az õt egyetemi évei alatt tudásával,
széles körû mûveltségével gyakran megsegítõ
Füzéki Istvánra. A fiatalon elhunyt Füzéki Ist-
ván emléke, ha lassan is, de ezzel a levéllel is
tovább bontakozik.

A Könyvtári Intézet (KI) a nyáron felhívást
intézett a hazai könyvtárakhoz, hogy intézmé-
nyük történetének 1956-os fejezeteit feltárva, a
feltalált dokumentumokat osszák meg a könyv-
tárosok közösségével, küldjék meg a KI-nek. Az
eredményrõl Vajda Kornél a 3K szerkesztõje-
ként számolt be.

A feladat – kevés számú, de annál értékesebb
kivétellel – meghaladta a megszólítottak erejét,
avagy az erre fordítható idejüket, energiájukat.
Kitûnõ példa a helyismereti feldolgozásra a
Verseghy Ferenc Könyvtáré, ahol a kollégák Az

1956-os forradalom Jász-Nagykun-Szolnok me-
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gyére vonatkozó dokumentumai címen honlapot
nyitottak a témának (http://1956.vfmk.hu/). A
honlapon a könyvtár korabeli hírlapállományá-
ról, nyomtatványgyûjteményérõl, a megye 1956-
hoz kapcsolódó emlékhelyeirõl, emlékmûveirõl
lehet tájékozódni, s mindezt a megyére vonatko-
zó bibliográfia egészíti ki.

A Könyvtári Intézet közreadásában megjele-
nõ 3K októberi ünnepi száma is tartalmaz ilyen
dokumentumokat, így például az OSZK Ideigle-
nes Nemzeti Bizottságának 1956. október 30-ai
keltezésû, szakmapolitikai indíttatású közlemé-
nyét. A közlemény mellett különös értéket kép-
visel az ugyancsak az OSZK INB-jének megfo-
galmazásában készült, A magyar könyvtárügy

szervezete címû  elõterjesztés.
A 3K októberi számába Kocsy Anikó a kora-

beli sajtóból összegyûjtött néhány, a könyvtá-
rosok, a levéltárosok, a muzeológusok szakmai
mentalitását tükrözõ írást.

Az emlékülést az OSZK V. szintjén elhelye-
zett emléktábla megkoszorúzása követte. Koszo-
rút helyeztek el az MKE, a KSH Központi
Könyvtára, az OSZK nevében, valamint a Füzéki-
emlékdíjat alapító testvér maga.

Az emlékülésen és a koszorúzáson részt ve-
võktõl Bakos Klára búcsúzott. Megemlítette,
hogy a közelmúltban jutott a tudomására, hogy
Füzéki Istvánnak nincs jelzett sírja. Az MKE
nevében megígérte, hogy a Rákoskeresztúri te-
metõ 301-es parcellájában méltó emléket állít az
egyesület.

Az emlékülésrõl és Füzéki-emlékdíj átadásá-
ról szóló beszámolóm lezárásaként Papp István
elõadásának záró gondolatait szeretném megosz-
tani az olvasókkal:

„1956-tal szembenézve kell választ találnunk
arra az alapvetõ kérdésre, hogyan lehet végsõ
soron pozitívan minõsíteni, hogy a mai magyar
könyvtárügy alapjai – akárhogyan is forgatjuk a
szót – egy társadalmi-gazdasági csõdbe vezetõ
rendszerben jöttek létre. Hogyan sikerült meg-
annyi kontraproduktív beavatkozás ellenére, vi-

szonylag csekély lemaradással lépést tartani a
világ könyvtárügyével? ’56 jelentõsége könyv-
tári szempontból is több annál, mint amit az a
néhány hõsies és euforikus nap nyújtott: 1956-
ból a szocialista magyar könyvtárügy problémá-
ja mered ránk. Mi is annak a lényege, hogyan
mûködött, miképpen változott, mit adott az em-
bereknek, mi a maradandó, mi az elvetendõ ab-
ban, amit oly sokan, egymástól különbözõek és
egymáshoz mégis hasonlóak hoztunk létre és ad-
tunk át társainknak és utódainknak? Tegyék most
már õk azt, amit tenni kell és tenni lehet.”

Haraszti Pálné

Holle anyó,
Csillagszedõ Márió,

Bölcs Hiánypótló
és a többiek

Hosszú kirándulásom a Balaton egyik legszebb
pontjáról, Fonyódról indult, érintve a fõvárost,
majd onnan a célállomás nótakirályáról elneve-
zett Dankó Pista Intercityvel futott be Szegedre.

A Somogyi-könyvtár gyermekkönyvtárosai so-
kat ígérõ másfél napra hívtak minket, amelyrõl a
kollégák gazdagon megtöltött tarisznyával térhet-
tek haza. Volt abban játék, jókedv, akadtak apró
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meglepetések, szívet melengetõ történetek, beszél-
getések, nyitottság, ötletek, a közös séta emléke,
este a cukrászdában eltöltött idõ, egyszóval sok
minden, amibõl még sokáig töltekezhetünk.

Amikor a napsütéses pénteki napon végigsé-
táltam a macskaköves Dóm téren a Fogadalmi
templom mellett, hogy eljussak a könyvtárig, arra
gondoltam, eleven történelembe csöppentem,
ahol minden tégla, szobor, a hatalmas tér, a so-
kat megélt fák mind a kultúra részei, csakúgy,
mint a belváros egésze. Minden önkéntelenül a
jobbnak, többnek lenni érzését sugallja, nagy-
szerû lehet ilyen környezetben kulturálódni, élni.

A szakmai találkozón rám legnagyobb hatás-
sal, nem titkolom, Boldizsár Ildikó volt, neve
nem ismeretlen a gyermekirodalommal foglal-
kozók körében. Korábban egy róla szóló írásban
a neve mellett ezt olvastam: a mesék szerelme-
se. Vajon mit jelent ez igazán? – kérdeztem
magamtól. Elõadása végén már értettem: huszon-
öt éves mesekutatói tapasztalatot, s hogy ez mi-
lyen izgalmas és gazdag lehetett, annak felisme-
réséhez elég volt meghallgatni õt. Írásait nem-
csak kitûnõ ajánlásai, a történeteken való kalau-
zolása miatt olvastam eddig is, hanem mert foly-
ton azt éreztem, hogy mondatai, gondolatai a
mesék világán túl, a mindennapjaimban is iga-
zak és hasznosíthatók. Abban a háromnegyed
órában, amíg beszélt, többször elhangzott: „A
mesék élni segítenek!”  Valóban, benne van a
mesékben az egész életünk, a születéstõl, az út-
irány-választástól a párkeresésen át a halálig.
Elõadását a mesék gyógyító erejérõl az is léleg-
zetvisszafojtva hallgatta, aki korábban már látta,
hallotta Ildikót. Létezik olyan helyzet, élet és
halál határán, amikor nem a csoda, hanem csak
a mese segíthet?  A huszonnégy hétre született
magzat története ezt látszik igazolni. A szülõk
magnóra mondták az általa válogatott meséket, s
a belõlük áradó melegség, fény a már ismerõs
hangokon tolmácsolva (és természetesen az or-
vosok munkája révén) meghozta a várva várt
eredményt. A mûszerek egy idõ után pozitív
jeleket kezdtek mutatni. Johanna nemrég ünne-
pelte egyéves születésnapját, jól van.

Sokan tapasztaltuk már, hogy egy igazán jó
történet, meseregény még az osztály legrend-
bontóbb tagját is elvarázsolta, nagyra nyitott
szemmel várta a folytatást, a csöngetés után még
szünetre is elfelejtett kimenni. Erre is képes a
mese, de a lelki egyensúlyt vesztett ember szá-

mára is segítségül szolgálhat, erre is hallhattunk
példákat. Aki még többet szeretne tudni errõl a
témáról, annak ajánlom figyelmébe a www.
meseterapia.hu weboldalt.

Hallhattunk egy hosszas elõadást a mai ma-
gyar gyermeklíráról, amelyben  a kelleténél ta-
lán több szó esett a múlt klasszikusairól, mint
kortárs íróinkról, és örültünk volna, ha Juhász

Erzsébet, a szarvasi Tessedik Sámuel Fõiskola
docense több versidézet mellett beszél költõink-
rõl. Rögtön mondanivalója elején elhangzott egy
lelombozó, de helytálló megállapítás: a közmû-
velõdési könyvtárakban a kölcsönzött könyvek-
nek csak tíz százaléka verseskötet. Sajnos igaz,
épp ezért (is) nem ártott volna néhány jól hasz-
nosítható javaslattal elõállni arra vonatkozólag,
hogyan változtassunk ezen az állapoton. Persze
a kreatív, folyton új praktikákon gondolkodó
gyermekkönyvtáros úgyis kitalálja a maga kis
birodalmában. Vagy már teszi ezt most is ered-
ményesen.

A versek másképp üzennek, másfajta élmény-
hez juttatnak, mint egy jó regény vagy történet.
Meg kell találnunk a módját, hogy kedvet csi-
náljunk hozzájuk. Szerintem a titok csak ebben
áll. Egyszerû példa jut eszembe mindig, ha va-
laki azt emlegeti a környezetemben, hogy a gye-
reke nem szeret olvasni, nem szereti a könyve-
ket, verseket: hány gyerek szereti meg magától,
különösebb rábeszélés nélkül a tejet? Nagyon
kevesen! Én kis lényeket varázsolnék az asztal
köré, akik láthatatlanok ugyan, de tudom és bi-
zonygatom, hogy napról-napra jobban érzik
magukat, egészen kivirultak ettõl a tápláló ital-
tól, és a huncutságaik is valahogy egyre jobban
sikerülnek, mióta reggelire ezt isszák.

Sajnos nem elég csak odadugni a gyerek orra
elé Kiss Ottó, Lackfi János vagy Varró Dániel
köteteit és azt mondani rájuk, hogy jók. Ennél
azért több kell!

A kollégák léleküdítõ esti programként hang-
versenyre hívtak minket a könyvtár emeletére,
amelyen a Lyra Mûvészeti Iskola tanárai, nö-
vendékei szórakoztattak. Sajnálhatják azok a
gyermekkönyvtárosok, akik inkább a hazautazást
választották.

A szombat délelõtt ígért még egy népmese-
elemzést, amely egészében véve számomra ki-
csit már tudományosan hangzott. Elõfordult, hogy
elveszítettem fonalat, de számos értékes, érde-
kes gondolatra irányította rá a figyelmet, s köz-
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ben arra gondoltam, milyen jó lenne, ha mesét
mondó pedagógusaink is hallanák. Például: Kö-
zös fellelõségünk, hogy megismerjék a gyere-
kek a népmese motívumait (sárkány, boszor-
kány stb.). A minták, a modellek ugyanis sze-
mélyiségjegyekké válhatnak. Mit mutat még a
mesében egy égitest a napszakon kívül? Mi a
királylány fogyatékosságában elrejtett üzenet?
Egy királyi tartozékban burkolt jelentést is fel-
fedezhetünk – és hosszan folytathatnám a sort.
Koszecz Sándor népmesekutató sokunkat meg-
lepett, és a „nahát, tényleg!” felismeréséhez
jutatott el.

Nem hagyhatom ki azt a rendkívül alapos
tájékoztatást sem, amit Sudár Annamária irodal-
mi szerkesztõ adott nekünk a Neumann-ház szol-
gáltatásaival kapcsolatban (www.neumann-
haz.hu).

Ha gyerekeknek igényes internetes oldalt aka-
runk mutatni mesékkel, versekkel, mondókák-
kal, az Olvasni jó!-t bátran figyelmükbe ajánl-
hatjuk. A honlapon számos hasznos oktatási
segédletet is találunk, többek között a Jeles na-
pokat. Ez minden nap kapcsán több évfordulóra,
emlékezni valóra mutat rá. Érdemes rendszere-
sen használni tájékoztatásra, de a mindennapi
munkánkban is nagy segítség lehet.

Kulcsár Annamária, Palánkainé Sebõk Zsu-

zsanna és Andóczi Balogh Éva, a Somogyi-
könyvtár gyermekkönyvtárosai tizenöt év gyer-
mekfoglalkozásaiból egy könyvre valót állítot-
tak össze és tettek közzé, amely a Megszelídített

történetek címet kapta. A segédanyag megvásá-
rolható, sokan már ott lecsaptunk rá. Fõként
kötelezõ olvasmányok kerültek bele, új színben,
feldolgozásban. Azért, hogy olvashatóbbak, él-
vezhetõbbek legyenek, nem hiányzik belõlük az
ötletesség, játékosság sem. A közös felfedezés
élményére invitáltak minket, és egy perc alatt a
Százholdas Pagonyban találtuk magunkat. Én
voltam Nyuszi, és néhány barátommal segítet-
tünk a beszorult Micimackón, miután jó pár
bödön mézet befalt. Azon kívül, hogy oldotta a
hangulatot, leleményességünket is megcsillant-
hattuk, és jókat kacagtunk. Az volt az érzésem,
miközben az eltelt évekrõl, közös munkáról be-
széltek, hogy nagyon szeretik azt, amit csinál-
nak, nemcsak úgy teszik a dolgukat,  hanem lélek
van abban. Kedves emlék marad a náluk eltöl-
tött idõ, csakúgy, mint a gyermekkönyvtár bájos
hangulata a sok rajzzal, a külön meseszobával,

benne a mesefával, az állatos párnákkal. Izgal-
mas lehet a szegedi gyermekkönyvtár tagjának
lenni.

A kollégák mindent megtettek, hogy igazán
jól érezzük magunkat ezen a konferencián, érez-
hetõ ez a késõbb érkezett köszönõ, méltató üze-
netekbõl is.

Végül muszáj idéznem egy csurgói kollégám
még a pályám elején nekem szánt mondatát:
„Gyermekkönyvtárosnak lenni a legcsodálatosabb
munka a világon.”

Bízom benne, hogy minden kedves kollégám
így éli meg.

Láng Edit,

Eötvös Károly Városi Könyvtár, Fonyód

„Neki életeleme, vezérlõ csillaga lett a folytonos

szellemi építkezés.”*

A 80 éves Hajdu Géza
köszöntése

Hajdu Géza könyvtárosi tevékenységének elis-
meréséül több ünnepség megtartására került sor
Szegeden és Hódmezõvásárhelyen.

Az elsõ alkalommal április 6-án a szegedi
Somogyi-könyvtárban, megyei továbbképzés
keretében, mint a Magyar Könyvtárosok Egye-
sülete Csongrád Megyei Szervezetének tizenkét
éven át megválasztott elnökét, a megyei mód-
szertani feladatok hatékony megvalósulásáért
felelõs szakembert köszöntötték a megye haj-
dani és jelenlegi könyvtárosai, valamint Ott

József, a Csongrád Megyei Közgyûlés általá-
nos alelnöke is.

Másnap, 2006. április 7-én, születésének
napján, a Szegedi Szalonban került sor a kö-
vetkezõ ünnepségre, melynek a mottója „Tet-

tem, amiként tehettem”, címe „Megérteni, nem

ítélkezni akartam” volt. Az estet a Bartók Béla
Mûvelõdési Központ, a Somogyi-könyvtár és
a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula
Tanárképzõ Fõiskolai Kar (SZTE JGYTFK)
Könyvtártudományi Tanszéke szervezte meg.
Elsõként Simoncsics János igazgató olvasta fel
Berecz András sorait, majd Ivánovics Tünde

népdalénekes énekelt az ünnepeltnek. Ezt kö-

* Idézet Domokos László köszöntõjébõl
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vetõen a barátságos légkört, az emlékezés le-
hetõségét és a jó hangulatot Magyar Istvánné

Rozi teremtette meg az est háziasszonyaként,
természetesen Hajdu Géza és a közel százöt-
ven jelenlévõ közremûködésével. Köszöntõk és
meghitt beszélgetések váltogatták egymást,
melyeket néhány meglepetés is színezett.

Köszöntõt mondott Skaliczki Judit, az Okta-
tási és Kulturális Minisztérium fõosztályvezetõ-
helyettese (akkor a Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériuma fõosztályvezetõje), aki visszaem-
lékezett a régi somogyis munkatársakra, a me-
gyei könyvtári funkcióváltás érdekes idõszakára,
Hajdu Géza helytállására és felelõsségviselésé-
re, amikor Hódmezõvásárhelyrõl Szegedre ke-
rült a megyei könyvtár. Õ is – mint annyian –
felidézte azokat a szakmailag hasznos Módszer-

tani leveleket, melyeket Hajdu Géza készített a
megyei hálózat és az egész könyvtáros szakma
számára.

Czenéné Vass Mária, Szeged Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala osztályvezetõje
számára az ünnepelt azért oly kedves, mert akár-
milyen helyzetben, problémák közepette talál-
koztak is, mindig kedves, bölcs és nyugodt volt.
Elismerõen mondta el, hogy Hajdu Géza még
ma is aktívan dolgozik, tanít, hogy továbbadja
hatalmas tudását. Köszöntõje végén átadta Sze-
ged Aranyérmét az ünnepeltnek, valamint egy
díszoklevelet, a polgármester úr jókívánságait,
és néhány személyes ajándékot is.

Barátné Hajdu Ágnes, az SZTE JGYTFK
Könyvtártudományi Tanszékének vezetõje egy
a kollégák, tanítványok, barátok írásait tartal-
mazó kötetet adott át, melynek címe A szívnek

teljességébõl szól a száj. A kéziratos mû hu-
szonkilenc szerzõ erre az alkalomra írt tanul-
mányait közli. Szerzõi között Baricz Zsolt,

Buzai Csaba, Csapó Edit, Domokos László,

Gerber György, Gereben Ferenc, Kocsis Ist-

ván, Mader Béla, Monok István, Nagy Attila,

Nemes Erzsébet, Soós Csilla, Szente Ferenc,

Tóth Béla, Tuba László, Varga Róbert nevé-
vel találkozhatunk. Az eseményt a köszöntõ
és tisztelgõ levelek egybekötött gyûjteményé-
nek átadása követte. A köszöntõ Shakespeare
soraival zárult: „a te nyarad el sose viruljon”.
A tanulmánykötet kiadására a közeljövõben
kerül sor.

Ezután Hajdu Géza életének fontos, kiemel-
kedõ, gyakran küzdelemmel teli életszakasza egy-

egy meghatározó pillanatának bemutatására ke-
rült sor. A jelenbõl indulva az egyik legkiemelke-
dõbb esemény 2006. március 14-én az Iparmûvésze-
ti Múzeumban volt, amikor megkapta a Magyar
Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjét.

Hajdu Géza számtalan publikációja közül ki-
emelkedik az 1977-ben megjelent Vásárhelyi

egyletek és könyvtárak és a 2002-ben kiadott Az

olvasókörök városa címû munkája. E két könyv
mutatja Hajdu Géza szakmai elkötelezettségét az
olvasókörök ügye és Hódmezõvásárhely mint
szülõváros iránt. Az olvasás megszerettetésével,
az olvasókörökkel korán kezdõdött a kapcsolata,
hiszen olvasóköri alelnök édesapja révén ismer-
kedett meg velük.

A emlékezések legderûsebb része volt, ami-
kor a tapasztalatcseréken messze túlmutató,
örök élményt jelentõ tanulmányutakról beszél-
gettek, de utalások történtek a Hajdu Géza
pályáját végig kísérõ elragadtatott és lelkesítõ
nõi tekintetekre is. Mindenhez és mindenki-
hez egy-egy kedves történet, anekdota is fel-
említõdött. Illusztrációul és hangulatfestésül
Hajdu Géza énekelt egy negyven évvel ezelõt-
ti kazettán.

Befejezésképpen Hajdu Géza megfogalmaz-
ta, hogy neki mindig kihívásra van szüksége,
mert ez tartja életben. Így ez az örömteli nap is
a hátralévõ életének elsõ napja.

Az ünnepség zárásaként egyéni köszönté-
sek következtek. Németh Szilvia felolvasta
Nagy Attila és Gereben Ferenc levelét, majd a
Könyvtártudományi Tanszék, Mader Béla, Ne-
mes Erzsébet, Kocsis István, Magyarné Rozi,
valamint a megye könyvtárosai és tanítványai
köszöntötték az ünnepeltet. A Kiss Lajos gyûj-
tésébõl ismert Örvend az ég vigassággal címû
köszöntõ közös eléneklése és torta mellett
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hosszas baráti beszélgetéssel, valamint ének-
léssel zárult a rendezvény.

2006. május 3-án Hódmezõvásárhelyen, a
Németh László Városi Könyvtár és Hódmezõ-
vásárhely Polgármesteri Hivatala szervezésé-
ben került sor az újabb ünnepi alkalomra, mely
Azzá leszünk, amit tudunk címmel és az „ami
immár mögötte van” Arany Jánostól vett mot-
tóval hívogatta a vendégeket, többek között az
oly nagyon szeretett olvasóköri tagokat is. Soós
Csilla könyvtárigazgató elõször Barátné Hajdu
Ágnes fõiskolai tanárt kérte fel ünnepi beszé-
dének megtartására, aki Hajdu Géza életpályá-
jának legjelentõsebb állomásait, eredményeit
ismertette.

Hevesi Judit népdalénekes varázslatos elõadá-
sa után Benkõ László olvasta fel Kocsis István
Hajdu Gézának írt sorait. Ezekbõl idézünk most:

„Ezek közül talán az elsõ és legfontosabb,
hogy nyugdíjazásodig és utána is a könyvtáros
pálya – megosztva a katedrával – volt a létele-
med. Az olvasási kultúránk körüli foglalatosság
határozta meg eddigi életedet, ha nem éppen az
olvasóteremben, akkor az olvasókörökben, de
mindig adott volt a könyvtárosi hátországod. […]

Ne vedd tolakodásnak és a jubiláns alkalom-
ból fakadó dorombolásnak, te kimagasodtál szá-
momra mindig a saját korosztályodból, és egyi-
ke voltál azon keveseknek, akiknél a szakmai és
az emberi hitelesség tökéletesen egybeesett.
Mindig úgy cselekedtél, ahogy beszéltél, és for-
dítva. Ennek a felismerése tett engem õszinte
híveddé, s téged a tanító mesteremmé. Eddig ezt
soha nem mondtam ki.

Személyedben visszaigazoltad számomra, hogy
az olvasási kultúráért és annak fejlesztéséért nem
csupán az olvasóteremben lehet cselekedni. Az ol-
vasókörök melletti elkötelezettséged, múltjukat fel-

tárni igyekvõ kutatásaid és a sok esetben közös
jelenünkbéli megnyilvánulásaid megerõsítették
bennem a felismerést és a hitet, hogy ugyanúgy az
olvasótáborokra is szükség van.  […]

Engedd meg, hogy beállva a köszöntõk – felte-
hetõen népes – táborába, mondjam a magamét.
Szeretném távol tartani magamat a nagy szavaktól,
a pátoszos gondolatoktól és tényszerû közlésekre
szorítkozva kijelenteni, hogy téged az isten bizo-
nyára jó kedvében teremtett.  Noha sújtott is oly-
kor – hiszen azt veri, akit szeret –, mégiscsak a
tenyerén hordozott eddig. Kaptál a teremtõtõl egy
olyan békebeli, idõtálló természetet, jellemet és
gerincet, amelynek köszönhetõen most minden-
ki szemébe nézve büszkén mondhatod a biblikus
idézetet: ’futásomat megfutottam, a harcot meg-
harcoltam, a hitet megtartottam’. […] Mi, akik
szeretünk és tisztelünk, elvárjuk tõled a jelenlé-
ted, hogy gyere közénk, ülj az asztalunkhoz,
bárhová ülsz is, úgyis ott van az asztalfõ, ahol te
helyet foglalsz.”

A jubileumi ünnepség ezt követõ részében
Almási István alpolgármester egy Széchenyi Ist-
ván által megfogalmazott idézettel kezdte a be-
szélgetést: „Az ember élete két részbõl áll. Az
elsõben reménylünk egy boldog jövõt; a máso-
dikban bánkódunk elkövetett hibáink felett. E
két idõszak között alig marad egy percünk a csen-
des, boldog élvezetre.”

Kettejük kapcsolata huszonhárom évvel ez-
elõtt akkor kezdõdött, amikor Almási István a
Németh László Városi Könyvtárba került és
Hajdu Géza bevezette õt a könyvtáros szakmá-
ba. Sokan emlékezhetnek hasonló gondos törõ-
désre, elnézõ barátságra, szakmai útmutatásra és
mindenekelõtt biztató légkörre, melyet az ünne-
pelt teremtett, amikor elkezdték könyvtárosi hi-
vatásukat. A beszélgetésben elsõsorban a vásár-
helyi kötõdés emlékei és az olvasókörök törté-
netének képei tárultak fel. Külön figyelmet szen-
teltek a baráti és atyai kapcsolatok felemlítésé-
nek, így többek között Grezsa Ferenc, Zombori
Mihály, Galyasi Miklós és Bibó Lajos képe idé-
zõdött fel ezen az estén.

Hajdu Géza kedves területe maradt az egye-
temi évei alatt megismert társadalmi egyesüle-
tek, különösen az olvasókörök ügye. E tárgyban
megjelent könyveit és más publikációit alapmû-
ként tartják számon. A tanár úr nemcsak a tör-
téneti kérdésekkel foglalkozott, tapasztalatait az
olvasókörök újjászervezésében, a gyakorlatban
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is hasznosította. Mintegy tíz olvasókör megala-
pításában ösztönzéssel, tanácsokkal közvetlenül
is részt vett. Kiadta, szerkesztette, írta az olvasó-
köröknek szóló, Egyesületi Élet címû kiadványt
(1988–1991). Az olvasókörök feltámasztásáért
folyó országos munkában éveken át tevékeny
részt vállalt. 1990-ben õ lett a megalakult Olva-
sókörök Országos Szövetségének elsõ elnöke,
majd visszavonulása után örökös elnöke. Tevé-
kenysége során az SZTE JGYTFK Könyvtártu-
dományi Tanszékén egyedülálló mûhelymunka
alakult ki az olvasókörök területén. A hallgatói
kutatásokat, valamint a terület egyre növekvõ
szakirodalmát segítségével egy adatbázisban
gyûjtik (http://www.jgytf.u-szeged.hu/tanszek/
ktud/olvasokorok.htm).

A beszélgetés természetesen kitért arra a ne-
mes gesztusra, hogy Hajdu Géza (mint az író
örökségének gondozója és szerzõi jogainak bir-
tokosa) felajánlotta a Bibó Lajos mûveit tartal-
mazó, a szerzõ tulajdonában volt egyedülálló
gyûjteményt a hódmezõvásárhelyi Németh László
Városi Könyvtárnak. Az ünnepelt azon meggyõ-
zõdésének adott hangot, hogy egy ilyen gyûjte-
ménynek közkönyvtárban van a helye, ahol bár-
ki hozzáférhet, és õ nem teheti meg, hogy egész
életpályájával szembemenve megtartsa magának
ezt a kincset. Hol lenne ez jobb helyen, mint itt?
– tette fel a költõi kérdést.

Bajnócziné Rácz Éva Petõfi Csokonai címû
versét, majd Gerber György levelét olvasta fel.
„Mindenekelõtt köszönetet kell mondanom
jósorsomnak, hogy megismerhettelek. Mégpedig
akkor lehettem tanítványoddá, mikor már kellõ-
en érett voltam felismerni és befogadni azt az
emberséget, amely ismeretátadásodat jellemzi.
Tárgyad, az olvasóköri mozgalom iránti elköte-
lezettséged, lelkesedésed, rám is termékenyítõ-
leg hatott. […]

Legfõképpen azonban a példa vonz, a tapasz-
talt mesteré, aki törekszik rá, hogy tanítványai-
ban, ifjabb kortársaiban megnyissa vagy elmé-
lyítse a felebaráti szeretet iránti érzékenység
csatornáit.”

Végül a Belvárosi Asszonykórus népdalcsok-
rával köszöntötte az ünnepeltet.

Almási István, elismerve Hajdu Géza tevé-
kenységét, Hódmezõvásárhely város ajándékait
adta át, õt követték többek között a Németh
László Városi Könyvtár könyvtárosai és a Sóshal-
mi Olvasókör tagjai is. A születésnapi ünnepség itt
is hosszas kötetlen beszélgetéssel végzõdött.

Gerber György szavaival zárjuk a beszámo-
lót: „…kívánom, hogy áldja meg életed a
Fölöttünkvaló, hogy még soknak légy atyai ba-
rátsággal oktató mestere!”

Barátné Hajdu Ágnes–Patkósné Hanesz

Andrea

Az OSZK virtuális kiállításai az 1956-os forradalomról

A Magyar Elektronikus Könyvtár virtuális kiállítása

A Történeti Interjúk Tára
virtuális kiállítása
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Ez nem mese

A Tisza-kanyar ölelõ partja vet téli ágyat a hulló
faleveleknek, amikor felnõtt mesemondóink ta-
lálkozóra hívják könyvtárunkba legifjabb olva-
sóinkat. Mára már hagyomány, hogy az õszi
munkák végeztével egy, a békés téli esték han-
gulatát megidézõ, tündért varázsló, sárkányt ûzõ
délutánt töltünk el együtt a népmesék birodal-
mában.

Partnereink olyan elkötelezett szülõk, nagy-
szülõk, pedagógusok és erre a pályára készülõ
diákok, akik felelõsnek érzik magukat gyerme-
keinkért. Fontosnak tartják és tenni is hajlandók
azért, hogy a legkisebbek érzelmi biztonságban
– „élni segítõ”, mesebeli útravalóval apró batyu-
ikban – induljanak abba az idegen és félelmetes
világba, melyet meghódítani születtek. Fontos-
nak tartják, hogy velük együtt újra átélve a gye-
rekkori bánatokat, félelmeket, megválaszolatlan
kérdéseket, közösen találjanak válaszokat, beteg-
ségre gyógyszert, riadalomra megnyugvást.

Örömmel olvastuk a HUNRA honlapján, hogy
már van napja a népmesének. Örültünk, remél-
ve, hogy méltó helyére kerül „nemzeti kincstá-
runkban” ez a múltunkat hordozó, (Berecz And-
rás szavaival) jelenünket élni segítõ mûfaj.

Arra kértük mesemondóinkat, hogy ebben az
évben szeptember 30-án ünnepeljék velünk és
gyermekolvasóinkkal Benedek Elek születésnap-
ját, a népmese napját, bármennyi elfoglaltságuk
van is a kora õszi idõszakban.

Mivel ez a nap Szent Jeromos (a könyvtáro-
sok védõszentje) napja is, ezen a szombat dél-
elõttön kapta meg leghûségesebb, legtöbbet köl-
csönzõ olvasónk a Jeromos-díjat. A mézeska-
lácsból készült Szent Jeromost készítõje és a díj
alapítója, Kristóf Márta, könyvtárunk igazgató-
nõje – aki mellesleg mézesbábos népi iparmû-
vész – adta át.

Erre a délelõttre olyan ötödik osztályos diá-
kokat hívtunk, akik vállalták, hogy három mese-
beli próba kiállásával bizonyítják, tudói a mese-
beli világ eseményeinek, tárgyainak, ismerik
hõseit, a gonoszok legyõzésének módját. Az is-

kolákon keresztül arra kértük õket, alakítsanak
háromfõs csapatokat, s az elsõ próba feladatait –
melyeket a magyar szakos tanáraik adtak át –
csapatonként önállóan oldják meg. A kész fel-
adatlapot a könyvtárban kellett leadniuk. Szep-
tember 30-ára azok a csapatok kaptak meghí-
vást, amelyek a feladatlapok megoldása során
már beléptek az Üveghegyen túli világba.

A második pró-
ba helyszíne már a
könyvtár volt. A
csapatoknak az
activity nevû játék-
hoz hasonló formá-
ban mesebeli tár-
gyakat, fogalmakat
kellett kitalálniuk.
A szavakat tartal-
mazó kártyát a csa-



22  • Könyvtári Levelezõ/lap • 2006. november

pat egyik tagja húzta ki, õ mutogatással vagy
rajzolással segíthette társait a megfejtésben. Min-
den sikeresen kitalált szó jutalma egy a felnõtt
mesemondóktól kapott (általuk elmondott) nép-
mese.

Az üveghegy megmászása közben bizony el-
fáradtak és megéheztek a mesebeli vándorok.
Megpihentünk egy kicsit, elõkerült a tarisznya
is, benne kenyér-szalonna-hagyma katonák, bor
helyett egy kis alma.

A pihenõidõben kellett teljesíteniük a harma-
dik próbát. Elõre megadott szavak alapján gom-
bolyították a mesefonalat Böszörményi Gyula író
vezetésével – aki maga is mûvelõje a meseszö-
vésnek. Igazi XXI. századi népmese született,
tündérrel és huszonnégy fejû sárkánnyal, bevá-
sárlóközponttal, melyben az élet vizétõl és a
hamubasült pogácsától a manónövesztõ porig
minden megtalálható. Megszületett a mese, felfris-
sültek a csapatok, folytathattuk a félbemaradt má-
sodik próbát: játék és mese egymást felváltva.

Mire a delet a toronyóra elütötte, elfogytak a
szókártyák, elkeltek a mesék. Az asztalfiában
szebbnél szebb mézeskalács figurák várták bú-
csúzóul a gyerekeket, melyekre az összegyûjtött
szókártyákat válthatták be.

A kacsalábon forgó játék végén a három
próbát kiállott, hetedhétország-szerte híressé
vált vendégeink teli tarisznyával, vidám szív-
vel hazaballagtak, ma is élnek, ha meg nem
haltak. Így volt, igaz volt, aki nem hiszi, jár-
jon utána.

Radics Józsefné

Tiszakécske, Városi Könyvtár
(fotó: Mudrák Attila)

ÍR-ÁS

Szobrot avattak november 6-án a Fõ-
városi Szabó Ervin Könyvtár Köz-
ponti Könyvtárának Átriumában.

A mûrõl így ír alkotója, Laczák

Géza:
„Írástörténeti” munkám a Fõvá-

rosi Szabó Ervin Könyvtár Központi
Könyvtárának Átriumában, egy
120x60x400 centiméteres oszlopon
kerül elhelyezésre.

A rosette-i követ választottam,
mint írástörténeti emléket, hiszen
ezen a kövön található a világ leg-
régebbi és legismertebb felirata.

1779-ben történt felfedezése tette lehetõvé ugyan-
is az egyiptomi hieroglifák elolvasását, megfej-
tését. A kõ egy 114 cm magas, 72 cm széles és
28 cm vastag tömör gránitlap. Háromnyelvû
(egyiptomi, démotikus és görög) feliratát V.
Ptolemaiosz egyiptomi uralkodó trónra lépésé-
nek elsõ évfordulóján, Kr. e. 196. március 27-én
az egybegyûlt papok fogalmazták meg.

A feliratot eredeti méretében fotómaratási tech-
nikával fémlemezre vittem, és tizenkét egyenlõ,
25x25 centiméteres részre osztottam. Az így ka-
pott felületet fémgyûrési módszerrel plasztikussá
tettem, az általam kikísérletezett és használt tech-
nikával. A galvanizálási eljárás után hõkezeléssel
patináztam. Az egészet acélvázra szereltem, és a
középpontjában egy 25x25 centiméteres forgó koc-
kát helyeztem el, melynek kifelé nézõ három
o l d a l á n a k
zenei (Bar-
tók: Cantata
P r o f a n a )
i r o d a l m i
( K ö l c s e y :
H i m n u s z )
és geometri-
ai (Bólyai:
Középponti
és kerületi
háromszö-
gek) megje-
l e n í t é s é t
szintén fo-
tómaratás i
technikával
készítettem.
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A fáradhatatlan
kapcsolatépítõ

Nagy Zoltán, a
Magyar Könyvtá-
rosok Egyesülete
(MKE) Mûszaki
Könyvtáros Szek-
ciójának titkára, az
idén a szekció fel-
terjesztése nyomán
megkapta az MKE
Emlékérmet. Mint
az indoklás szól,
Nagy Zoltán 1972
óta az MKE tagja,
azóta tevékenyen részt vesz az egyesület, így
korábban a Helyismereti Könyvtárosok Szerve-
zete, a Bibliográfia Szekció s vele párhuzamo-
san immár húsz éve a Mûszaki Könyvtárosok
Szekciója munkájában. Elsõdleges érdeme a
határon túli könyvtárakkal és könyvtárosokkal
való kapcsolattartás, az együttmûködések elõ-
mozdítása. Errõl, az MKE-ben és természetesen
munkahelyén, az Országos Széchényi Könyvtár-
ban (OSZK) végzett munkájáról kérdeztük a
kitüntetés apropóján.

Tulajdonképpen azt sem tudom hirtelen, hon-

nan is kezdjük. 1972-ig talán mégsem mennék

vissza, de 1976-ig muszáj, hiszen addig nyúlnak

a legendás kapcsolatépítés kezdetei.

Nagy Zoltán: Igen, akkor kezdõdött. Az
OSZK-ban a kezdetektõl a Mikrofilmtárban dol-
goztam. A ’70-es évek elején indult be a hírlap-
állományvédelmi program. A kataszrofális álla-
potban lévõ, málló hírlapokat mikrofilmre vet-
tük, hogy legalább ilyen formában megmaradja-
nak az utókornak. Már ekkor 40–45 millió hír-
lapoldalra becsülték az azonnali mentésre szoru-
ló anyagot. Hamarosan kiderült azonban, hogy
ez csak a teljes mennyiség egy része, hiszen a
határainkon kívülre került könyvtárakban, levél-
tárakban is rengeteg, másutt nem kutatható hír-
lap lett volna az enyészeté, ha nem teszünk va-
lamit.

Ki vagy mi hívta fel erre a figyelmet?

N. Z.: Ennek érdekes története van. Talán
kevesen tudják nálunk, hogy az újvidéki székhe-
lyû Matica Srpskát, amely a tudományos akadé-
mia szerb megfelelõje, valójában Budapesten

alapították. Ennek a Maticának 1976-ban egy
tudós ember, Lazar Curcic volt az igazgatója, aki
talán a pesti alapításra is gondolva tudatában volt
annak, hogy mekkora jelentõségük van a nem-
zetközi kapcsolatoknak, ugyanakkor a régi köny-
vek és egyéb kiadványok nemzetközileg elismert
kutatójaként nem tudta nyugodtan nézni, hogy
pótolhatatlan állományrészek menjenek veszen-
dõbe a Matica Srpska Könyvtárában azért, mert
azokra már nem jut sem pénz, sem figyelem.
Ezért megkereste az Országos Széchényi Könyv-
tár akkori vezetõit, akik természetesen rögtön
felkarolták az ötletet, és megindult a mentés.

Hogyan zajlott ez a munka?

N. Z.: Az OSZK-ból egy csapat lényegében
körbejárta a Kárpát-medencét. A Délvidéken
kezdõdött, de azután jártunk Horvátországban
(akkor még természetesen Jugoszlávia részeként),
Ausztriában, a Felvidéken, Erdélyben...

Rengeteg anyag összegyûlhetett így.

N. Z.: Több tízezer mûvet tudtunk megmen-
teni.

A volt Jugoszlávia területén két teljes magyar
anyagot vittünk mikrofilmre, Bács és Eszék
könyvtárában. A sors különös játéka, hogy mára
mindkettõ elpusztult az ott dúló háborúban, s
csak ez az általunk készített mikrofilmsorozat
õrzi az RMK tárgykörébe tartozón unikális régi
magyar könyveket.

De másutt is izgalmas munkát végeztünk.
Erdélyben például felvettük a Küküllõ-mellé-
ki Református Egyház teljes 1570 és 1952
közötti kéziratos anyagát! Ez több mint har-
mincezer mikrofilmet jelent, és benne vannak
az anyakönyvek, az oktatási intézmények ira-
tai, synodusi jelentések és 18-20 magyar ajkú
község anyagi ja-
vainak teljes kö-
rû leírása.

A Felvidéken
sikerült mikro-
filmre vennünk a
magyar sajtótör-
ténet egyik legér-
tékesebb lapjá-
nak, a bilingvis
Kassai Újságnak,
azaz Kaschauer
Zeitungnak a tel-
jes folyamát. En-
nek a lapnak volt

Arckép
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szerkesztõje és szerzõje Márai Sándor a ’30-as
években.

A különleges az volt ebben az ügyben, hogy
Kassán nem kaptuk meg az újság két világhábo-
rú közötti számait, de sikerült megtalálnunk és
mikrofilmre vennünk a prágai Cseh Nemzeti
Könyvtárban, amely kötelespéldányként megkap-
ta, és szerencsénkre megõrizte õket.

Külön említésre méltó a horvát eset. A horvát
nemzeti könyvtár kézirattárában elõbukkant egy
jegyzék, amely a Fiuméban, mai nevén Rijekában
õrzött, az OSZK pecsétjével ellátott dokumentu-
mokról készült. Ezeket sikerült felkutatnunk a
rijekai városi könyvtárban, és mikrofilmen haza-
hoztuk õket. A dokumentumok közt voltak pél-
dául a fiumei fõgimnáziumok és más oktatási
intézmények értesítõi. Majd Muraszombatban és
Lendván folytattuk a helyszíni hungarikapótló
mikrofilmezési mentõ munkálatainkat.

Sikerült befejezni ezt a munkát?

N. Z.: Hátra van még Szlovénia, tudomásunk
van nagy mennyiségû értékes anyagról, amelyet
Ljubljanában a nemzeti könyvtárban õriznek, és
természetesen Erdélyben rengeteg megmenteni
való hungarikakincs rejlik még, amelyeket mik-
rofilmre kell felvételeznünk, mert papírlapjaik
már annyira elsavasodtak, hogy más mód nincs
a pusztulásuk megakadályozására.

Így persze érthetõ, hogy kialakult egy kiter-

jedt kapcsolati háló.

N. Z.: Izgalmas kutatások folytak, sok hatá-
ron túli magyar és más nemzetiségû kollégával
kerültünk gyakran baráti viszonyba. Természe-
tes volt, hogy az így
kialakult lehetõsége-
ket aztán igyekeztem
az MKE, illetve
könyvtáros kollégáim
javára kihasználni.
Rengeteg tapasztalat-
szerzõ utat szervez-
tem a Mûszaki
Könyvtárosok Szek-
ciója vezetõségi tagja-
ként, majd titkáraként.
Kalotaszentkirálytól
Krakkóig jártunk ma-
gyarok nyomában, és
könyvtárakat nézni.
Krakkót éppen ebben
az évben kerestük fel.

De ennél is fontosabbnak tartom azt, hogy be-
kapcsolhattuk a határokon kívüli magyar könyvtá-
rosokat az MKE éves vándorgyûléseinek szakmai
programjaiba, sõt, bemutatókat, továbbképzéseket
szervezhettünk nekik, például a digitalizálásról.

Ezzel nem csupán õk gazdagodtak, hanem mi
is, hiszen olyan új ismereteket hoztak egyebek közt
speciális könyvtári gyûjteményekrõl, amelyekrõl
egyébként talán sohasem hallottunk volna.

Egy kicsit kanyarodjunk vissza az OSZK-hoz.

Itt, a Hold utcai állományvédelmi központban,

ahol most beszélgetünk, õrzitek a mikrofilmeket.

N. Z.: Igen, méghozzá jó körülmények kö-
zött, megfelelõ páratartalmú és hõmérsékletû
helyiségekben. Itt mûködik Magyarország leg-
nagyobb központi könyvtári mikrofilmarchívu-
ma. Ez biztonsági szempontból is fontos, hiszen
azzal, hogy nem a Várban, a gyûjteménnyel azo-
nos helyen van ez a közel ötvenmilliónyi mikro-
film-felvétel, csökken a teljes megsemmisülés
veszélye is. Ugyanakkor a helyismereti gyûjte-
ményeknek is ki tudjuk elégíteni az igényeit.
Kiegészítve, mikrofilmen visszakaphatják saját
lapjaikat. Ahhoz, hogy megismerhessék, mi ké-
szült már el az OSZK Mikrofilm- és Fényképtá-
rában, közreadtuk szerkesztésemben a Mikrofil-

A mûszaki szekció Kalotaszentkirályon

az Ady-emlékmûnél koszorúzott.

A Kalota partján c. verset Unti Edina

(a képen balra) mondta el.
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mek címjegyzéke. Idõszaki Kiadványok új soro-
zatát. A 13 kötetben több mint tízezer magyar
hírlap-, folyóiratcím közül válogathatnak a hazai
és a határainkon túl lévõ könyvtárak. Így az el-
múlt három évtizedben több mint 580 könyvtár-
ba jutottak el pozitív, ún. olvasói mikrofilmje-
ink. Ráadásul ezt a lehetõséget kihasználva lét-
rejöhetett a Jelenkori Fotómûvészeti Gyûjtemény
és Dokumentációs Központ is.

Milyen elõzményei vannak a központ kialakí-

tásának?

N. Z.: Ez az állomány kettõs gyökerû. Az újsá-
gok, dokumentumok gyûjtése közben láttuk szerte
a Kárpát-medencében, hogy mennyi fénykép van
szinte mindenütt, és ezek milyen könnyen elpusz-
tulhatnak. Az OSZK régi és új könyvei között tá-
rolt fotók megmaradása sem tûnt biztosítottnak. S
közben jelentkezett a Magyar Fotómûvészek Szö-
vetsége is, amely megfelelõ helyet keresett a gyûj-
teményének. Ezekbõl született az elhatározás, hogy
követni kell a jó nemzetközi és hazai megoldáso-
kat, létre kell hozni egy fényképtárat, mely a mik-
rofilmtár szervezeti keretében mûködtethetõ jól.

A munka jelenleg is tart, a fotók az OSZK
egyes különgyûjteményeibõl megõrzésre és fel-
tárásra átkerülnek a Hold utcába, s elhelyezést
nyernek a légkondicionált archívumban.

A Jelenkori Fotómûvészeti Gyûjtemény és
Dokumentációs Központ vállalta, hogy össze-
gyûjti a kortárs fotómûvészek alkotásait, feldol-
gozza, és elérhetõvé teszi õket. Azóta már meg-
született a Jelenkori magyar fotográfia címû
digitális enciklopédia, amely hozzáférhetõ az
OSZK, illetve a Magyar Fotómûvészek Szövet-
sége honlapján keresztül. Ebben több mint két-
százötven magyar fotómûvész életrajza, munkás-
sága, legismertebb fotómûvei kereshetõk.

A gyûjtemény az OSZK Mikrofilm- és Fény-
képtára keretében mûködik, önálló szervezeti
egységként. Létrejöttét Monok István, a nemzeti
könyvtár fõigazgatója is támogatta, s ennek kö-
szönhetõ az is, hogy nemsokára összeáll az
OSZK történeti fényképgyûjteménye, amely ki-
egészíti majd a jelenkori anyagot. Közös nevén
ez lesz az OSZK Fénykép- és Fotómûvészeti
Tára.

Mekkora jelentõsége van ennek?

N. Z.: Errõl elég csak annyit mondani, hogy
a jelenkori gyûjtemény több tízezres nagyság-
rendû, a régi képek pedig a százezer egységet is
elérik. Elég csak utalnom az I. világháborús, csak

.
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egy példányban fennmaradt fényképgyûjteményre
vagy Escher Károly közel harmincezres nagy-
ságrendû fotómûvészeti hagyatékára.

Szerteágazó tevékenységed persze nem merül

ki ennyiben.

N. Z.: Itt a könyvtárban egy közel harminc-
tagú, jól képzett gárdával dolgozunk ezen a ha-
talmas programon, s reméljük, hogy nagyjából
három-öt éven belül a végére juthatunk. Erre
büszkék lehetünk, hiszen csak olyan fejlett or-
szágokban van példa hasonlóra, mint Hollandia
vagy Franciaország.

Ugyanakkor azt is mondhatom, hogy megih-
lettek a fotók, és ezért a magyar képi kultúra egy

bizonyos korszakának kutatásába is beleástam
magam. Legnagyobb e tárgyban megjelent mun-
kám a Magyar Fürdõalmanach, mely akkora siker
lett, hogy a napokban kerül a könyvpiacra az angol
és a német nyelvû kiadása. De elkészült már a
Felvidék fürdõinek lexikona is (a révkomáromi KT.
Könyv- és Lapkiadóval közösen).

Az OSZK kiadta az Edison 1911-es magyar-
országi látogatása alkalmából készült fotóalbum
hasonmását Gazda István tudománytörténész és
a magam tanulmányaival kiegészítve, ez is egé-
szen különlegesen érdekes képi világot bemuta-
tó munka volt.

Legújabban az 1956-os forradalom évfordu-
lójára jelent meg egy CD-nk, amely az 1956.
október 23. és november 4. között Magyarorszá-
gon bárhol megjelent hírlapok (százhat perio-
dikum) teljes jegyzékét tartalmazza, köztük sze-
repelnek egyetlen példányban készültek is, mint
a Dunapentelei Ifjú Forradalmár vagy a Jövõ
Mérnöke, a mûegyetemisták lapja. Késõbb sze-

Két kép az Edison in Hungary c. albumból.

A fenti kép jobb szélén: Edison

Lent.: a Budai Vár korabeli panorámája
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retnénk a napvilágot látott újságok teljes szö-
veganyagát is közreadni, valamint  egy DVD-t
készíteni a diákok és a kutatók részére.

Hát, nem unatkozhatsz. A Hold utcai részleg a

magyar–magyar találkozók központjává vált, a

könyvtári munkád izgalmasan sokrétû, és az MKE-

ben is további feladatok várnak, amint hallom.

N. Z.: Zajlik az MKE Mûszaki Könyvtáros
Szekciója szervezeti életének újragondolása, ezt
a munkát még Ottovay Lászlóval kezdtük el, aki
már nem lehet közöttünk. Remélem, az MKE-s,
a mûszaki szekcióbeli és az OSZK-s kollégáim
további segítségével terveink nagyobbik része
megvalósulhat.

Ehhez kívánunk sok sikert, és gratulálunk a

kitüntetéshez!

13 újabb magyar
mesekönyvvel bõvült

a Nemzetközi Digitális
Gyermekkönyvtár

A Nemzetközi Digitális Gyermekkönyvtárt a Ma-
rylandi Egyetem egy kutatócsoportja és az
Internet Archívum közösen hozta létre azzal a
céllal, hogy minél több gyermekkönyvet tegye-
nek ingyenesen elérhetõvé az interneten keresz-
tül. Az ICDL elsõsorban a 3-13 év közötti gyer-
mekek, valamint szüleik, tanáraik számára kínál
olvasnivalókat. A gyûjtemény természetesen a
kutatók számára is tartogat meglepetéseket. A
nemzetközi kezdeményezés a különbözõ kultú-
rák megismerését és megértését szolgálja azál-
tal, hogy lehetõséget teremt
az egyes tagországok gyer-
mekeinek, hogy megbeszél-
jék egymással olvasmányél-
ményeiket, illetve bemutas-
sák a könyvekkel kapcsola-
tos rajzaikat. Ezen felül, az
ICDL jó lehetõséget kínál a
nyelvtanulásra is. Bõvebben:
http://www. tanszertar.hu/
e k e n / 2 0 0 6 _ 0 1 / s z g _
0601.htm

A programban magyar
gyerekek is részt vesznek, a
foglalkozások szeptember vé-
gén kezdõdtek.

Elsõként Vékás Sándor költõ ajánlotta fel
mûveit: Béka Béni bárja és Hörcsög Herdinánd
új lakása, amelyek rögtön nagy sikert arattak.
Ezek már 2006 júniusa óta on-line olvashatóak.

A Csimota Könyvkiadó által felajánlott mûvek
közül a Beszél a kéz és a Beszél a kéz (2) nagy
érdeklõdést váltott ki, hiszen halló és hallássérült
gyermekek kommunikációját segíti elõ.

Fecske Csaba versei és meséi szintén a gye-
rekek kedvencei lehetnek.

A digitalizált mûvek on-line elérhetõek:
http://www. child renslibrary.org/icdl/

SimpleSearch Category?ids=
Köszönettel tartozunk a szerzõknek, álljon itt

a névsoruk: Balogh Andrea, Baranyai András,

Fecske Csaba, Kárpáti Tibor, Lackfi János, Pap

Kata, Rutkai Bori, Takács Mari, Tóth Krisztina,

Vékás Sándor, Vincze Tamás valamint Boros

Gábor, aki digitalizálta a 13 kötetet.
Amennyiben ismernek olyan szerzõt, aki szí-

vesen felajánlja mûveit, szívesen közvetítünk a
mûvek bekerülésében. (Szalóki Gabriella)

Köszönjük mindazoknak, akik  2005.
évi személyi jövedelemadójuk 1%-ával
támogatták a Magyar Könyvtárosok
Egyesülete tevékenységét! A beérkezett
171 485 Ft felhasználásáról az éves
program figyelembe vételével döntünk.

a Magyar Könyvtárosok
Egyesülete
elnöksége



28  • Könyvtári Levelezõ/lap • 2006. november

Könyvtárról könyvtárraKönyvtárról könyvtárraKönyvtárról könyvtárraKönyvtárról könyvtárraKönyvtárról könyvtárra

„A könyvtáros munkájának ez ad értelmet:

a szellem kincseinek közvetítésével másokat

is gazdaggá tehet.”

(Czine Mihály)

A keszthelyi Fejér György
Városi Könyvtár
AZ ÉV KÖNYVTÁRA
2006-ban

A könyvtárunk által be-
adott pályázat mottójául
Czine Mihály fenti gon-
dolatát választottuk.

Intézményünk életé-
ben jelentõs változásokat
hoztak az elmúlt évek.
Kultúrapártoló fenntar-
tónknak köszönhetõen a patinás Festetics-kas-
tély rideg falai közül kiköltözve, 1998 óta új,
városközponti, modern épületet foglalhattunk el.
Azóta folyamatos fejlõdésen mentünk és me-
gyünk keresztül.

A fenntartó által megszabott költségvetéssel,
valamint pályázati lehetõségekkel élve – melye-
ket igyekszünk maximálisan kihasználni – 1030
m2-en (felnõtt és gyermekkönyvtár) próbálunk a
használók igényeinek mind jobban megfelelõ,
minõségi szolgáltatást biztosítani. Intézményünk
megfelel az akadálymentesítési követelmények-
nek, minden szolgáltatásunk a földszinten bizto-
sított.

A továbbiakban is keressük a lehetõségeket
az informatikai, technikai fejlesztésekre.

Rendezvényeink mennyisége és színvonala ki-
emelkedõ a megyében, beíratkozott olvasóink és
látogatóink száma évrõl évre nõ.

A keszthelyi Fejér György Városi Könyvtár
fiatal, dinamikus csapatát minden új feladat, ki-
hívás érdekli, munkájukat fiatalos jókedvvel,
lendülettel végzik.

2003-ban a város érdekében végzett kimagas-
ló munkánk elismeréseként „Keszthely Városért”
kitüntetõ címet kapott intézményünk. Keszthely

Város Önkormányzata 1997-ben és 2001-ben el-
nyerte a „Könyvtárpártoló Önkormányzat” címet.
A „Kultúra Magyar Városa 2005” címmel büsz-
kélkedhetõ Keszthely elismeri eredményeinket.

A könyvtár alaptevékenységén kívüli,
egyéb szakmai szolgáltatásai

Tanfolyamszervezés

Intézményünk a 2006. és a 2007. évre szerzõ-
dést kötött a Balaton Nyelvstúdióval Keszthely
és környéke hátrányos helyzetû (látás- és moz-
gássérült) lakói angol alap- és középfokú nyelv-
tanfolyamának megszervezésére, melynek heti
nyolc órában a könyvtár különtermében biztosí-
tunk helyet.

Kiadványszerkesztés

 A 2005-ös évben A nagy könyv olvasás-
népszerûsítõ programsorozatot a könyvtárak,
könyvtárosok kiemelt jelentõséggel kezelték.
Könyvtárunk többek között hat alkalommal nép-
szerûsítette – olvasókör keretén belül – a TOP
12 regényeit. Ennek anyagát 2006-ban a könyv-
tár kiadta, a nyomdai munkákat a Pannon Egye-
tem Georgikon Mezõgazdaságtudományi Kar
kötészete végezte. A kiadványt eljuttattuk a vá-
ros általános és középiskoláinak könyvtáraiba,
valamint a megye könyvtáraiba. A kötet, melyet
az olvasókör vezetõje szerkesztett, a tizenkét
regény elemzését és ajánló bibliográfiáját tartal-
mazza.

 A Fejér György Városi Könyvtár Könyvtár-
pártoló Alapítványa pályázati források felhasz-
nálásával 2006-ban kiadta Keszthely város em-
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léktáblái és köztéri alkotásai címû helyismereti-
idegenforgalmi kötetét.

A könyvtár informatikai ellátottsága

Számítástechnikai eszközeink:
Rendelkezünk harmincnégy számítógép foga-

dására alkalmas, 100 Mbit/s sebességû, csillag
topológiájú belsõ hálózattal, és az NIIF által
szolgáltatott, 3,4 Mbit/s sebességû, szélessávú
mikrohullámú internet-hozzáféréssel.

Géppark:

A TextLib integrált könyvtári rendszer szá-
mítógépei: linux szerver, amely webszerverként
is üzemel, valamint kilenc munkaállomás (ebbõl
kettõ áll az olvasók rendelkezésére).

Rendelkezünk tíz internetes multimédiás szá-
mítógéppel, írási, DVD-olvasási, pendrive-hasz-
nálati lehetõséggel, melyek közül olvasóink he-
tet használhatnak. Minden géprõl lehetséges a
nyomtatás, hálózati lézernyomtatóra.

A korábbi évek pályázataiból vásárolt techni-
kai eszközeink: nyomtatók, szkennerek, projek-
tor, digitális fénymásoló és fényképezõgép, vi-
deokamera, DVD-lejátszó, hangtechnikai beren-
dezések.

A speciális igényû olvasók könyvtárhaszná-
latát segítõ eszközeink: POET Compact fel-
olvasókészülék, Pocket viewer nagyítókészülék,
MAGIC 9.3 képernyõnagyító szoftver, INDI-10,
INDI-5 indukciós erõsítõ készülék a könyvtár
két pontján lefektetett indukciós hurok használa-
tához.

Elektronikus szolgáltatásaink: adatbázis-hoz-
záférés (DVD-Jogtár), ingyenes on-line adatbá-
zisokhoz való hozzáférés támogatása, saját CD-
ROM állomány (565 egység) szolgáltatása,
NAVA-pont szolgáltatás.

Könyvtárunk 2002 óta rendelkezik honlappal
(www.fgyvk.hu). Jelenlegi formáját 2006-ban
kapta, fejlesztésénél figyelembe vettük a kultu-
rális honlapoknak a Minerva-projektben felállí-
tott tíz minõségi követelményét. Reményeink
szerint sikerült egy könnyen használható, tartal-
milag és formailag megfelelõ lapot létrehoznunk,
mely angolul, a késõbbiekben pedig németül is
tájékoztatást nyújt a könyvtár szolgáltatásairól,
igénybe vételének feltételeirõl, aktuális híreirõl.

A honlapon megtalálható a könyvtár on-line
katalógusa is, mely lehetõvé teszi olvasóink szá-
mára az állományunkban való tájékozódást. A
lap aktualizálása, tartalommal való feltöltése (ak-

tuális, képtár, bibliográfiáink stb. létrehozása,
feltöltése) folyamatos, mert úgy gondoljuk, a
könyvtár használóival való kapcsolattartásnak ez
egy nagyon fontos formája.

Internetszolgáltatásunkat a használók heti
harminckét órában vehetik igénybe. A rendkí-
vül nagyfokú kihasználtság miatt a használa-
tot egy órára korlátozzuk abban az esetben, ha
a hét számítógép mindegyike foglalt és továb-
bi olvasók várakoznak a gépekre, hiszen cé-
lunk, hogy látogatóink minél szélesebb köre
vehesse igénybe szolgáltatásunkat. Amennyi-
ben senki sem várakozik, a számítógépek hasz-
nálata korlátlan.

Könyvtárunk a TextLib Integrált Könyvtári
Rendszert használja a könyvtári munkafolyama-
tok gépesítéséhez. 2005-ben megvásároltuk a
TextLib OPAC modulját is, így a könyvtár ka-
talógusa már honlapunkról is elérhetõ. A szerze-
ményezés modul kivételével – mely jelenleg
bevezetés alatt áll – a könyvtár az összes modult
használja. Ez jelentõsen megkönnyíti a minden-
napi munkavégzést. Mivel állománybeszerzési
keretünk viszonylag nagy (több mint kilencmil-
lió forint), ennek gyors, pontos feldolgozását csak
számítógéppel tudjuk megoldani. Reményeink
szerint 2007. január 1-jétõl már csak számítógé-
pen végezzük a szerzeményezés összes munka-
folyamatát.

A kölcsönzési modul bevezetése 2004 szep-
temberében, féléves elõkészítõ munka után, zök-
kenõmentesen lezajlott. Ez meggyorsítja a köl-
csönzési és egyéb olvasószolgálati munkafolya-
matokat, lehetõvé teszi a gyors, sok szempontú
statisztikai adatszolgáltatást.

Az állomány feldolgozottságának szintje:
A könyvtár állományának nagysága 2006.

szeptember 12-én: 129 143 dokumentum egy-
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ség, melynek gépi feldolgozottsága 92%-ban
megvalósult.

Ebbõl könyv és bekötött idõszaki kiadvány:
122 640 egység, AV-dokumentum: 5890 egység,
elektronikus dokumentum: 613 egység

2000. február 15-én lezártuk a papír alapú
betûrendes keresztkatalógust és szakrendi kata-
lógust. Ettõl az idõponttól kezdve a dokumentu-
mok adatait csak a TextLib adatbázisba vittük
fel. Közben folyamatosan végeztük a retrospek-
tív konverziót. A felnõtt könyvtár adatainak fel-
vitele 2004 augusztusára befejezõdött. Jelenleg
a gyermekkönyvtári állomány felvitele folyik,
mely várhatóan a 2006. év végére befejezõdik.

Az audiovizuális dokumentumok felvitele is
folyamatos.

Marketing

Körülményeinkhez mérten minden lehetõ-
séget megragadunk arra, hogy intézményün-
ket népszerûsítsük, különösen azok számára,
akik még nem tagjai könyvtárunknak. Szeret-
nénk elérni, hogy a jövõben még több olva-
sónk, látogatónk legyen, akik használják jól
felszerelt könyvtárunkat, és igénybe veszik
szolgáltatásainkat.

Szóróanyagok, plakátok, információs füzetek
mellett elsõdleges a könyvtár honlapja, mely
keresõkbõl, tematikus linkgyûjteményekbõl el-
érhetõ. A könyvtár legfontosabb adatai több Zala
megyei információs portálon is szerepelnek, ren-
dezvényeinkrõl rendszeresen tudósítanak az on-
line elérhetõ Zala megyei folyóiratok.

Az új elvárások (használói igények), új típu-
sú dokumentumok és mind magasabb szintû tech-
nológiák naprakész, tájékozott könyvtárosokat
igényelnek. Könyvtárunkban a feladatellátást
munkatársaim – tizenhatan, ebbõl tizennégyen

szakalkalmazottak – csoportokban végzik (olva-
sószolgálat, feldolgozó csoport, gyermekkönyv-
tár, informatika, ellátórendszer). Intézményünk,
mely Keszthelynek, a „Balaton fõvárosának”
egyetlen közmûvelõdési könyvtára, heti negyven
órás nyitva tartással várja látogatóit. Az igényekre
való tekintettel a könyvtár a nyári idõszakban is
teljes nyitva tartással üzemel.

A csapatmunka mind tökéletesebb végzése
érdekében a könyvtár havonta egy alkalommal
szakmai munkaértekezletet tart. Napirendi témák:
elõzõ havi rendezvények, aktuális események,
programok, meghívók készítése, pályázatok, saj-
tófigyelés, egyéb ügyek.

A minõségbiztosítás megköveteli a jó mun-
kát, összehangolt, precíz feladatvégzéssel lehet-
nek eredményesek a Fejér György Városi Könyv-
tár dolgozói. A könyvtár vezetése fontosnak tartja
a szakalkalmazottak továbbképzését. Munkatár-
saink valamennyien rendelkeznek informatikai
ismeretekkel.

A külsõ kommunikáció beépül mindennapja-
inkba (szakmai továbbképzések, értekezletek,
média, intézményi kapcsolattartás, naprakész
honlap, meghívók).

A jövõ könyvtára akkor leszünk, ha betartjuk
az etikai kódex szabályait és megfelelünk a
minõségügyi szabványoknak is, amihez ebben
az évben megtettük az elsõ lépéseket. A zala-
egerszegi Deák Ferenc Megyei Könyvtár mint
koordinátor pályázatot nyújtott be 2006-ban az
NKA Könyvtári Kollégiumához Közös minõség-

biztosítási projekt teljesítménymutatók alkalma-

zásának bevezetése címmel, melyhez könyvtá-
runk és a zalaegerszegi József Attila Városi
Könyvtár is csatlakozott.

Megkezdtük stratégiai tervünk kidolgozását,
mely 2007-tõl alapja lesz a közös munkának, s
amely szükséges ahhoz, hogy a majdani lefekte-
tett normákat, elveket, elõírásokat be tudjuk tar-
tani. Ennek a munkának a végeredményeként
könyvtárunk használói nyugodtak lehetnek afe-
lõl, hogy biztosított minõségû szolgáltatást kap-
nak intézményünkben.

Felvállaljuk a változásokat, keressük azokat a
lehetõségeket, módszereket, melyekkel lépést
tarthatunk a szakma elõrehaladásával, s könyv-
tárunk használóit a tõlünk elvárt legmagasabb
szinten tudjuk kiszolgálni.

Eredményeket produkálni jó szakmai és tár-
sadalmi kapcsolatokkal lehet. Kiváló rendezvé-
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nyeket csak kitûnõ, szakmájukat elhivatottság-
ból végzõ és szeretõ kollégákkal lehet szervezni
és lebonyolítani.

A város és környéke oktatási- és kulturális
intézményeivel, civil szervezeteivel való jó kap-
csolat fontos része munkánknak. A Keszthelyen
és környékén élõ, hátrányos helyzetû, illetve
segítséggel élõ személyek mûvelõdési lehetõsé-
geinek, információszerzésének kiszélesítésére,
társadalmi beilleszkedésének elõsegítésére, va-
lamint az érintettek érdekvédelmét ellátó szerve-
zetekkel történõ kapcsolattartás mûködtetésére
együttmûködési megállapodást kötöttünk a Zala
Megyei Esélyegyenlõségi Koordinációs Irodával
(Esélyek Háza), valamint a Zöldmezõ utcai Általá-
nos Iskola, Diákotthon és Speciális Szakiskolával.
Nyitottak vagyunk a város lakói felé, igyekszünk
magunkat megmutatni, szolgáltatásainkat és állo-
mányunkat az igényekhez alakítani.

Mindez a fenntartó anyagi és erkölcsi segítsé-
ge, valamint a sikeres pályázatok nélkül nem
valósulhatna meg. (Költségvetésben meghatáro-
zott állománybeszerzési keretünk a 2006. évben
9 489 700 forint, a 2006-ban beadott pályázata-
inkon összesen 4 796 000 forintot nyertünk, amit
az esélyegyenlõség megtartására, könyvkiadásra
(A nagy könyv), rendezvények megtartására, va-
lamint dokumentum-beszerzésre fordítottunk.

2006-ban eddig összesen százhárom alka-
lommal szerveztünk szakmai, irodalmi, mûvé-
szeti rendezvényt, kiállítást, csoportos foglal-
kozást. Aktívan részt veszünk a városi felnõtt
és ifjúsági rendezvényeken, azokat szervezzük
és közremûködünk lebonyolításukban (példá-
ul a város napja, a Balaton-parti EU-party, a
Europe Direct Hálózat Balaton Régió EIP ren-
dezvényei stb.).

Helyi tevékenységünk mellett Keszthely és
környéke harminchat településének szakmai fel-
adatellátását végezzük, ez idáig ellátórendszeri
keretek között. A 2006. évben megkezdtük a
kistérségi könyvtári ellátás megszervezését. A
zalaegerszegi Deák Ferenc Megyei Könyvtár
koordinálásával két kistérséggel (ZALA-KAR,

Keszthely-Hévíz Kistérségi Társulás) kötött
megállapodás értelmében összesen harmincegy
település mozgókönyvtári feladatait fogjuk ellát-
ni, az új koncepció, a Könyvtári Szolgáltatási
Rendszer keretében.

A használók által igen keresett és népszerû
európai uniós sarok kiadványait terjesztjük az
ellátórendszer településeinek könyvtáraiban is.
Részükre információs anyagot a Europe Direct
biztosít szerzõdés keretében.

Terveink között szerepel, hogy a jövõben
megszerkesztjük és kiadjuk a Keszthelyi életraj-
zi lexikont, melyhez felhasználjuk a könyvtár
helyismereti állományát, valamint a Zala megyei
helyismereti adatbázist.

Feladatunk még a feldolgozás gépesítése,
melyet a 2007. év elején indítunk el.

Már meglévõ, engedéllyel rendelkezõ épület-
tervekkel, a fenntartó és kormányzati pályázat
anyagi segítségével szeretnénk új gyermekkönyv-
tárat építeni.

Nagyon örülünk annak, hogy munkánkat a
szakma elismerte és az „ÉV KÖNYVTÁRA
2006” kitüntetõ címmel jutalmazta. Köszönetün-
ket fejezzük ki mindenkinek, akinek része volt
ebben!

Pappné Beke Judit

igazgató

Gratulálunk a kitüntetett könyvtárnak, és to-

vábbi sikereket kívánunk! – a szerk.
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SzomszédolóSzomszédolóSzomszédolóSzomszédolóSzomszédoló

Bod Péter konferencia
Olthévízen

Az olthévízi református egyházközség kétnapos
konferenciát szervezett Bod Péter tiszteletére
2006. július 28–29-én. Az eseményre a templom
felújított orgonájának a felszentelése adott alkal-
mat. Több mint félévszádos hallgatás után szó-
lalt meg újra az orgona. A konferenciát Veress

László marosszentkirályi (volt olthévízi) és
Sylvester Aba János olthévízi lelkész szervezte.
A résztvevõk elsõsorban erdélyiek voltak, de
jöttek Budapestrõl is a Bod Péter Társaság tagjai
közül tizenketten, és Svájcból, Graubünden kan-
tonból. A rendezvényen öt elõadás hangzott el.
A konferencia elsõ napján került sor Bellágh

Rózsa (Országos Széchényi Könyvtár) elõadásá-
ra Bod Péter Önéletírása címmel.

„Az önéletírás vagy önéletrajz olyan mû, ame-
lyet a tudomány, a mûvészet, a közélet terén
tevékenykedõ személy saját életérõl ír, rendsze-
rint kitérve az életével kapcsolatos társadalmi,
történeti eseményekre is” olvassuk a magyar
nyelv értelmezõ szótárában. A magyar önélet-
rajz- vagy emlékirat-irodalom fõleg Erdélyben
virágzott a XVII–XVIII. század fordulóján. Az
emlékiratot a függetlenségét elvesztõ Erdély tár-
sadalmi viszonyai hozták létre. Azok az írók és
közéleti emberek, akik fontos szerepet töltöttek
be a politikai, társadalmi életben, családjuk vagy
az utókor számára megírták a történelmi esemé-
nyekkel kapcsolatos állásfoglalásukat, megindo-
kolták magatartásukat vagy éppen vádbeszédet
írtak. Az erdélyi emlékirodalom értékes hagyo-
mányai továbbéltek a XVIII. században, és meg-
találjuk Bod Péter munkásságában is.

Bod Péter Önéletírása elsõ felét latin nyelven
írta, majd a második felében (ez a rövidebbik
rész) magyarul folytatja feljegyzéseit, és csak
egyes helyeken fordítja latinra a szót. Az Ön-
életírás szövege elõször Jancsó Elemér gondo-
zásában és Valentini Antal fordításában 1940-
ben, majd (a második kiadás) 1945-ben jelent
meg Kolozsváron, az Erdélyi ritkaságok soro-
zatban.

Bod Péter túl élete legfontosabb szakaszain,
meglett férfikorban foghatott hozzá önéletírásá-
hoz. Valószínûleg ötvenéves kora körül kezd-
hette írni a mûvet. Önéletírásából megtudhatjuk,
hogy milyen belsõ és külsõ tényezõk formálták
lelkületét, késõbbi tudományos és építõ törekvé-
seit. Higgadtan, indulatok nélkül, õszintén, tár-
gyilagos szemlélettel ábrázolja magát, múltjának
legfontosabb eseményeit. Az õszinteséget az
önéletrajz központi problémájaként szokták ke-
zelni. De érzelmeinek is hangot ad, elõadásmód-
ja közvetlen, szemléletes. Élete leírásával a lé-
nyeget kívánta megragadni.

Mûvébõl kibontakozik egy erdélyi tudós lel-
kipásztor élete, megismerjük küzdelmeit, de fá-
radozásainak az eredményeit is. Bod Péter szün-
telenül munkálkodó ember volt, és hatalmas élet-
mûvet hagyott hátra.

Feltevõdik a kérdés, hogy miért érdekes ne-
künk Bod Péter Önéletírása ma, a XXI. század-
ban? Elsõ helyen a személye iránti érdeklõdést,
tiszteletet említhetjük. Másrészt a hitelessége
miatt fordulunk a mûhöz, amelyben az író õszin-
tén, tárgyilagosan fejezi ki magát. Harmadsor-
ban vonzóvá teszi az Önéletírást formai megje-
lenése, természetessége, egyszerûsége. Mûvébõl
sokat tanulunk ma is az emberrõl, a hitrõl, a
tisztességrõl, a hûségrõl, a hazaszeretetrõl.

A konferencia második napján következett
Majláthné Csizmadia Gabriella (Nyárádszereda)
elõadása: Bod Péter: Históriára Utat Mutató Ma-

gyar Lecsicon. Az ELTE-n 2006-ban végzett fiatal
tanárnõ nagy felfedezése a „Lecsicon”. A maros-
vásárhelyi Teleki–Bolyai Könyvtár Kézirattárában
találta meg ezt az eddig ismeretlen kéziratot, az
eddigi Bod-kutatások sehol nem említik. Csizma-
dia Gabriella nagy türelemmel és szorgalommal
lemásolta a kéziratot, és belõle készítette el a dip-
lomamunkáját. A „Lecsicon”-t a szerzõ 1746-ban
írta. A Leidenbõl hazatért Bod Olthévízre jött az õt
tanulmányaiban hûségesen támogató Bethlen Kata
udvari papságára (1743–1749). Itt írta elsõ mûveit:
Szentírás értelmére vezérlõ magyar leksikon (1746),
A Szent Bibliának historiája (1748), és Szent Judás

Lebbeus apostol leveleinek magyarázatja (1749).
Ezekhez kapcsolódik a most felfedezett kéziratos
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könyv, amelyben a szerzõ a történelmi kifejezések
és fogalmak részletes magyarázatát adja. A mû
bemutatására az elõadó több szócikket olvasott fel.
A XVIII. századi magyar irodalomtörténet és ezen
belül a Bod-kutatás számára igen hasznos lenne,
ha Csizmadia Gabriella diplomamunkája kiadásra
kerülne.

Gudor Botond (Magyarigen) református lelkész
Bod Péter történeti munkáiról beszélt a Bod Péter,

a történetíró címû elõadásában. Bod fõ tudomány-
területe az egyháztörténet volt. Ilyen irányú mun-
káinak érdekessége, hogy csaknem valamennyi iro-
dalomtörténeti vonatkozású is. Az elõadó kiemel-
te, hogy itthon is, Nagyenyeden, és Leidenben is,
ahol „lelke legnagyobb gyönyörûségével három évet
töltött tanulmányok közt”, a teológiai, a filozófiai
és a jogi tanulmányai mellett elsõsorban egyház-
történeti elõadásokat hallgatott. Fõként [Honert, Jan
van den] Johannes van den Honert elõadásai iránt
érdeklõdött, aki az egyháztörténetet Bod szerint
Lampe nyomán adta elõ. Tanulmányai során elsa-
játította a külföldi protestáns egyháztörténelem leg-
modernebb módszereit és eredményeit. Mintaké-
pei, Friedrich Adolf Lampe, Johann Lorenz
Mosheim és Friedrich Spanheim kedvezõen hatot-
tak rá.

Magyarigeni lelkészsége idején írta nagy jelen-
tõségû történeti munkáit, melyek egy része kézirat-
ban van ma is. Magyar nyelven egyetemes protes-
táns egyháztörténetet írt: Az Isten vitézkedõ anya-

szentegyháza állapotjának rövid historiája (1760).
Latin nyelvû magyar egyháztörténetének, a Historia

Hungarorum ecclesiasticának a kéziratát kiadás
céljából Leidenbe juttatta ki, de csak százhúsz évvel
késõbb adták ki. Három kötetben jelent meg 1888
és 1890 között.

Bod egyháztörténet-írói tevékenysége elõdei-
hez (Pápai Páriz Ferenchez, Haner Györgyhöz,
Debreczeni Ember Pálhoz) mérten határozott
haladást képvisel.

A programban szereplõ Bretz Annamária és
Pfuscher Emese elõadása elmaradt. Helyettük Ve-

ress László (Marosszentkirály) lelkész tartott elõ-
adást az olthévízi református egyház történetérõl,
kitérve a XVIII. századra, Bethlen Kata korára.
Bethlen Kata, vagy ahogy magát a másodszori
megözvegyülése után nevezte, Árva Bethlen Kata
a XVIII. századi Erdély mûvelõdéstörténetének
nagy egyénisége volt. Egész életében jótékonyko-
dott a református egyház javára. Templomokat
renováltatott, gyülekezeteket, kollégiumokat segí-

tett pénz- és tárgyi adományokkal. Õ építtette az
olthévízi református templomot is. Még végrende-
leteiben is gondoskodott az olthévízi egyházról,
anyagi forrásokat biztosított a mûködéséhez. A
hitnek és a tudománynak élõ Bethlen Kata, aki
döntõ hatással volt Olthévíz történetére, hosszú
özvegysége alatt formálódott egy igazi mecénás
nagyasszonnyá. Veress László nagy érdeme, hogy
megírta az olthévízi református egyház történetét.
Reméljük, hogy a közeljövõben kiadásra kerül.

Az utolsó elõadást Jan Andrea Bernhard

(Castrisch, Graubünden kanton) svájci lelkész
tartotta magyarul Pap István bázeli kiadású

Károli-bibliája – alkalom egy svájci magyar

vitára címmel.
A bázeli magyar Biblia 1750-ben jelent meg

Im-hof bázeli könyvárus kiadásában. Az ötezer
példányban megjelent Bibliának a korrektúrai
munkálatait két Bázelben tanuló lelkészjelölt,
Szathmárnémethi Pap István és Török Ferenc
végezte. Õk írták a Biblia magyar nyelvû elõ-
szavát is. A kiadás körül heves viták alakultak
ki a teológusok és a svájci kiadó között.
Szathmárnémethi Pap Istvánt helytelen viselke-
dése miatt késõbb eltiltották a lelkészségtõl, s ez
után kénytelen volt nyomdászattal foglalkozni.
1755-tõl ilyen minõségben mûködött Nagyká-
rolyban, egy újonnan alapított nyomdában.

Ebben a nyomdában tanulta a könyvnyomta-
tás tudományát Rosius a Porta (1734–1806) sváj-
ci rétoromán teológus, aki a berni tanulóévei után
Debrecenben és Nagyenyeden folytatta tanulmá-
nyait. Feltételezhetõ, hogy Nagyenyeden talál-
kozott Bod Péterrel. A kutatások ezt a feltevést
nem erõsítették meg. Rosius a Porta peregri-
nációja az elsõ figyelemre méltó adat arra, hogy
egy graubündeni (svájci) teológus magyar nyelv-
területen tanulta a hittudományt.

A konferencia kellemes, bensõséges légkör-
ben folyt le, tanulságos és hasznos volt, sokat
lehetett tanulni az elõadásokból. Ugyanakkor
kifejezte, hogy egymásról tudni és egymásnak
segíteni akaró emberek vagyunk. Megmozgatta
az Olt menti község lakóit. Baráti kapcsolatok
alakultak ki a helybeliek és a vendégek között.
Érezhettük a figyelmesség, az összetartás és a
szeretet megtartó erejét. Csak köszönetet lehet
mondani mindazoknak, akik a konferencia meg-
valósításáért és sikeréért fáradoztak.

Bellágh Rózsa

(OSZK)
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Magyar Nemzet. Kultúra
2006. augusztus 29.

SajtófigyelõSajtófigyelõSajtófigyelõSajtófigyelõSajtófigyelõ

Könyvtárnévadó Halason

Argentínában A magyar szabad-

ságharc az argentínai sajtóban cím-

mel tartottak kiállítást a Buenos Ai-

res-i nemzeti könyvtárban, „a berlini

fal összeomlása Magyarországon

kezdõdött” gondolattal indulva a

magyar forradalomról s annak brazí-

liai visszhangjairól pedig megjelent

egy könyv, amelyet a Brazíliában

született Szabó László írt.

(Forrás: Magyar Nemzet)
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SzemleSzemleSzemleSzemleSzemle

Libraries and librarianship
in Hungary

Fontos, hogy a különbözõ nemzetek tagjai is-
merjék egymást, tudatában legyenek kultúráik
hasonlóságainak és különbözõségeinek is. A
megismerésnek és megismertetésnek megnõtt a
jelentõsége – és felelõssége – azzal, hogy Ma-
gyarország az Európai Unió tagja lett.

A nemzetközi környezetben való érvényesü-
lés jelentõsége egy-egy szakmai terület esetében
is igaz. A magyar könyvtárügy küldetése megle-
hetõsen hasonló a többi európai könyvtáréhoz,
céljaiban, fejlesztési trendjeiben nemzetközi tren-
dek érvényesülnek. Régóta éreztük azonban egy
olyan jellegû kiadványnak a hiányát, amely a
nemzetközi szakmai közösség számára röviden,
pontosan, mégis átfogóan mutatja be Magyaror-
szág könyvtárügyét és könyvtárait. Ezt a hiányt
kívánta pótolni az Oktatási és Kulturális Minisz-
térium Könyvtári Osztálya és a Könyvtári Inté-
zet gondozásában, a British Council támogatásá-
val elkészült angol nyelvû brosúra. A rövid tör-
téneti áttekintés után a hangsúlyt a jelenre tet-
tük, szándékunk az volt, hogy a külföldi olvasók
megértsék, mi miért történik a hazai könyvtár-
ügyben, milyen eredményekkel büszkélkedhe-
tünk, s milyen gondokkal kell megküzdenünk.
Bemutattuk a könyvtári törvénybõl adódó fel-
adatokat, a könyvtári stratégiákat, a hozzájuk kap-
csolódó fejlesztéseket, valamint az ezek nyomán
létrejött könyvtárszakmai programokat és orszá-

gos szolgáltatásokat. Külön fejezetet szenteltünk
a könyvtárosok helyzetének, a szakmai szerve-
zeteknek és a hazai könyvtári szakirodalomnak.
Számos fénykép illusztrálja a kiadványt, s nagy
örömünkre szolgált, hogy új és felújított könyv-
tárépületeinkrõl ilyen formában tudtunk hírt adni.

A kiadvány megjelenésének különös aktuali-
tást adott az európai könyvtárfenntartók (NAPLE)
konferenciája, amelyet 2006. október 19–20-án
rendeztek meg Helsinkiben  A kiadvány, vala-
mint a hazai könyvtárügy fejlesztéseirõl, gond-
jairól és eredményeirõl szóló elõadás együttesen
lehetõvé tette, hogy a konferencia résztvevõi
minderrõl a helyszínen kapjanak átfogó tájékoz-
tatást.

Skaliczki Judit

Miért született a KSZR?

Az Országos Dokumentumellátási Rendszert
(ODR-t) erényeivel-hibáival együtt már ismer-
jük. Ehhez képest a Könyvtárellátási Szolgálató
rendszer (KSZR) merõben új. Mûködtetésének
elvét a minisztérium könyvtári fõosztálya által
felkért munkabizottság dolgozta ki, ezeket az
elveket, elképzeléseket ismerteti és bevezetésü-
ket, alkalmazásukat segíti az Oktatási és Kultu-
rális Minisztérium megbízásából és támogatásá-
val megjelent összeállítás. „A KSZR a hazai
könyvtári rendszer szerves része, az Országos
Dokumentumellátási Rendszer kiegészítése. Ah-
hoz ugyanis, hogy az ODR nyújtotta szolgálta-
tást az ország bármely részén igénybe vehessék
a könyvtárhasználók, könyvtárra, könyvtári szol-
gáltató helyre, könyvtárbuszra van szükség. Ezek
a KSZR eszközei.” – írja Skaliczki Judit a könyv
elõszavában. (Miért született a KSZR?)

Ezt követõen a községi, kistelepülési könyv-
tárfejlesztési koncepcióról, majd a többcélú kis-
térségi társulások jogi szabályozásáról olvasha-
tunk (Kenyéri Katalin). Kopcsay Ágnes a KSZR
megvalósítását segítõ pályázatokat gyûjtötte
össze, a KSZR-rõl részletesen Ramháb Mária ír.
A könyvtárbuszok kistelepülési ellátó szerepét
Tóth Máté ismereti. A kötet második felében
példamutató gyakorlatokrõl olvashatunk, így a
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nagykanizsai (szerzõ: Czupi Gyula–Kardos Fe-

renc), encsi (Kércsi Tibor), sárospataki (Halász

Magdolna), Heves megyei (Guszmanné Nagy Ág-

nes), Vas megyei (Pallósiné Toldi Márta), Bara-
nya megyei térségérõl (Kalányos Katalin).

  Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer
(KSZR). Tájékoztató a kistelepülések
könyvtári ellátásáról.– [közread. az
Oktatási és Kulturális Minisztérium].
– Budapest : Könyvtári Intézet, [2006]–
100 p. – (A könyvtári rendszer stra-
tégiai fejlesztése 3.)

(A kiadványt a Könyvtári Intézet oktatási
osztálya terjeszti. Ára: 600 Ft.)

‘56-os hírlapjegyzék CD-n

Az összeállítás szerkesztõje, Nagy Zoltán nem
kevesebbet ígér, mint hogy a CD az 1956-os
forradalom alatt Magyarországon megjelent új-
ságok talán legteljesebb jegyzékét tartalmazza.
Mindezt annak ellenére, hogy számtalan össze-
állítás látott napvilágot az elmúlt évtizedek so-
rán teljes kötetek, bibliográfiák, tanulmányok és
szakcikkek formájában. E jegyzék többre törek-

szik az elmúlt három évtized tudatos hírlapállo-
mány-védelmi–mikrofilmezési programja során
elvégzett gyûjtõmunka eredményeként. (A kiad-
vány címanyagának feldolgozója: Pastyik End-

re, a CD-kiadvány szerkesztõje: Fejõs László,
technikai munkatárs: Szilas Alex.)

Az 1970 és 2005 közötti 18 ezer hírlapcímrõl
az OSZK Hírlapkönyvtárára alapítva és azt más
hazai és határon túli könyvtárakban rejlõ ma-
gyar napilapokkal, újságokkal kiegészítve közel
35–40 millió filmfelvétel készült. Így kerülhetett
sor arra, hogy az 1956-os forradalom idején,
1956. október 23. és november 4. között Buda-
pesten, az egyetemeken, a város kerületeiben és
az üzemekben, továbbá a vidéki kisvárosokban
megjelent lapokat feldolgozzák. Csak néhány
példa ezek közül: a Jövõ Mérnöke, a Budapesti
Mûegyetem lapjának legteljesebb változata, a
Forradalmi Orvosegyetem és a Forradalmi Ifjú-
munkás egyetlen megjelent száma, a Szabad Vi-
harsarok Hódmezõvásárhelyen megjelenõ két lap-
száma; kis településeken néhány, vagy talán csak
egy-egy számmal megjelent újságok, mint a
Dunapentelei Ifju Forradalmár november 2-án
megjelent egyetlen száma. Zárt intézményi gyûj-
temények rejtetten kezelt hírlapgyûjteményeihez
is hozzájutottak az OSZK mikrofilmezõi, pl. az
MSZMP Párttörténeti Intézete, a Budapesti Rend-
õr-fõkapitányság, a Belügyminisztérium Könyv-
tára hírlapgyûjteményébõl több cím most elõ-
ször kerül a szélesebb nyilvánosság elé. Ilyen pl.
a Fegyveres Híradó Budapesten, vagy a Buda-
pesti Corvin-köziek lapja, amely még 1956. no-
vember 11–12-én is megjelent, a Szabad Magyar
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Rádió egyetlen, Budapesten megjelent újságszáma,
a Magyar Honvéd címû lap eddig fellelt legtöbb
száma október 30. és november 23. között.

A már ismert legnagyobb napilapokat és a
legfontosabb újságokat is megtaláljuk a mikro-
film-gyûjteményben, így pl. az Irodalmi Újsá-
got, amely a forradalom egyik kirobbantó orgá-
numa volt, a Magyar Függetlenséget, amely a
Magyar Nemzeti Bizottmány Forradalmi Lapja-

ként jelent meg 1956. október 31.
és november 3. között Dudás Jó-
zsef szerkesztésében.

A sort az újra alakult történelmi
pártok lapjai, a feléledt és újként
megjelent egyesületek, társadalmi
szervezetek lapjai folytatják.

A közreadott 106 cím mutatja,
hogy Magyarország szellemi ere-
jébõl milyen nagy értékek tudtak
megmutatkozni e pár nap alatt is.

A CD tartalma:
• az 1956-os hírlapok címmu-

tatója,
• az 1956-os lapok, újságok

megállapítható szerkesztõinek név-
mutatója,

• az 1956-os sajtó városok sze-
rint,

• tallózás a lapokban.
Ez utóbbi, vagyis a tallózás kissé szolidra si-

került, mindössze 78 kockát tartalmaz, ráadásul
nem nagyítható, emiatt esetenként nehezen ol-
vasható változatban. Mindkét  hibát a szerkesztõ
által ígért, hamarosan megjelenõ második, javí-
tott kiadás orvosolja majd.

(A CD az OSZK kiadványtárában kapható,
ára 2000 Ft.)

A hét témáiból: A fiatalság társas szervezõdé-
sének szintjei es színterei. Tengeren túlról je-
lentjük (Benne a YALSA sorozata: A közössé-
gi hálózatépítés pozitív hatásai, Teen Read
Week, Teen Tech Week stb.). Idegen nyelvû
hangoskönyvek. Blogok az ifjúsági könyvtári
ellátás szolgálatában. Weblap-ismertetõ – a
Hertsdirect. org Link. A Békés Megyei Könyv-
tár kvízre invitálja a fiatalokat.

FIKSZ – új honlap fiatal
és fiatalos

könyvtárosoknak
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A kisebbségi önkormányzatok országos könyvtári
és levéltári gyûjteményeinek bemutatása

konferencia
2006. december 13., Budapest, Molnár u. 11.

Program:

1000 Érkezés, regisztráció
1030 Mender Tiborné, az OIK  fõigazgatója:

Köszöntõ és megnyitó
1035 Avanesián Alex, a Budapest V. kerületi Örmény Kisebbségi Önkormányzat elnöke:

Elõadás az örmény írás kialakulásáról, valamint a jelenlegi örmény könyvgyûjtemény
sorsáról, perspektívájáról

1100 Sutarski Konrád, az Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat elnöke:
A magyarországi lengyelség könyvtári gyûjteményeinek kialakulása, a levéltár és
a múzeum létrehozása, az állományok összetétele és látogatottsága

1130 Vajda Imre könyvtárigazgató:
Az Országos Cigány Könyvtár, Dokumentum- és Levéltár létrejötte, az állomány
összetétele és látogatottsága

1155 Szabados Anna könyvtárigazgató:
A Szlovák Országos Kisebbségi Önkormányzat könyvtárának létrehozása és fejlõdése

1220 Fórum
1240 Ebédszünet, könyvtárlátogatás
1330 Lásztity Péro, a Szerb Fõvárosi Önkormányzat elnökhelyettese:

A szerb könyvtári gyûjtemény gyarapítási forrásai, összetétele, a látogatók
érdeklõdési köre, statisztikai adatok

1355 Hartyányi Jaroszlava, az Országos Ukrán Önkormányzat elnöke:
A Hajós utcában létrehozott könyvtár beszerzései, mûködtetése, fejlõdése,
a látogatók összetétele

1420 Ambach Mónika igazgató, Németek Háza:
A Németek Házában mûködõ könyvtár kihasználtsága, a gyûjtemény alakításának
elvei, a kölcsönzés és a helybenhasználat statisztikai adatai

1445 Fórum

A konferencia idején, majd 2006. december 22-éig a könyvtár nyitva tartása alatt meg-
tekinthetõ Az örmény írás története címû tûzzománc-kiállítás, valamint a vitrinekben elhe-
lyezett válogatás az elõadásokon bemutatott könyvtárak anyagából.

A program moderátora Lukács Zsuzsanna, az OIK Nemzetiségi és Dokumentációs osz-
tályának vezetõje.

A rendezvényre minden kisebbségekkel foglalkozó szakembert és érdeklõdõt szeretettel
várunk.

TTTTTudjon róla!udjon róla!udjon róla!udjon róla!udjon róla!



Eseménynaptár 2006–2007

Az Országos Idegennyelvû Könyvtár
50. évfordulós ünnepe

Az Országos Idegennyelvû Könyvtár (OIK) 2006-ban ünnepli fennállásának ötvenedik év-
fordulóját. Ebbõl az alkalomból fogadással egybekötött megemlékezést tart az intézmény jelen-
legi és hajdani munkatársai körében 2006. november 29-én 15 órai kezdettel.

A rendezvény része lesz az ez alkalomra megjelent jubileumi évkönyv bemutatója. Az
évkönyvben – egyebek között – egykori, azóta más területen hírnevet szerzett kollégák, vala-
mint jelenlegi neves olvasók nyilatkoznak a könyvtárhoz fûzõdõ élményeikrõl. A kiadványt az
OIK régi munkatársa, Kiss-Szemán Róbert mutatja majd be a sajtó képviselõinek és a vendé-
geknek.

Alkotó könyvtáros

Országos Idegennyelvû Könyvtár, Budapest V. ker., Molnár u. 11.
2006. december 12. 17 óra

Az Országos Idegennyelvû Könyvtár (OIK) és a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Alkotó

könyvtáros címû programsorozatának második rendezvénye egy irodalmi est lesz.
Takács István íróval, Történtek dolgok címû kötetérõl, Závada Pál beszélget. Takács István,

aki a BME Urbanisztikai Tanszékének könyvtárosa, 2006-ban elnyerte a legjobb elsõ kötetért
járó Bródy Sándor-díjat. A mûsorban részletek hangzanak el a regénybõl. A beszélgetés mo-
derátora Virág Bognár Ágota, az OIK magyar nyelvi referense.

A program végén a szerzõ dedikálja mûvét, melyet a helyszínen kedvezményesen megvá-
sárolhatnak az érdeklõdõk.

Dátum Hely Rendezvény Rendez  intézmény Információ 

XI. 29. Bp., OIK 
50 éves jubileumi rendezvény, 
könyvbemutató 

OIK 
Nagy Imréné 
nagy.imrene@oik.hu 

XI. 30. Bp., OPKM A KTE emlékülése 
Könyvtárostanárok 
Egyesülete 

Bondor Erika 

XII. 12. Bp., OIK Alkotó könyvtáros OIK, MKE 
Nagy Imréné 
nagy.imrene@oik.hu 

XII. 13.  Bp., OIK 
Konferencia az országos 
kisebbségi önkormányzatok 
könyvtári gy jteményeir l 

Országos 
Idegennyelv  
Könyvtár 

Lukács Zsuzsanna 
lukacs.zsuzsanna@oik.hu 

2007 

februárja 
Bp.  

„Szomszédolás” a 
Képz m vészeti Egyetem 
Könyvtárában és az OPKM-ben 

Egyházi Könyvtárak 
Egyesülése 

Ásványi Ilona 

2007 

márciusa 
Bp. EKE szakmai továbbképzése  

Egyházi Könyvtárak 
Egyesülése 

Ásványi Ilona 

2007 

májusa 
Bp. 

„Szomszédolás” az 
Országgy lési Könyvtárban és 
az MTA Könyvtárában 

Egyházi Könyvtárak 
Egyesülése 

Ásványi Ilona 

2007. VI. 
25–27. 

Szombathely Az EKE éves konferenciája 
Egyházi Könyvtárak 
Egyesülése 

Ásványi Ilona 
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