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biztat majd minden kis olvasót, hogy újabb és újabb,
hasonlóan szép történeteket vegyen kezébe.

Németi Katalin

Az Iskolai Könyvtárosok
Szekciójának alapítása

Énektanári végzettségem mellett 1964 és 1969
között Kovács Máté tanszékén, esti tagozaton
elvégeztem a könyvtár szakot. 1961-tõl kétéven-
ként, 19 alkalommal vettem részt Debrecenben
a Bartók Béla Nemzetközi Kórusfesztiválon. Való-
színûleg ez is hozzájárult, hogy évrõl évre egyre
jobban éreztem az igényes, önkéntes, a szakembe-
rek által alulról szervezett szakmai találkozások
hiányát a könyvtár szakos tanárok részére.

1971-ben, Károlyi Ágnes hívására, szívesen
kapcsolódtam be a Magyar Könyvtárosok Egye-
sületébe (MKE). Szerettem volna, ha a könyvtá-
rosok szervezetének lett volna egy tanári tagoza-
ta is, mint a történész, zenész, fizikus stb. társa-
ságoknak. Erre akkor nem nyílt lehetõség.

1973-ban létrejött azonban az Ifjúsági Könyv-
tárosok Szekciója a KMK (Katsányi Sándor), az
OPKM (Károlyi Ágnes), a közmûvelõdési könyv-
tárak ifjúsági felelõsei (köztük Balogh Mária),
pedagógiai intézetek könyvtári szakfelügyelõi
(Eger: Pásztor Emilné, Budapest: Ugrin Gá-

borné) és mások elõkészítõ munkája nyomán.
Remek szervezet volt! A vezetõség, melynek
elnöke Gyõri Erzsébet, titkára Károlyi Ágnes
volt, mindenkit szívesen fogadott. Személyeske-
désnek, törtetésnek nyoma sem volt – a szakmai
kérdésekkel eredményesen együtt foglalkozott
könyvtárigazgató és kezdõ könyvtáros, pesti és
vidéki, könyvtáros és tanár, férfi és nõ, idõsebb
és fiatal, nagy tudású könyvtári szakember és
alapfokú egyhetes tanfolyamot végzett, szorgal-
mas kezdõ. Sok közmûvelõdési és középiskolai
könyvtáros mellett rendezvényeikre meghívták a
katonákat, a szakkönyvtárosokat, a kutatókat.
Amikor a második választáskor (1976-ban) Balogh
Máriát választották meg elnöknek, Ugrin Gábornét
titkárnak, a vezetõség külön gondot fordított arra,
hogy a programokban szerepeljen mindenféle
könyvtárban dolgozó kolléga igénye szerinti téma.

Ismét felötlött bennem a sorozatos debreceni
karnagyi-szakmai együttlét. Végül az MKE sopro-
ni vándorgyûlésén felszólaltam: Miért nincs nyári
találkozójuk az iskolai könyvtárosoknak úgy, mint

a karnagyoknak Debrecenben, az énektanároknak
Gyõrben? Bizony egy kis zümmögés támadt a
nagyteremben. Több felõl hangzott: Mit akarok én
már megint az „enyimekkel”? A jövõt tekintve egy
nevezetes választ kaptam a sokunk által mélyen
tisztelt Szentmihályi János tanár úrtól: Nincs önál-
ló rendezvényük? Ennek oka egyedül az, hogy nincs
senki, aki kezdeményezze, kiküzdje az engedélye-
zést. Aki úgy megszervezze és végigsegítse az el-
sõt, hogy ne is lehessen nem folytatni. Ha csak
igényük van, de akaratuk és minden munkát fel-
vállaló szervezõik nincsenek, soha nem is lesz.

Eléggé bosszúsan még megszólaltam: Miért
kapjuk ezt a bírálatot? Hát ki tudná ezt elindítani
közülünk? S a tanár úr egy rövid válasszal zárta
le a témát: Ki kezdeményezzen? Ki szervezzen?
Nos, aki felveti az igényt. Például maga.

Bár Szentmihályi tanár úr sokszor beszélge-
tett velünk, hallgatókkal, soha nem alázott meg
senkit. Az ülés végén égõ arccal mentem oda
hozzá kérdezni, miért szólt így, segítség felaján-
lása helyett. Akkor megismételte szavait és hoz-
zátette, komolyan gondolta, hogy fogjak hozzá a
munkához. Ha lesz akaratom, kitartásom, majd
megjön a segítség is.

Megkaptam a segítséget. 1981-tõl kétévenként
szerveztem az Iskolai Könyvtárosok Nyári Aka-
démiáját. Hogy az elsõ öt, általam szervezett
akadémiának (1983, 1985, 1987, 1989, 1991)
miben látom a jelentõségét, errõl röviden írtam,
de talán a jövõ érdekében egyszer majd rászá-
nok néhány délutánt az elemzésükre. Jelenleg
azonban errõl csak azért szóltam, mert valami-
kor az elsõ akadémiák során érlelõdött tovább
az igény: kellene egy „saját” közösség, mely a
nyári akadémián elhangzottakat kipróbálja, to-
vábbgondolja, továbbítja, s amely munkájával
elõkészíti a következõ tartalmát.

Éreztem, hogy lépni kellene, de „meg voltam
elégedve” magammal. Úgy gondoltam, én a
vállamon viszem az akadémiákat, hozza létre az
a szervezetet, aki fontosnak véli és vezetni akar-
ja. Jöttek azonban a csendes megkeresések:
Márta, miért nem kezdeményezel? Én meg el
akartam bújni a feladat elõl. Azután jöttek az
ifjúsági szekcióban a titkári gondjaim: Nagy

Attila elnöksége idején egyre több helyet kapott
az olvasáskutatás (ami fontos volt), a közmûve-
lõdési könyvtárban dolgozók gondja (melyre
válaszolnia kellett a szervezetnek), mind többször
az iskolák általános témái szerepeltek a közoktatá-
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si területrõl, s nem az iskolai könyvtárosok speci-
ális tartalmi, módszertani témái. Egy alkalommal
az egyik rendezvény végén megint számon kérték
tõlem, a titkártól, hogy miért nem mélyedünk el
saját problémáink megoldásában a két nyári aka-
démia között is. Miért nincs önálló hangjuk a taná-
roknak? Igyekeztem Szentmihályi tanár urat utá-
nozni, de hiába mondtam: csináljatok szervezetet,
ha igénylitek. A válasz mindegyre csak az volt,
neked nincs jogod nem lépni, Márta.

Ekkor egy (számomra) ismét emlékezetes,
néhány perces találkozás következett egy álta-
lam sok mindenért tisztelt könyvtári szakember-
rel. Mint az Ifjúsági Könyvtárosok Szekciója
titkárának fel kellett keresnem Papp Istvánt, az
MKE akkori titkárát. Munkám végeztével kifa-
kadtam: Mit lehetne tenni az iskolaiak érdeké-
ben? Azt a választ kaptam: Ha magának szól-
nak, magának kell lépnie. Ha nem sikerül tago-
kat szervezni elegendõ számban, legfeljebb nem
jön létre a szervezet. Pár perc múltán már a
megoldás lehetõségeirõl beszéltünk, s mint több
esetben, már vitáztunk a szervezet nevérõl. Mi le-
gyen? Tanár Könyvtárosok Szekciója, Könyvtár-
pedagógusok Szekciója, Könyvtárostanárok Szek-
ciója? Nem, nem, nem – volt Papp István válasza.
(Nekem sem tetszett egyik sem.) De hát név nélkül
mihez kezdjek? S akkor ajánlotta az Iskolai Könyv-

tárosok Szekciója nevet Papp István, mondván, talán
ezt fogadja el leginkább a könyvtárosok szakmai
egyesülete. A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár iro-
dájában (akkor egyben az MKE titkárának szobá-
jában) elhangzott beszélgetés után meghallgatást
kértem az egyesület elnökétõl, Billédi Ibolyától.

Elõször ismét megköszöntem az elnök
asszonynak, hogy támogatott az elsõ nyári aka-
démia meghirdetése idején, s elõadtam az újabb
elképzelést, hogy kellene egy fórum az iskolák-
nak. Kértem a javaslatait, hogy miként kezdjek
a szervezéshez, ki legyen a vezetõ. (Aki méltó
és alkalmas lett volna, Gyõri Gáspár, a Táncsics
Gimnázium könyvtárosa, már nem élt.) Biztató
szavakat kaptam, melyek után elkezdtem érlelni
a gondolatot. Végre megtaláltam azt a személyt,
akit vezetõnknek kiválónak véltem. Elmondtam
az illetõnek gondolataim lényegét, és megbeszél-
tük, hogy a részletek kidolgozása és a konkrét
teendõk meghatározása végett találkozunk egy
hét múlva a Hazafias Népfront Belgrád rakparti
épületében. Egy hét múlva a szobában Maróti

Istvánt találtam. Kérdeztem, hol van Kisfaludi

Sándor, akivel találkoznom kellene. István kö-
zölte: Kisfaludi Sándor már nem él (1986).

A temetés napjáig nem tettem semmit. Úgy
éreztem, nincs erõm egyedül tovább küzdeni.
Azután restelltem, hogy félbehagyom a megkez-
dett utat. Elkezdtem dolgozni az MKE elnöké-
nek (Billédi Ibolyának) és sok kiváló könyvtá-
rosnak és közoktatási vezetõnek, mindenekelõtt
iskolai könyvtárban dolgozó kollégáknak a taná-
csaira is figyelve.

Kerestünk új elnökjelöltet. Többen Ballér

Piroskára gondoltunk. Õ segített volna az indu-
lás idején, de nem akarta, hogy mérhetetlenül
sok fõvárosi feladata közül elnöki munkája mi-
att esetleg egy is elmaradjon. Ekkor a felsõokta-
tás felé fordultam. Kértem Fülöp Géza tanszék-
vezetõt, legyen az elnökünk. Maga helyett õ
Szabó Sándort ajánlotta, de Szabó tanár úr sem
vállalt minket. Fõrhércz Verával, Celler Zsuzsá-

val megkezdtük az elõkészületeket, amit megne-
hezített Nagy Attilának, az ifjúsági szekció el-
nökének tiltakozása. (Aki persze nem láthatta
elõre, hogy milyen fontos szerepet tölthet majd
be ez a szervezet ebben a speciális könyvtári
körben.) Billédi Ibolya jelezte, hogy jó lenne, ha
az õszi MKE küldöttközgyûlés elõtt lezárnánk a
szervezési szakaszt. Már megbeszéltük az alaku-
ló ülés helyét, idejét stb., de nem volt elnökje-
löltünk! Bár az elsõ idõre vállaltuk a vezetésben
való közremûködést, egyikünk sem kívánt ké-
sõbb vezetõ lenni. Közben (sok esetben Nagy
Attila hatására) több könyvtáros agitálni kezdett,
hogy ne szervezzem a pedagógusok szekcióját.
A feszültséget látva még Károlyi Ágnes is arra
kért, maradjak továbbra is titkár Nagy Attila
mellett. Felmerült bennem, hogy talán a Pedagó-
giai Társasághoz kellene csatlakoznunk, ahol
szívesen fogadott volna az ottani elnök és sok
közoktatási szakember. Nehéz volt dönteni. Én
változatlanul mondtam (és ma is vallom): az
iskolakönyvtárban és más könyvtárban dolgozók-
nak jó, ha van egy közös szervezetük, amelyen
belül (és nem kívül) tisztázódnak a közös témák,
ugyanakkor külön csoportban biztosítani kell a
lehetõséget a speciális kérdések megválaszolására.
Könnyebb nekünk, tanároknak egy pedagógiai szer-
vezethez csatlakozni, de minden nehézség ellenére
értékesebbnek (bár nehezebbnek) véltem a szak-
mai szervezetben való munkát. Napjainkban talán
egy önállóbb társaság együttmûködhetne a peda-

gógiai és a könyvtári szervezetekkel egyaránt. A
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nyolcvanas évek közepén azonban még nehéz volt
egy önálló egyesület létrehozása, különösen akkor,
ha nem volt elnökjelöltünk sem.

Az elõkészületek utolsó heteiben Szabó Sán-
dor ajánlotta, beszéljek Tóth Gyulánéval. Soha
nem hallottam a szombathelyi kolléganõ nevét,
nem találkoztam vele az MKE rendezvényein
sem – de bíztam Szabó Sándorban s abban, hogy
egy tanárképzõ fõiskola könyvtárvezetõje ismeri
eredményeinket és munkánk aktuális kérdéseit.
Tudtam, aki több éve könyvtárigazgató, az el
tud igazodni az állami és pártvezetés köreiben.
(Az iskolai könyvtárosokból általában hiányzott
az ilyen tudás.) Azt azonban nem tudtam, mi-
lyen messze voltak a közoktatás könyvtárosai-
nak problémáitól, és fõleg az 1960 és 1985 kö-
zötti eredményeitõl, örömeitõl. Végül felhívtam
a szombathelyi fõiskolát, s felkértem Tóth
Gyuláné Király Katalint az elnöki tisztségre.

Az iskolai szekció 1986 novemberében a
Fáklya klubban tartotta alakuló ülését. A szerve-
zõk nevében köszöntöttem a megjelenteket és
idéztem: „Sokaknak egy cél felé való tömörülése

feltûnõ nagy dolgokat hoz létre.” (Veres Pálné)

Megválasztott elnökünk, Tóth Gyuláné ki-
emelte, törekednünk kell a minisztérium és a párt
központi bizottsága határozatainak megvalósítá-
sára. Elnökünk a végrehajtást, én, a megválasz-
tott titkár a kezdeményezést, az öntevékenysé-
get, mindenki egyéni felelõsségét hangsúlyoz-
tam. Ez a két irány pompásan kiegészíthette volna
egymást, de vezetõségünk munkája nehézzé vált
a társadalmi változások forgatagában. Egyik
vezetõségi ülésünk kezdetén elnökünk utódjavas-
lat nélkül bejelentette lemondását, és váratlanul
csatlakozott hozzá Balogh Mihály is… Nem volt
sok idõnk a gondolkodásra, mivel kezdõdött ren-

 

Szervezet 1987 1988 1989 1990 1991

Bács-Kiskun megye 144 128 147 143  

Baranya megye 119 124 145 143  

Békés megye 174 190 189 129  

Borsod megye 84 67 66 56  

Csongrád megye 164 158 201 59  

Fejér megye 97 102 107 91  

Gy r-Sopron megye 201 224 234 112  

Hajdú-Bihar megye 176 138 159 159  

Heves megye 85 100 105 69  

Komárom megye 74 70 73 73  

Nógrád megye 72 71 81 47  

Pest megye 230 229 248 171  

Somogy megye 114 104 95 46  

Szabolcs-Szatmár megye 113 103 119 104  

Szolnok megye 93 87 97 95  

Tolna megye 107 104 99 47  

Vas megye 116 132 124 112  

Veszprém megye 97 90 93 110  

Zala megye 45 35 52 33  

Bibliográfiai szekció – – – –  

Gyermekkönyvtáros szekció 132 113 113 143  

Iskolai könyvtáros szekció 78 96 96 147 199 
Mez gazdasági könyvtáros 

szekció 
– – – 52  

Múzeumi könyvtáros szekció 3 28 30 37  

Olvasáskutatási és 

olvasószolgálati szekció 
94 93 93 43  

Zenei könyvtáros szekció 85 80 83 98  

Társadalomtudományi szekció 268 246 255 216  

Központ 109 98 96 95  

Testületi tagok 51 57 59 53  

M szaki könyvtáros szekció 500 500 536 540  

Összesen 3625 3567 3795 3213  

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete taglétszáma

1987 és 1990 között

dezvényünk a Deák téri általános iskola díszter-
mében. Titkárként bejelentettem a tagságnak,
hogy elõkészítjük az elnök és a teljes vezetõség
újraválasztását. Nagyon reméltem, hogy a vá-
lasztás után sima tagként folytathatom munká-
mat. Kértem, ne szerepeljek már a vezetõség-
ben, de a megjelentek teljes számban megsza-
vaztak. Nehéz volt úgy dolgozni, hogy a tagság
egy része nem értett egyet többünk gondolatai-
val. Nos, az új vezetõségben az elnök mellett
néhány hónapra elvállaltam a munkát, amíg bele
nem tanultak a feladatok ellátásába. A néhány
hónapból egy számomra igen nehéz év lett.

Végül 1991 õszén új vezetõséget választott a
tagság: Balogh Mihály elnököt, a szakmánkhoz
haláláig hû Ambrus Andrásné Zsókát és más
tagokat. Jó érzéssel adtam át a munkát. Az MKE
elnöksége által összeállított statisztika szerint
1986-tól, alakulásunktól folyamatosan nõtt tag-
ságunk száma. Az elsõ öt nyári akadémiánk is
sokak elismerését váltotta ki. Örömmel készül-
tem nyugdíjas éveimre.

Ugrin Gáborné

az iskolai szekció szervezõje

Kilencven éve született
Martonosi Pál állami díjas

könyvtárigazgató

A Kiskunhalasi Városi Könyvtár újraalapítója
1916. június 16-án született Zomborban. Ötéves
korában költöztek Halasra, majd vissza Zom-
borba. Katonaként részt vett a háborúban, ezt
követõen újra Halasra jött, és könyvkereskedõ-
ként dolgozott.

A negyvenes évek végén elkezdõdött a nép-
könyvtári hálózat kiépítése az országban, így


