
  Könyvtári Levelezõ/lap • 2008. július • 25

Emlékülés
és szaktanterem-avatási

ünnepség

(Készült a Dr. Kertész Gyula
szaktanterem névadó ünnepségének

és avatásának egyéves évfordulójára)

Felgyorsult világunkban különösen nagy a je-
lentõsége, ha példát látunk arra, milyen fontos
és milyen jó érzés is néha-néha megállni és
emlékezni. A Kölcsey Ferenc Református Taní-
tóképzõ Fõiskola a Dr. Kertész Gyula szaktante-
rem névadó ünnepségének és avatásának egy-
éves évfordulóján önálló kiadvánnyal tisztelgett
a 2002-ben elhunyt bibliográfus elõtt. 2006.
december 14-én az intézmény informatikus
könyvtáros szak oktatóinak kezdeményezésére
ugyanis emlékülést és szaktanterem-avató ünnep-
séget rendeztek. Amint azt a fõiskola rektora,
Csorba Péter a szaktanterem avatási ünnepsé-
gén mondta, „az igényes és precíz egykori fõis-
kolai docensre, aki hatalmas lexikális tudással
rendelkezett, A Tanár Úrra” emlékeztek. Ennek
a napnak az elõadásaiból válogatva a bibliográ-
fus – nem csak – oktatói tevékenységének kí-
vántak méltó emléket állítani e kiadvánnyal.

Kertész Gyula hosszú pályafutása alatt nem
csupán gyakorló könyvtárosként mûvelte szak-
máját, hanem tudását át is adta a következõ
könyvtáros nemzedékeknek, méghozzá intézmé-
nyi keretek között is. A könyvtárosságot, melyet
õ hivatásnak tekintett, számos munkaterületen
mûvelte: a derecskei járási könyvtár vezetõje-
ként, megyei könyvtári módszertanosként, inté-
zeti tanárként, illetve fõiskolai docensként, az-
tán az Állami Gorkij Könyvtárban fõosztályve-
zetõként, majd nyugállományba vonulásáig az
Országos Széchényi Könyvtár Retrospektív Bib-
liográfiai Osztályán a Magyar Könyvészet 1921–
1944 ciklusbibliográfia hátralévõ kötetei szer-
kesztési munkálatainak vezetõjeként. Szerzõként
is igen termékeny volt, rendszeresen publikált a
szaksajtóban. Munkásságát 1994-ben Szinnyei
József-díjjal, majd egy évre rá Széchényi Fe-
renc-emlékéremmel ismerték el. 2005-ben aztán
a Magyar Könyvtárosok Egyesületének két ta-
gozata megalapította a Kertész Gyula-díjat, ame-
lyet elsõként Bényei Miklósnak ítéltek oda. Ker-

tész Gyulának köszönhetõ a könyvtári tájékozta-
tás elsõ, négykötetes felsõoktatási jegyzetének
megszerkesztése is, amelynek elsõ kötetét õ maga
is írta.

Ebbõl a gazdag életmûbõl adnak ízelítõt az
ünnepségen elhangzott, személyes hangú elõadá-
sok a kötet elsõ felében. Az ünnepség szervezõ-
je, Goda Éva fõiskolai docens, aki maga is tanít-
ványa volt Kertész Gyulának, miközben felvá-
zolja a tanár úr pályáját, saját, vele kapcsolatos
emlékeinek felidézésével teszi emberközelibbé
elõadását. Bényei Miklós egyetemi docens elsõ-
sorban a bibliográfus tevékenységére fókuszál
elõadásában, részletesen elemzi annak elméleti-
metodikai és gyakorlati eredményeit, érdemeit.
Biczák Péter, a Pest Megyei Könyvtár igazgató-
ja a debreceni tanítóképzõ intézet népmûvelés-
könyvtár szakán végzett tanulmányai kapcsán
emlékszik vissza Kertész Gyulára, aki akkor
csoportvezetõje volt, és akihez aztán évekkel
késõbb atyai barátság fûzte. Hadházy Csabáné

Beszteri Éva egy emlékezetes vizsgájáról szá-
mol be, amelynek kapcsán a tanár úrnak nem-
csak a szigorúságát, de megértõ emberségét is
megtapasztalta. Az egykori diákból Kertész
Gyula barátjává vált Nagy Sándor fõiskolai do-
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cens a pedagógus példakép kritériumait számba
véve, egykori tanára életútján keresztül, a könyv-
tárost, az oktatót igen részletesen bemutatva bi-
zonyítja, hogy „Kertész Gyula pedagógusként és
könyvtáros szakemberként egyaránt megtestesíti
a példakép korokon átívelõ ismérveit”.

Amellett, hogy a könyvtári szaktanterem –
névadójának tisztelegve – egy kisebb állandó ki-
állításnak ad otthont, a Kölcsey Ferenc Refor-
mátus Tanítóképzõ Fõiskola Könyvtárának mun-
katársai a tanár úr özvegye segítségével idõszaki
kiállítást is rendeztek Kertész Gyula hagyatéká-
ból, munkásságáról. Ennek anyagában két élet-
szakasz, méghozzá a Debreceni Tanítóképzõ
Intézetben, valamint az Országos Széchényi
Könyvtárban eltöltött évek a leghangsúlyosab-
bak, bemutatva a tanárt és a tudós bibliográfust
egyaránt. A füzet második részében Radnai

Ferencné Csapó Éva összeállításában a kiállítás
leírása mellett Kertész Gyula munkásságának
válogatott bibliográfiáját is megtaláljuk. Ebben
az önálló mûvek – A magyar sajtó repertóriuma-
inak annotált bibliográfiájától a Magyar helység-
névtárak, helységnévlexikonok és szótárakig –,
tanulmányok, cikkek, recenziók, valamint az egy-
kori docensrõl szóló irodalom felsorolása szerepel.
Színes fotók zárják a kötetet, amelyek ízelítõt ad-
nak a kiállítás anyagából, az emlékülés pillanatai-
ból, és amelyeken feltûnnek az egykori pályatár-
sak, tanítványok és a fõiskola jelenlegi hallgatói is,
mintegy hidat képezve múlt és jövõ közt.

Az emlékezõk mindannyian kiemelik Kertész
Gyula szakmai elhivatottságát, óriási tudását,
alaposságát, igényességét, szigorát, rendszer-
szemléletû gondolkodását, újdonságra való nyi-
tottságát és emberségét. Egykori tanítványai
abban is egyetértenek, hogy diákként bizony
zavarta õket ez a precizitás, szigorúság, a magas
követelmények, ugyanakkor utólag már mind-
nyájan látják ennek hasznosságát, és hálásak is
ezért, s mindazért, amit tanáruktól kaptak. Amint
azt egyikük megjegyzi „jellemformáló erõvel is
bírt, melynek hatása végigkísért pályámon”. Sok
hallgatójával késõbb is ápolták a kapcsolatukat,
amely nem egy esetben – idõvel – a tanár-diák
viszonyból mély barátsággá alakult.

Azok számára, akik nem ismerhették Kertész
Gyulát, a hálás emlékezõk szeretettel teli, mélta-
tó soraiból egyértelmûen érezhetõ, hogy az egy-
kori oktató hivatását milyen mélységes elkötele-
zettséggel mûvelte. A kötet – miközben betekin-

tést ad az életmûbe –, a szakmai érdemek hang-
súlyozása mellett számos emberi adalékkal gaz-
dagítja a Kertész Gyula-képet.

Emlékülés és szaktanterem-avatási
ünnepség Dr. Kertész Gyula könyvtár szakon
oktató egykori intézeti tanár/fõiskolai
docens emlékére. (Készült a Dr. Kertész
Gyula szaktanterem névadó ünnepségének
és avatásának egyéves évfordulójára.)
Debrecen : Kölcsey Ferenc Református
Tanárképzõ Fõiskola, 2007. 50 p.

Tóth Andrea

Kései köszöntõ

Lipták Pálnak 2008. március 28-án nyílt kiállítá-
sa a békéscsabai Jankay Galériában, és április 3-
áig volt megtekinthetõ. Erre az alkalomra szer-
kesztette és adta ki Szemenkár Mátyás, a
Szemimpex kiadó vezetõje a Kései köszöntõ címû
kötetet, amely 52 színes táblán idézi fel Lipták
Pál festõi életmûvét. Ebben jelent meg – többek
között Ambrus Zoltán, Banner Zoltán, Bereczky
Lóránd megemlékezése mellett – az alábbi írás.

Egy reneszánsz ember

Amikor ez a katalógus készül, ez a kiállítás
nyílik, a reneszánsz éve van. Illõ az emberhez, a
festõhöz: Lipták Pálhoz. Ha képet festene errõl,
az õt jellemzõ költõi címadással ezt írná alá: a
felszabadult ember virágzása. Mert õ ilyen cí-
meket adott, s mert a reneszánszban valóban
kinyílik az ember; a ráeszmélés, hogy önma-
gában is érték, hogy tud valamit, s a tiltások,
dogmák nélkül kiszínesedik a világ, hatalmas
energiaforrás. Pali mindig büszke volt arra,
hogy annak idején, a XIX. század közepén,
felmenõi megváltották magukat a jobbágyság-
ból. Nem kapták a szabadságot, hanem a job-
bágyfelszabadítás elõtt néhány évvel, saját erõ-
bõl megváltották azt, mintegy kivásárolták ma-
gukat. Talán innen eredhetett öntudata, s ön-
törvényûsége, amely nélkül súllyal említhetõ
életmû nem jöhet létre. Neki pedig legalább
két életmûve van: a könyvtárosi és a festõmû-
vészi, s akkor még nem szóltunk a szerkesztõ-
kiadó, a népmûvészeti gyûjtõ, a költõ, a
könyvtártervezõ Lipták Pálról, bár, mint a re-
neszánszban, a különbözõ területû érdeklõdé-
sek és munkálkodások nem választhatók szét
nála sem.


