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néhány szobában, ahonnan 1865-ben költözött
az akkor elkészült palotába. A növekedés miatt
már 1960-ban felmerült az új épület szükséges-
sége – az elõterjesztésekrõl, elnökségi állásfog-
lalásokról több dokumentum tanúskodik –, míg
aztán 1986-ban eldõlt, hogy az egykori akadé-
miai bérház átalakításával megépülhet az új
könyvtár. (A megnyitóra húsz esztendeje, 1988.
november 3-án került sor.) Szólni kell Rózsa
György tudományos munkásságáról is – írásait
a hetvenedik születésnapjára megjelent kötet,
illetve az azt követõen született írásokat a halá-
lakor készült bibliográfia vette számba –, elsõ-
sorban 2004-ben megjelent Anti-equilibrium.

Vitairat a fejlõdõ országok esélyegyenlõségérõl

címû könyvérõl, melyhez barátja, Fejtõ Ferenc
is írt elõszót. Rózsa többször járt fejlõdõ orszá-
gokban, és foglalkoztatta a fejlõdés, illetve a
fejlõdés gyorsításának a lehetõsége. Úgy vélte,
hogy a kultúra húzóágazat, és jelentõsége jóval
megelõzi a gazdaságét. Könyvében olyan új
modellt javasol, mely a jelenlegi körülmények
között is kiindulópontul szolgálhat a reformhoz,
célja mindezzel pedig az volt, hogy az elmara-
dott országokat a bekapcsolódás útjára segítse és
lakóikat felemelje „a nyomorból a fenntartható
szegénységbe”. Ezt azonban nem karitatív tevé-
kenységnek tekintette. A koncepció lényege,
hogy komplex integrált információs, általános
ismereteket és gyakorlati képzést egyszerre nyújtó
központokat kellene létrehozni a segélyalapok-
ból a fejlõdõ országokban. Ezt nevezi MAMA
(Multifunkcionális Alkalmazott Munkakészségi
Alap) rendszerû képzésnek; ez a modell a könyv-
tári funkciót, a könyv- és újságkiadást, a levél-
tárat, a hagyományos és a gyakorlati oktatást
integrálja. Bánhegyi Zsolt elõadásának végén
felhívta a figyelmet arra, hogy az Egyesült Álla-
mokban minden évben közzéteszik, hogy az ál-
lamok közkönyvtárai a ráfordítások hányszoro-
sát „termelték meg” tevékenységük során: ez
olykor négy-ötszörös hasznot jelent.

Az emlékülés végén Rózsa Mihály mondott
köszönetet az elõadóknak és a megjelenteknek,
és felhívta a figyelmet az elõtérben elhelyezett –
néhány dokumentumot, levelet, dedikált köny-
veket és több fényképet tartalmazó – emléktár-
lóra, ami most már „örökre itt marad”. (A ren-
dezvényt az elõcsarnokban folytatott kötetlen
beszélgetés zárta.)

(murányil)

Ugrin Gáborné
(1935–2008)

Szomorúan tudatjuk a
könyvtáros társadalom-
mal, hogy Ugrin Gá-
borné (Majoros Márta)
2008. november 16-án,
vasárnap reggel elhunyt.

Ugrin Gáborné a
Könyvtárostanárok E-
gyesületének alapítója,
egykori titkára és tagja,
a Bod Péter Társaság
alapító elnöke volt – és
nyugállományba vonu-

lása után is, mindvégig, örökös könyvtárostanár.
A hazai iskolai könyvtárügy XX. századi törté-
netének legmarkánsabb egyénisége, meghatáro-
zó személyisége. Több évig gyakorló könyv-
tárostanár, aki munkája során egyéni ötleteivel
bizonyította a magyar pedagógusok és könyvtá-
rosok számára az iskolai könyvtár jelentõségét.
Megalapítója a Bod Péter Országos Könyvtár-
használati Versenynek. Fõvárosi, majd országos
elméleti pedagógiai intézményekben a hazai is-
kolai könyvtárügy segítõje. Nyugdíjba vonulása
után is aktív résztvevõje az egyesületi életnek.
Fáradhatatlan mozgatója volt a hazai iskolai
könyvtárügynek.

Nem is vállalkoznék most Márta teljes élet-
mûvének ennél részletesebb méltatására, hiszen
a pedagógia és a magyar könyvtárügy oly sok
területén fejtette ki a tevékenységét, olyan akti-
vitással és korát meghazudtoló energiával, fá-
radhatatlanul, hogy mi, sokkal fiatalabbak is csak
tisztelettel figyeltük, de ezt az iramot néha ma-
gunk sem bírtuk.

Nekünk, könyvtárostanároknak különösen
fontos volt az õ személye és példája, hiszen –
ahogyan Balogh Mihály, korábbi elnökünk szokta
Mártával kapcsolatban találóan megjegyezni –
egy Dosztojevszkij-parafrázissal élve: mi mind-
annyian „az õ köpönyegébõl bújtunk elõ”.

Az iskolai könyvtárügy elõremozdításában, a
könyvtárostanári szakma kialakulásában, az is-
kolai könyvtárosok képzésének fejlesztésében
Mártának pótolhatatlan érdemei vannak. Szak-
mai érdekképviseletünk, a Könyvtárostanárok
Egyesülete és elõdszervezetei sem jöttek volna
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létre Márta szívós tenniakarása nélkül.
Számos – a mai napig élõ – hagyo-
mány és szakmai program megálmo-
dója és elindítója volt: ezek közül ki-
emelném a KTE Nyári Akadémiáját
és a Bod Péter Országos Könyvtár-
használati Versenyt.

A szakma iránti elhivatottsága,
szívós elkötelezettsége élete utolsó
pillanatáig kitartott: szívszorító volt,
hogy a halálos ágyán is az utolsó
általa szervezett rendezvény kimene-
telén aggódott, a lebonyolítás sike-
réért izgult.

Unokahúgának még módja volt e
rendezvény sikerességérõl szombaton este beszá-
molni, átadni az emlékülésen részt vevõk üd-
vözleteit, köszöneteit és a miniszteri elismerõ
oklevelet. Ezt követõen megnyugodott, és más-
nap hajnalban csendesen el is aludt.

A könyvtárostanárok visszaemlékezéseiket,
Márta méltatását a könyvtárostanárok levelezõ-
listáján és a blogunkon osztották meg egymás-
sal, a kitüntetéssel kapcsolatos bejegyzésünknél
(http://konyvtarostanar.klog.hu/?p=924).

Végezetül szeretném megköszönni a Könyv-
tári Intézetnek, jelesül Bartos Évának, továbbá
Murányi Lajosnak, az Országos Pedagógiai
Könyvtár és Múzeumnak és az Oktatási és Kul-
turális Minisztérium (OKM) Könyvtári Osztá-
lyának, hogy Márta legutóbbi kitüntetését a Bod
Péter Társaság és a Könyvtárostanárok Egyesü-
lete mellett támogatták az OKM Titkárságán.
Szinte a legutolsó pillanatban, de Márta még örül-
hetett ennek az elismerésnek is.

Köszönjük minden kollégának a megemléke-
zéseket, és hogy Márta emlékét megõrzik a szí-
vükben!

Bondor Erika

elnök, Könyvtárostanárok Egyesülete

Márta

Olvasom lobogó visszaemlékezõ írását e lap
hasábjain. Mint mindig, most is az iskolai könyv-
tárak jövõje érdekli, mégha múltat idézõ is. S
bennem is a múlt és a jövõ kavarog a megvál-
toztathatatlan tény hallatára: Márta nem jön töb-
bet hozzám se.

Pályakezdõ voltam, amikor Ugrin Gáborné,
Márta elõször került a közelembe harminc évvel

ezelõtt. Elsõ munkahelyemen negyvenhét kulcs
és egy létra társaságában kezdtem meg boldog
könyvtárostanári pályám, s egy továbbképzésre
hozzá vitt a sors.

Addig azt gondoltam – errõl az egyetemen
nem tanultunk –, hogy az iskolai könyvtár is
olyan, amilyennek édesapámnál láttam a nyil-
vános könyvtárat. Márta akkor is lobogott.
Beszélt a könyvtárismereti órákról, a szakta-
nárokkal való együttgondolkodásról, a diákok
könyvtári munkába való bekapcsolódásáról. Meg-
értettem.

És nem lettem pályaelhagyó, a kulcsok, a létra
és más nehézségek ellenére sem.

Márta járta a várost, az országot és minden-
hol – nem elõadásban, nem továbbképzés for-
májában, de mindannyiunkat a könyvtárostanári
hivatásra oktatott. E tekintetben nem tett különb-
séget minisztériumi tisztviselõ, országgyûlési
képviselõ és könyvtárostanár között.

A következõ képet megidézi cikkében: ma
is látom magam elõtt! Márta megérkezett a
Városmajori Gimnázium könyvtárába. Szíve-
sen jött ide, hiszen kedves kollégájára, Gyõri
Gáspárra itt emlékeztek halálának tizedik év-
fordulóján. Márta hozzánk is úgy jött, mint
mindannyiunkhoz: elõször bekukkantott az
igazgatóhoz, mondott neki néhány kedves szót,
s megdicsért. Aztán átjött a könyvtárba, ahol
soha nem volt igazán elégedett, s persze kér-
dezett. Tanulmányok zsongtak a fejében, mi-
lyen kár, hogy értékes gondolatai közül oly
kevés jelent meg! Nem volt sem hely, sem
mód a rendes munkakörülményekre.

Azon a napon is – amit megidézett – belé-
pett, körülöttem számos diák, tanár, de õ meg-


