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✒ Jubileumi emléküléssel, könyvbemuta-

tóval és szakmai konferenciával ünnepelte

fennállása huszonötödik évfordulóját a

kunszentmiklósi Pro Bibliotheca Antiqua

Baksayana Alapítvány.

1991-ben két szentmiklósi öregdiák,

Naszvadi György (akkor pénzügyminiszté-

riumi helyettes államtitkár) és e sorok író-

ja, Balogh Mihály (akkor a gimnázium

könyvtárostanára) szervezte meg az alapít-

ványt, tizenkilenc alapító közremûködé-

sével.

A szervezet kiemelt célja volt (és ma-

radt) a nagy múltú, értékekben gazdag, de

a múló idõben megviselõdött régi, muzeá-

lis állomány védelmének anyagi támogatá-

sa, kulturális értékeinek feltárása, bemuta-

tása. 

Kuratóriumunk 2016. szeptember 30-án

déli tizenkét órára a mûemlék Öreggimná-

zium épületébe, a református egyház gyü-

lekezeti termébe hívta jubileumi emlék-

ülésre az alapítvány alapítóit, támogatóit,

együttmûködõ partnereit és az érdeklõdõ-

ket. Baski Imre kuratóriumi elnök megnyi-

tóját és Pintér Gyula gyülekezeti lelkészel-

nök üdvözlõ szavait követõen az elnökség-

ben helyet foglaló Hoppál Péter, az EMMI

kultúráért felelõs államtitkára köszöntötte

az alapítványt és méltatta eddigi tevékeny-

ségét. 

A köszöntõk után a kuratórium szintén

„negyedszázados” titkáraként adtam szá-

mot az alapítvány tevékenységérõl. Beszá-

molómban elhangzott többek között, hogy

az idõközben közhasznúvá vált alapítvány

KLL • 2016/11

NAPLÓ4

Hoppál Péter (Fotó: Márta Fotó)



a huszonöt év alatt restauráltatásra, köt-

tetésre, fertõtlenítésre, polcrendszerre, 

informatikai fejlesztésre és az állományt

reprezentáló kiadványok megjelenésének

támogatására közel tizenkétmillió forintot

fordított. Az alapítvány tevékenysége, rá-

fordításai nyomán a régi könyvtár a kultu-

rális turizmusba is bekapcsolható gyûjte-

ménnyé alakult.

A titkári beszámolót titkári könyvbemu-

tató követte. Néhány nappal a rendezvény

elõtt jelent meg egy kettõs kötet, amelynek

elsõ része a kétszázötven éves gimnáziumi

könyvtár történetét tartalmazza, második

része pedig az alapítvány huszonöt évét

mutatja be (Balogh Mihály – Kisari Ottilia:

Fejezetek a kunszentmiklósi református

gimnáziumi könyvtár történetébõl – A hu-

szonöt éves Pro Bibliotheca Antiqua

Baksayana Alapítvány). A könyv az „Ala-

pítvány A Közjóért” támogatásával jelent

meg a Magyarországi Református Egyház

kiadásában, a Méry Ratio Kiadó gondozá-

sában.

Az ünnepi ülés végén emléklapot és

egy-egy friss kiadványt adott át Baski Im-

re elnök és Baráth Julianna társelnök az

alapítóknak, az alapítvány támogatóinak és

a munkánkban közremûködõknek.

A délutánt a szakmai konferencia töltöt-

te ki. Konferenciánknak az Egyházi, isko-

lai kiskönyvtárak régi/muzeális gyûjtemé-

nyeinek állományvédelme címet adtuk. Az

elsõ rész programja így alakult: 
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Hoppál Péter államtitkár A muzeális

könyvtárak, és különösen a könyvtári állo-

mányvédelem jövõje az EMMI olvasatá-

ban címmel tartott elõadást, Ásványi Ilona

pannonhalmi helyettes igazgató, az Egyhá-

zi Könyvtárak Egyesülésének aktuális el-

nöke pedig Állományvédelmi trendek, 

feladatok és források az egyházi könyvtá-

rakban címmel. 

Berecz Ágnes fõigazgató (Ráday Gyûj-

temény, Budapest) és Fogarassy Zsuzsa

igazgató (Ráday Múzeum, Kecskemét) kö-

zös elõadását Fogarassy Zsuzsa mutatta be,

Állományvédelmi feladatok és megoldá-

sok a Dunamelléken. A Ráday Könyvtár és

Ráday Múzeum gyakorlata címmel.

Keveházi Katalin, a szegedi egyetemi

könyvtár fõigazgatója, a MOKKA Egyesü-

let elnöke elõadásában az állományvéde-

lem legfontosabb elõzményét, „nulladik

fázisát” taglalta „A’ könyveknek ... lajstro-

mozása kivántatik”, avagy az állomány-

védelem a katalógussal kezdõdik címû 

elõadásában. A szünet elõtt még az idén

nyugállományba vonult Kisari Ottilia

szólt, aki harminc éven át volt könyv-

tárostanár a gimnáziumban. Elõadásának

címe: Régi könyvtár, új alapítvány a kun-

szentmiklósi református gimnáziumban. 

Szünet után a szegedi Somogyi-könyv-

tárat képviselõ Szõkefalvi-Nagy Erzsébet

könyvtárnok következett. Elõadásának cí-

me: Az idõs bölcs ráncai szépek. Nagy

gyûjtemény – nagy feladatok az állomány-

védelemben. Õt Violáné Bakonyi Ibolya

csurgói könyvtárostanár követte Kis gyûj-

temény – nagy feladatok: hogy csinálják

Csurgón? címû elõadásával.

A záró blokkban állományvédelmi

szakemberek követték egymást: Fehrent-

heil Henriette (Ars Alba Bt.), Hajdu Zsófia

Edit (Pre-Con Restaurátor Kft.), Peller Ta-

más, illetve Kelemen Eörs (Pytheas

Könyvmanufaktúra) állományvédelmi

munkásságukról, alkalmazott eljárásaikról

és eredményeikrõl beszéltek, különös te-

kintettel az egyházi és iskolai könyvtárak-

ban szerzett tapasztalataikra.

A levezetõ elnöki zárszót követõen az

alapítvány hozzákezdett a második hu-

szonöt esztendejéhez. Feladat lesz bõ-

ven… ■

KLL • 2016/11

NAPLÓ6

A kiadvány könyvárus forgalomba

nem került, de az alapítvány támoga-

tásért cserébe könyvet ajándékozunk. 

Elérhetõségek: 

Balogh Mihály

gerence43@gmail.com 

(06-70) 775-9930

A konferencia videójának

elérhetõsége:  

http://bit.ly/probib25

Bejelentkezési adatok: 

e-mail cím: probiblio@bak-

sayref.hu

jelszó: Baksayana25
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✒ Az Országos Dokumentum-ellátási

Rendszer (ODR) online dokumentumszol-

gáltatási lehetõségei volt a témája annak a

konferenciának, amelyet a tatabányai Jó-

zsef Attila Megyei és Városi Könyvtár ren-

dezett meg 2016. október 17-én. 

Voit Pál igazgató megnyitójában annak

a reményének adott hangot, hogy az elõ-

adások és az eszmecsere segítenek ajánlá-

sokat megfogalmazni az online szolgál-

tatások jobb és hatékonyabb további 

mûködéséhez. Bemutatta Nagy Editet, a

rendezvény háziasszonyát, a megyei

könyvtár könyvtárközi kölcsönzéséért fele-

lõs kollégáját, aki elsõ ízben vett részt a

konferenciaszervezésben és moderálta azt

a nap folyamán.  

Káldos János, az Országos Széchényi

Könyvtár (OSZK) általános fõigazgató-he-

lyettese megalapozta a további elõadásokat

azzal, hogy a digitalizáció könyvtárakra

vetített következményeivel indított. Megje-

gyezte, hogy a digitális dokumentumok

szolgáltatása a könyvtárostól más szemlé-

let elsajátítását igényli. Nem csak a hosszú

távú megõrzés problematikáját, hanem

technikai, szerzõi jogi, könyvtárhasználati

és egyéb, gyakorlati kérdéseket is felvet. 

A könyvtári adatbázisok még nem teszik

lehetõvé, a szabványosítás pedig még nem

követi a digitális dokumentumok és köl-

csönzéseik logikus, egyszerû, áttekinthetõ

megjelenését a rendszerben, az üzleti mo-

dell beépülése pedig biztonsági kérdéseket

is felvet. Ezt követõen az ELDORADO-t

vette górcsõ alá, az indulásától. A digitali-

zált dokumentumok tömeges elõállítására,

gyûjtésére, tárolására, jogszerû hozzáféré-

sének biztosítására hozták létre, miközben

az OSZK az országos szintû jogkezelést

vállalta. A szolgáltatórendszer egyes részei

jól kidolgozottak és jól mûködnek: 

elérhetõk a rekordok, jó a keresõfelület, le-

lõhely-információt ad. A szerzõi jogok 

tekintetében az eszközre történõ dokumen-

tumletöltés védelme gyenge, az online ol-

vasás kezelése jogszerû – de csak ODR-

pontokon hozzáférhetõ. Az ODR-felület

mutatja, melyik mû hozzáférhetõ vagy

megrendelhetõ, az adminisztrációs felület

folyamatkövetõ. Az elõadó végül kitért a

keresési anomáliákra, a dokumentumleírá-

sok pontosításának szükségességére.  

Tóth Éva, az Országgyûlési Könyvtár

osztályvezetõje a szerzõi jog tükrében

vizsgálta a könyvtárközi kölcsönzést. 

A máig tisztázatlan jogszabályi háttér mi-

att a szerzõi jog gátja a szabad tudásáram-

lásnak és az információkhoz való egyenlõ

hozzáférésnek. Mindenekelõtt azt tisztázta,

hogy mit jelent és milyen korlátokat állít

ebben a folyamatban a polgári jog (haszon-

kölcsön), a szerzõi jog (a mû védelme), a

vagyoni jog (a rész vagy az egész felhasz-

nálásának módja) és a terjesztés joga (a

szerzõ kizárólagos joga). A szerzõt (közre-

mûködõt) minden esetben megilleti a díjfi-

zetés, ami alól a könyvtárak nem mentesül-

nek – a könyvtárközi kölcsönzés esetében

sem. Haszonkölcsön esetén a jogdíjat az

állami költségvetés tartalmazza. Papírala-

pú többszörözés esetén reprográfiai díjat

fizet a könyvtár, gépenként. Az elektroni-

kus dokumentumok, másolatok esetén

azonban nincs a jogdíj „bedolgozva”. 

Mint mondta, hatóság és könyvtár archivá-

lási és nyilvános célra, bizonyos körû nyil-

vánosság számára, kizárólag zárt hálózaton

tehet hozzáférhetõvé ilyen dokumentumot,

de egy digitalizált cikk vagy teljes mû
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mozgathatósága már kérdéses a könyvtá-

rak között is, többszörözésével pedig a

szerzõi és a vagyoni jog sérül. Nem kerül-

hetõ ki tehát, hogy megállapítsuk, védelem

alatt áll-e. A szerzõk biográfiai adatainak

beazonosítására több adatbázis áll rendel-

kezésre (pl. OSZK Névtár, PIM, ARROW

stb.), de ne feledjük, a jog örökíthetõ. Az

elõadó kijelentette, hogy tapasztalata alap-

ján a dokumentumoknál a százötven, fo-

lyóiratok estében a száztíz év vállalható be.

Azonban emellett is közzé teszik hirdet-

ményben, hogy a szerzõk jelentkezzenek.

Példaként az Országgyûlési Könyvtár Di-

gitalizált Törvényhozási Tudástárára

(DTT) hivatkozott.

Koltay Klára, a Debreceni Egyetem

Egyetemi és Nemzeti Könyvtár fõigazga-

tó-helyettese visszatérõ vendége az ODR-

konferenciáknak. Ezúttal a MOKKA-ODR

felület idei újdonságait, változásait mutatta

be. Mint mondta, a fejlesztési célok és irá-

nyok azt szolgálták, hogy teljes nyilvántar-

tó rendszerként legyen kihasznált: tudja

kezelni a passzív partnereket, legyen benne

lehetõség a költségkezelésre, de akár a mo-

nitorozásra, a legkülönfélébb statisztikák

lekérdezésére is alkalmas legyen. A könyv-

tárnyilvántartó stabilabb és gyorsabb lesz.

A számlázási adatok miatt kötelezõ elemek

épülnek be. Kényelmi szolgáltatásként

nem látszanak majd például a törölt könyv-

tárak, és találati listákat rendez. A költség-

kezelés új funkció. Ebben az évben lehetõ-

vé vált az olvasói regisztráció is, ami azt

jelenti, hogy bárki online kérésfeladást in-

díthat egy egyszerûsített felületen. Az elõ-

adó a mikéntek mellett az elõnyökrõl is tá-

jékoztatott. Fontos azonban tudni, hogy az

olvasó által indított kérések nem tartoznak

bele a könyvtár által kezelt olvasói ké-

résekbe, és a könyvtárnak a könyvtárnyil-

vántartóban jeleznie kell, ha ilyen kérést

fogad. A költségkezelés a pénzügyi infor-
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mációk bevitelét és kezelését szolgálja. Ez

a kérõ és a szolgáltató könyvtár oldaláról is

hasznos eszköz, meg tudja adni a kéréshez

tartozó összegeket, abból bizonylatot ké-

pes kiállítani. Az egyes bizonylatstátusok

láthatók, akár több kérésbõl összeváloga-

tott tételekbõl is kiállítható a bizonylat.

Felhívta a figyelmet a könyvtárak önre-

gisztrációjára, ami ODR-használati típu-

sok szerint indul a nyilvántartó lapról. 

A passzívak aktiválódhatnak, de az adato-

kat ellenõrizni kell! Végül arra kért min-

den megjelentet, hogy a további fejleszté-

sek érdekében jelezze az igényeket és a 

kéréseket.

A délelõtti elõadások sorát Huszkáné

Horvát Andrea, a kecskeméti Katona Jó-

zsef Könyvtár osztályvezetõje zárta a

könyvtárközi kölcsönzés KSZR-könyv-

tárakat érintõ gyakorlatának bemutatásá-

val. Megyei könyvtárként teljesítik a

könyvtárközi igényeket. Ahhoz, hogy a je-

lenlévõk teljes képet kapjanak a szolgálta-

tásról, elsõként a 2005-tõl folyamatosan

fejlõdõ Bács-Kiskun megyei Könyvtárellá-

tási Szolgáltató Rendszerrõl (KSZR-rõl)

nyújtott átfogó képet, felsorolva azokat a

tényezõket, amelyek a forgalmi adatok nö-

vekedéséhez hozzájárultak. A települése-

ken élõk könyvtárközi kéréseinek száma

2011 és 2015 között 3600-ról 10 769-re

nõtt. Az okok között említette a települési

könyvtárosok folyamatos képzését, az or-

szágos olvasásnépszerûsítõ és gyermek-

programok szervezését. A települési

könyvtárak felújításával a hozzáférés ki-

terjedt, a megyei könyvtár szolgálatásainak

– benne az ODR-nek és a könyvtárközi

kölcsönzésnek – a népszerûsítése több for-

mában biztosított. A feltártság szakszerû és

naprakész. A könyvtárközi kölcsönzés fo-

lyamatát a kérésindítástól a kézbesítésig

személtette. Minden szolgáltatóhely jelszó

segítségével jegyezhet elõ. A szolgáltatás a

KSZR-bõl finanszírozott, a településeknek

ingyenes. Ha a mû nincs meg a központnak

és az állományukhoz illeszkedik, akkor be-

szerzik, csak egyéb esetben továbbítják a

kérést. A hatékonyságot számszerû adatok-

kal támasztotta alá, a konferencia idõpont-

jáig 2016-ban 11 971 kérést fogadtak.  

Ahogy tavaly, ezúttal is lehetõséget biz-

tosított a rendezvényszervezõ a MOKKA-

ODR felület használata során felmerülõ

problémák és kérdések áttekintésére. Aki

akarta, számítógép elõtt maga is végigkö-

vethette lépésrõl lépésre például a számlá-

zás során szükséges beállításokat. Volt arra

vonatkozó kérdés, hogy egy könyvtár

hosszabb (nyári) bezárása esetén hogyan

lehet megjeleníteni az ODR-felületen,

hogy meddig nem fogad kéréseket. Így a

könyvtárnyilvántartó felülettel is volt lehe-

tõség jobban megismerkedni. Nagy Judit, a

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti

Könyvtár könyvtárosa válaszolta meg a

kérdéseket és vezette a gyakorlatot. Aki pe-

dig itt a kérdését nem tette fel, az továbbra is

tájékozódhat a http://hu.wiki.lib.unideb.hu/

index.php/Orsz%C3%A1gos_Dokumentum

ell%C3%A1t%C3%A1si_Rendszer oldalról.

A konferencia jól összeállított tematiká-

val, nagyon jó elõadókkal, az Nemzeti

Kulturális Alap támogatásával kínált re-

mek programot annak a közel százharminc

könyvtárosnak, aki erre szánta a napját. 

A kapcsolatok bõvítésén túl sem ment sen-

ki haza könyvtárközi kölcsönzést érintõ új

információ, tapasztalat nélkül. Köszönjük

a szervezõnek és a résztvevõknek! ■
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✒ „Mindennek megvan az órája, és min-

den szándéknak a maga ideje az ég alatt” –

tanítja a Biblia.

Most az emlékezés, a hála, a köszönet

és az ünneplés órája jött el.

Október 23-a közeledtével ünnepel az

egész ország, de nekünk, könyvtárosoknak

van egy saját, különleges ünnepünk: 2002

óta október vége felé minden évben össze-

gyûlünk a nemzet könyvtárában, hogy

Füzéki István emléktáblája elõtt egy csen-

des, sallangoktól mentes, bensõséges ün-

nepi megemlékezés keretében fõhajtással

és virágokkal emlékezzünk a magyar nem-

zet szabadságharcára és annak mártírjaira

– köztük egykori kollégánkra. Emlékezünk

egy karrierjét, életcéljait beteljesítetlenül

hagyni kényszerült fiatalemberre, aki életét

adta szabadságunkért. Hálánkat és köszö-

netünket fejezzük ki a díj alapítójának,

Füzéki Bálintnak, akinek jóvoltából az el-

telt évek során ez a megemlékezés fontos,

rangos rendezvényünkké is vált, hiszen a

testvére emlékére alapított díj átadására is

e rendezvény keretében kerül sor, amelyet

minden évben egy kiváló kollégánk nyer-

het el. 

Öröm, gratulációk, baráti ölelések, kéz-

fogások, magasztalások. Virágok az ünne-

pelt számára, és virágok az emlékezés ko-

szorúiban. Mindez azt jelzi, hogy milyen

közel is van egymáshoz öröm és bánat.

Amilyen igaz és mély volt az egykori tra-

gédia fájdalmas felidézése, olyan magasz-

tos és méltóságteljes most, hogy ünnepi

díszbe öltöztetett szívvel köszönthetjük

kedves kolléganõnket, Haraszti Pálnét, aki

a könyvtáros szakma elismertsége, jobbítá-

sa érdekében végzett több évtizedes áldo-

zatos munkájáért elnyerte a kuratórium tá-

mogatását. 

Csaknem öt évtizede már annak, hogy

Haraszti Pálné elkötelezte magát a könyv-

táros hivatásnak. 

Pályája kezdetén az akkor újdonságnak

számító könyvtári informatika alkalmazá-

sának úttörõ képviselõje lett. Részt vett az

UNESCO Micro Isis nevû szoftverének

hazai könyvtári honosításában (1986–

1987), a PRESSDOK és a HUNDOK saj-

tóadatbázis kialakításában (1989–1991), a

TINLIB szoftver (HUNTÉKA) dokumen-

tációjának magyarra fordításában.

1987-tõl lett az Országgyûlési Könyvtár

munkatársa, ahol 2010-ig dolgozott. Ez idõ

alatt több fontos pozícióval bízták meg:

1987 és 1990 között az Információs és Do-

kumentációs Osztály osztályvezetõ-helyet-

tese, 1991 és 2003 között a Képviselõtájé-
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koztatási Osztály alapító vezetõje, 2004-tõl

2010-ig a Képviselõi Kutatószolgálat ala-

pító vezetõje volt. Nevéhez fûzõdik a Kép-

viselõtájékoztatási Osztály megalakítása,

valamint a Képviselõi Kutatószolgálat

megszervezése és irányítása. Részt vett az

Országgyûlési Könyvtár elsõ intranetháló-

zatának kifejlesztésében is  (2007). Nyelv-

tudása révén, könyvtári referensként angol

és francia nyelvû elõadások tartásával so-

kat tett az Országgyûlési Könyvtár nemzet-

közi elismertsége érdekében.

Több nemzetközi konferencia és tanul-

mányi program szervezése kötõdik nevé-

hez. 

Például együttmûködési és tanulmányi

programot szervezett magyar és angol kol-

légák részére a British Council projektje

keretében (a House of Commons könyvtá-

ra, illetve kutatószolgálata és az

Országgyûlési Könyvtár között, 2002–

2003), a V4-es tagországok parlamenti

könyvtárai elsõ találkozójának pedig társ-

szervezõje volt (2008).

A munkahelyén elvégzett nagyívû fel-

adatok mellett már 1974-tõl folyamatosan

szakított idõt és energiát arra, hogy aktív

tagja legyen a Magyar Könyvtárosok

Egyesületének (MKE). Kezdetben a Társa-

dalomtudományi Szekció titkári feladatait

végezte, majd az MKE fõtitkári tisztét lát-

ta el. Késõbb, 1993 és 2007 között alelnök-

ként a nemzetközi kapcsolatok fejlesztésén

dolgozott.

Megszervezte az IFLA-HUN összma-

gyar könyvtáros levelezõlista projektjét,

moderátorként pedig már tíz éve mûködte-

ti a listát. Társszervezõje volt az MKE het-

venéves jubileuma alkalmából megrende-

zett elsõ országházi konferenciájának. 

A kezdetektõl részese és társszervezõje

volt az MKE Jogi Szekciója megalakításá-

nak, és azóta mint a vezetõség tagja tanácsi

képviselõként tevékenykedik. 
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Számos publikációja mellett õ írta 

A könyvtári szolgálat jogi szabályozása cí-

mû részfejezetet a Könyvtárosok kéziköny-

ve IV. kötetébe (2002), amelybõl felsõok-

tatási tananyag lett.

Haraszti Pálné több évtizeden át minden

tisztségében helytállva vívta ki magának a

könyvtárosok országos megbecsülését.

Munkája, ötletei, tanácsai a könyvtárosok

közösségének elismert tagjává tették. Mû-

veltsége, szakmai és közéleti tevékenysé-

ge, kapcsolatkészsége révén hathatósan se-

gítette és támogatta az MKE és a Jogi

Szekció eredményes mûködését.

Több igen rangos kitüntetés is jelzi ezt a

tartalmas és eredményekben gazdag élet-

utat.

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete

emlékérme (2002), a Bibliotéka Emlék-

érem (2005) és a Magyar Köztársaság

Arany Érdemkeresztje (2009) mellé most

az a Füzéki István-emlékérem társul, ame-

lyet – családi érintettsége okán is – alapítá-

sától kezdve támogatott, és aktívan részt

vett a lehetséges jelöltek felkutatásában.

Az utóbbi két évben önkéntesként is dolgo-

zik a Recski Szövetség Egyesületnél, ahol

a Magyar Elektronikus Könyvtárral együtt-

mûködésben, a szerzõi jogok legális meg-

szerzése után, sikerült digitalizálni a recski

tábor túlélõinek memoárjait.

Mindezek után, most újra elérkezett az

ünneplés ideje.

Márai Sándor így vall errõl a Füves

könyvben:

„Ha az ünnep elérkezik életedben, ak-

kor ünnepelj egészen… Tisztálkodjál be-

lülrõl és kívülrõl. Felejts el mindent, ami a

köznapok szertartása és feladata. Az ünne-

pet nemcsak a naptárban írják piros betûk-

kel. Nézd a régieket, milyen áhítatosan,

milyen feltétlenül, milyen körülményesen,

mennyi vad örömmel ünnepeltek! Az ün-

nep a különbözés. Az ünnep a mély és va-

rázsos rendhagyás.”

Kedves Kati! Én azt kívánom mindany-

nyiunk nevében, hogy a mai nap ilyen ün-

neppé váljék számodra, hiszen ez a díj 

hazaérkezett hozzád. Adjon neked erõt és

kitartást az elkövetkezendõkhöz! ■
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✒ Ami a laudációban elhangzott, azt nem

tagadom.

Köszönetet mondok mindazoknak, akik

érdemesnek tartottak erre az elismerésre. 

A Füzéki-emlékéremre, amely a szakma

becsületrendjévé vált. Két okból is indo-

kolt a díjnak ez a minõsítése: egyrészt,

mert a helytállást és a valamiért/valakiért

való kiállást ismerte el, másrészt, mert ha

az eddigi kitüntetettek szakmai életútját

nézzük, közéjük tartozni (akár onnan fent-

rõl tekintenek le ránk, akár közöttünk él-

nek) dicsõség.

A díj névadójának, majd a legkorábbi

kitüntetettjei számára a sors olyan társadal-

mi-politikai közeget adott, hogy emberileg

is hõssé válhattak. Az én generációmba tar-

tozóknak az elhallgatások kora jutott, de

még jókor kaptunk lehetõséget arra, hogy

1990 után szakmai mércével mérve érdem-

legeset tegyünk, és emlékezetes ügyeket

szolgáljunk.

Szakmai életutam során két területen ér-

hettem el ezt: a parlamenti könyvtár újjáé-

lesztésénél, a képviselõknek szóló tájé-

koztatási szolgáltatások kifejlesztésénél;

valamint a Magyar Könyvtárosok Egyesü-

leténél (MKE), ahol a nemzetközi kapcso-

latok felelõseként a külföldi partnerekkel

való foglalkozás mellett a szomszédos or-

szágokban élõ és dolgozó, valamint a Kár-

pát-medencétõl messzebbre szakadtan 

tevékenykedõ magyar könyvtárosokat si-

került a magyar könyvtárügy vérkeringésé-

be kapcsolnom.

Egyik területen sem voltam „magányos

harcos”: kitûnõ munkatársakkal, elkötele-

zett kollégákkal küzdöttünk a célok eléré-

séért. Ez az elismerés – az én tudatomban

– ügyek szolgálatáért, elvekhez való hûsé-

gért. 

Az „ügyek” közül egyet emelnék ki,

amely életpályám mindkét fontos terepé-

hez köthetõ, és története máig szívet me-

lengetõ emlékem maradt.

A Magyar könyvtárosok VI. világtalálko-

zójának kerekasztal-rendezvényén (2004),

ahol a „külföldi” meghívottak a szomszé-

dos országok társegyesületeinek vezetõi és

prominens magyarországi vagy határon tú-

li könyvtárosok voltak, egy kommunikáci-

ós fórum létrehozása fogalmazódott meg

az egyik legsürgetõbb feladatként. Az ak-

kori technikai-informatikai adottságok

mellett levelezõlistában gondolkodhattunk.

Informatikai szempontból a létesítés

egyszerû és gyors. Csakhogy – a szomszé-

dos országokbeli magyar kollégák érdeké-

ben és védelmében – olyan mûködtetõ

szervert is kellett találni (még nem a felhõk

világát éltük!), amelynek a kiválasztásába

a fenntartóik (állami és önkormányzati

szervek Szlovákiától Szlovéniáig) nem

köthetnek bele. Tehát nem magyarországi

intézményben kellett gondolkodni, és nem

budapesti telephelyben!

A legmegfelelõbbnek az IFLA Párizsba

telepített informatikai rendszeréhez való

csatlakozás látszott. Az IFLA-nak úgyis

számos levelezõlistája mûködött ekkorra
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már. Igaz, hogy azok fõként szekciókhoz,

szervezetekhez kötõdtek.

Tekintetünket tehát Párizsra vetettük, a

gondolatból tett lett: kértük az IFLA elnök-

ségétõl az összmagyar könyvtáros levele-

zõlista kezdeményezésének felkarolását, a

ma IFLA-HUN-ként ismert levelezõlistánk

informatikai üzemeltetését. Az IFLA el-

nöksége hosszan rágódott a kérésünkön. El

sem utasították (ez jó jel volt), de az igen

kimondásával is késlekedtek (másfél évig

várattak minket).

Egy váratlan személyes találkozás len-

dítette elõre az ügyünket. 2006 telén va-

gyunk. Alex Byrne, az IFLA akkori elnöke

(civilben: ausztrál egyetemi könyvtárigaz-

gató) karácsonyi vakációját a szomszédos

Ausztriában töltötte. S ha már ezen a tájon

járt, Budapestre és a magyar parlament

épületére is kíváncsi volt. Látogatási tervét

tudatta az MKE-vel, kérve minket, hogy

szervezzünk számára országházi, egyben

könyvtári látogatást az IFLA-ban testületi

tag Országgyûlési Könyvtárba.

A szervezést és Alex Byrne kíséretét az

MKE-ben és a parlamenti könyvtárban is

rám bízták. A parlamenti séta során a ma-

gyar történelemrõl hallottak erõs hatást tet-

tek a vendégünkre. A szerencsés pillanat,

ügyünk, a levelezõlista befogadása mellet-

ti érvelés lehetõsége ekkor jött el.  

A könyvtárba tartó utunk alatt vázoltam

számára, hogy miért fontos az összmagyar

levelezõlista IFLA-hoz kötése. Legfõbb és

döntõ érvként a brit nemzetközösségi gon-

dolatra hivatkoztam. Ausztrálként (perem-

vidéken élõ britként) azonnal átérezte a lé-

tesítés jelentõségét. Mielõtt elköszöntünk

egymástól, megígérte, hogy fellép az érde-

künkben. Betartotta az ígéretét. 

Így indíthattuk útjára az IFLA-HUN le-

velezõlistát tíz éve, a szomszédos országok

társegyesületei és a velük szoros kapcsola-

tot tartó MKE-szervezetek és szekciók, va-

lamint az IFLA akkori informatikai mene-

dzsere, a magyar gyökerû Sophie Felföldi

együttmûködésével. ■
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✒✒  Az Oroszlányi Közösségi Színtér és

Könyvtár októberi Így írnak Õk… soroza-

tában Adorjáni Bálint és Nagy Szabolcs

elõadását élvezhette a közönség.

A két fiatal mûvész szubjektív váloga-

tást kínált Szabó Lõrinc gazdag életmûvé-

bõl. Adorjáni Bálint magával ragadóan,

személyes kontaktust teremtve mondta el a

prózai részeket és énekelte a megzenésített

verseket. Jacques Brel sanzonjaival a zenei

atmoszférát Nagy Szabolcs teremtette meg

zongorajátékával. 

A dalok szövegét Hajós András fordí-

totta.

A zsúfolásig megtelt teremben teljesen

kikapcsolódtak az érdeklõdõk a mindenna-

pi „mókuskerékbõl”. A hallgatóság gondo-

latait lekötötte az elõadás, a különbözõ té-

mák köré csoportosított versek egymás-

utánja (gyermekkor, szerelem stb.). A ren-

dezvény után, gratulációk közepette a kö-

zönség kívánsága az volt, hogy még sok

ilyen fantasztikus elõadást láthassanak. Az

OKSZÍK örömmel igyekszik ennek a ké-

résnek (is) eleget tenni – mondta Takács

Tímea, az intézmény vezetõje.

Ez az est irodalmi est volt ínyenceknek,

sok-sok dallal és zenével. ■
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Hûvösvölgyi suli – melegen ajánlva

✒✒  A felsõtagozatos gyermekek körében

igen népszerû a Hûvösvölgyi suli címû

könyvsorozat, amelyet óhatatlanul is ösz-

szefüggésbe hozunk a Szent Johanna gimi

címû hasonló regényciklussal. Erre a kap-

csolódási pontra, valamint sok más érde-

kességre kaptunk magyarázatot 2016. ok-

tóber 19-én Maros Edittõl, a Hûvösvölgyi

suli szerzõjétõl. 

A tatai Móricz Zsigmond Városi

Könyvtár vendége örömmel tett eleget a

meghívásnak. A rendezvényre érkezõ diá-

kok között pedig voltak, akik még nem ta-

lálkoztak az õ regényfolyamával, és ez az

alkalom kiváló lehetõséget adott arra, hogy

megismerkedjenek vele. Az írónõ, aki im-

már két kisgyermek édesanyja, korábban

egy budapesti könyvkiadóban dolgozott

korrektorként. A kiadóvezetõ, látva a Szent

Johanna gimi sikerét, szeretett volna egy

hasonlóan izgalmas, fordulatos regényso-

rozatot, amely a kamaszoknak szól. Fel-

kérte Maros Editet egy ilyen regény meg-

írására. A fõhõsök ikerlányok, akiknek su-

lis évei olyan történetekben bõvelkednek,

amelyek a mai kamaszokkal is bárhol, bár-

mikor elõfordulhatnak, ezért életszerûek.

Az elsõ kötet mindössze két hónap alatt ké-

szült el, majd sorra jött a többi rész, míg

végül megjelent a hetedik, az egészet lezá-

ró könyv. A regény könnyen olvasható, a

hagyományos párbeszédeken kívül a gyer-

mekek Facebookon vagy e-mailben folyta-

tott „beszélgetéseit” chat formátumban írta

meg az írónõ, hangulatjeleket, piktogramo-

kat elhelyezve a szövegben, hogy ezzel is

közelebb hozza a fiatalok körében haszná-

latos nyelvi és képi világot.
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Maros Edit nemcsak a könyv keletkezé-

si körülményeinek és a regényciklus fel-

építésének ismertetésével próbált kedvet

csinálni a könyv kézbe vételéhez, hanem

egy izgalmas fejezetet is felolvasott a je-

lenlévõknek. A találkozó végén a boldog

könyvtulajdonosok dedikáltatták a saját

példányaikat, és mi is a gyermekkönyvtár-

ban találhatókat.  

In memoriam Kosztolányi Dezsõ

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Csilla

von Boeselager Gondviselés Háza Idõsek

Napközi Otthona munkatársai változatos

programokkal várják az idõseket tatai in-

tézményükbe. 

2016. november 11-én irodalmi meg-

emlékezést tartottak Kosztolányi Dezsõ

halálának nyolcvanadik évfordulója alkal-

mából. Hogy mozgásukban korlátozottabb

tagjaikat se rekesszék ki a programból, a

Móricz Zsigmond Városi Könyvtár munka-

társait hívták meg tóvárosi intézményükbe.

A rendezvényen nemcsak a költõ életút-

jának legfontosabb állomásait eleveníthet-

ték fel, de – verseibõl, levelezésébõl vett

részleteken keresztül – azt is megtapasztal-

hatták, miként élte meg a költõ az I. világ-

háború embert próbáló éveit. Szó esett 

arról, hogy bár õt magát – fizikai alkalmat-

lansága miatt – nem vitték ki a frontra, mi-

ként aggódott a szerb határon küzdõ öccsé-

ért. Az is elhangzott, hogy hogyan érte a

költõt és zsidó származású feleségét a kon-

centrációs táborok megnyitásának, az anti-

szemita törvények bevezetésének, a berlini

Obernplatzon zajló nagy könyvégetésnek

vagy épp a világméretû spanyolnátha jár-

ványnak a híre. Vagy hogy hogyan vette fel

a küzdelmet a költõ a félelmetes kórral, a

rákkal.

A megemlékezésen elhangzottak – töb-

bek között – A bal lator, a Fohász csillag-

talan éjjel és a Boldog, szomorú dal címû

versek. A hallgatókat leginkább mégis az

Öcsém és a Hajnali részegség közismert

sorai ragadták magukkal. 
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A családias hangulatú rendezvényt kö-

tetlen beszélgetés zárta, melyen a jövõbeni

közös programtervek is felmerültek. 

Varázsputtony

Közeleg a Mikulás, ezért a Móricz Zsig-

mond Városi Könyvtár gyermekrészlege

által szervezett mûsorral már az ünnepre

hangolódtunk 2016. november 30-án. 

A Palinta Társulat nem elõször látogatott el

hozzánk, hogy mosolyt csaljon a kicsik ar-

cára, ezúttal Varázsputtony címû elõadásu-

kat láthatták, hallhatták a gyermekek és 

pedagógusaik. A színházterem megtelt al-

só tagozatos diákokkal, a Vaszary, a Jáz-

min Utcai, a Talentum, a Fazekas Utcai és

a naszályi általános iskolából is érkeztek

tanulók.

A társulat vezetõje, Veres Andi, vagy

ahogy õ magát nevezi, „Palinta” Andi, va-

lamint zenésztársai  interaktív elõadása bi-

zonyította, hogy igenis jó érzéssel töltötte

el a kicsiket az aktív részvétel, a mûsorba

való bekapcsolódás. Valamennyi gyerme-

ket megszólították: hol a B betûvel kezdõ-

dõ nevûek mehettek fel a színpadra énekel-

ni, hol a harmadik osztályos tanulók és így

tovább, míg végül legalább egyszer mind-

annyian közremûködhettek a produkció-

ban. Persze a Mikulást hívogató dallamok

sem maradhattak el, helyet kapott az elõ-

adásban a Hull a pelyhes fehér hó kezdetû

dal, és a társulat tanított a közönségnek egy

saját éneket, amely így kezdõdik: Kedves

Mikulás, jó nekem, mindig rendes kis-

gyerek…  A mûsort színesítették a bábok,

és a gyümölcs formájú hangszerek. Vége-
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zetül pedig az együttes névadó dalával bú-

csúzott Andi és csapata, a Hinta-palinta cí-

mû éneket bizony jól ismerte kicsi és fel-

nõtt egyaránt. 

A színházterembe egy órácskára ezen a

délutánon beköltözött a tél, megérkezett 

a Mikulás. Kívánjuk, hogy az ünnep nap-

ján valamennyi gyermek részesüljön ha-

sonló örömben családja és társai körében!

Köszönjük az MKE Komárom-Esztergom

Megyei Egyesületének, hogy támogatta az

esemény létrejöttét.

Könyves szerda

2016. november 16-án P. Szabó József volt

a tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár

vendége, aki Az 1956-os forradalom Pe-

kingbõl címmel tartott elõadást az érdeklõ-

dõknek. A könyvtár Könyves Szerda elne-

vezésû rendezvénysorozata 2016-ban ezzel

a programmal zárult.

P. Szabó József pályáját újságíróként

kezdte a Népszavánál. 1962-tõl 2006-ig a

Magyar Rádiónál dolgozott – vezetõi be-

osztásban is –, 1969-tõl 1994-ig a Magyar

Televízió híradójának mûsorvezetõje, majd

szerkesztõje volt. Sokszor meghívták kül-

politikai adásokba, valamint a Hét címû

mûsorba, de saját kínai és japán sorozata is

volt. Írásai megjelentek a Magyarország

címû hetilapban, az Ország-Világban, és

sok más kiadványban. Hét nyelven beszélõ

utazó tudósítóként bejárta a világot, Észak-

és Dél-Amerika, Afrika és Ázsia számos

országában megfordult.

Az egyetem elvégzése után felvették a

Külügyminisztériumba. 1956-ban, huszon-

három éves korában már a pekingi nagykö-

vetségen dolgozhatott, elsõsorban kínai

nyelvtudásának köszönhetõen. A nyolcfõs

nagykövetség mellett volt Kínában egy

magyar kolónia, ahol a külkereskedelmi

dolgozók éltek. P. Szabó József munkája
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fõképp cikkek, szakmai anyagok fordításá-

ból állt. Amikor a forradalom eljutott Pe-

kingbe, ahogyan más hazai munkahelye-

ken, a külképviseleten is megalakították a

forradalmi bizottságot három fõvel, veze-

tõjének P. Szabó Józsefet választották. 

A forradalommal kapcsolatban semmilyen

tevékenységet nem végeztek, élték min-

dennapi életüket. Az újságírót 1957 tava-

szán hazahívták Kínából. Bíróság elé nem

állították, de megvált tõle a Külügyminisz-

térium. Szeretett volna visszamenni újság-

írónak, de nyíltan nem mertek kiállni mel-

lette, hivatalosan senki sem alkalmazta

1962-ig.

Az elõadás után kiderült, hogy 1956-tal

kapcsolatban több hallgatónak van szemé-

lyes élménye, melyrõl sokáig tudna beszél-

ni. A dedikálás mellett néhány mondatra

mindenkinek volt egy kis ideje, mint más-

kor is a Könyves Szerda eseményein.

Könyves szerda az 1956-os tatai 
sortûzperrõl

2016. november 9-én Galambos István, a

Történelmi Ismeretterjesztõ Társulat elnö-

ke és a Nemzeti Emlékezet Bizottság mun-

katársa tartott elõadást az 1956-os esemé-

nyekrõl a tatai Móricz Zsigmond Városi

Könyvtárban. Az elõadás három részre ta-

golódott. Az elsõ rész bemutatta, hogy az

1945-tõl kezdõdõ történések miért fontos

elõzményei a forradalomnak. 

Itt fejtette ki gondolatait a tanácsról, a

termelõszövetkezetrõl és a kötelezõ be-

szolgáltatásról. Ez utóbbiról a közönségbõl

egy-két hallgatónak negatív tapasztalata is

volt.

Az elõadó cáfolta azt a közkeletû városi

legendát, hogy a vidék nem csinált semmit

1956-ban. Kutatásai alapján kimutatta,

hogy minden vidéki helyszínen elmozdí-
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tották a tanácsot, azaz a diktatúra végrehaj-

tó szervét, és nemzeti, illetve forradalmi

bizottságokat alakítottak. Ez az államigaz-

gatás nemzetivé válását is jelentette. Tehát

a vidék is részt vett az államszervezet át-

alakításában, amely esemény a forradal-

mak jellemzõje. A következõ kívánság 

vidéken a beszolgáltatási listák megszünte-

tése volt, amelyeket szinte mindenütt meg-

semmisítettek, elégettek. A vidék jelentõ-

ségét mutatja, hogy a MEFESZ (Magyar

Egyetemisták és Fõiskolások Szövetsége)

Szegeden alakult meg, a forradalom elõtt.

Az elõadás harmadik része a sortûz de-

finíciójával kezdõdött, amely általában

egymás mellett álló katonák lõfegyver-

használatát jelenti. Az 1956-os esemé-

nyeknél a sortûz katonai vagy félkatonai

szervezetek (például a Munkásõrség) lõ-

fegyverhasználata volt fegyvertelen civilek

ellen. Magyarországon nyolcvan ilyen 

tragédia történt, hatvan a Rákosi–Nagy

érában, húsz a kádári konszolidációban. 

A tatai esemény egyetlen pisztoly miatt

történt, amely az egyik felkelõnél volt – te-

hát a történészek körében talán nem számít

sortûznek, ám valójában fegyvertelen civi-

lekkel szemben elkövetett fegyverhaszná-

lat volt.  Az 1994 és 2001 között több tár-

gyaláson, fellebbezésen, végül ítéleten 

keresztül zajló tatai sortûzper érdekes ele-

meit is kiemelte az elõadó. ■
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