
✒ „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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