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Lisztes László
(1929-2001)

Búcsúzunk Lisztes Lászlótól, a
Katona József Könyvtár nyugal-
mazott igazgatójától, bibliográ-
fustól. 1929. szeptember 3-án
született Berettyóújfalun. Az
ELTE Bölcsészettudományi
Karán szerzett könyvtáros ok-
levelet 1954-ben. Néhány évig
Budapesten dolgozott, majd
1957 és 1972 között Szegeden,
elõször a Somogyi-könyvtárban,
majd a József Attila Tudomány-
egyetem Központi Könyvtárá-
ban volt könyvtáros. A szakma
minden munkaterületét megis-
merte. 1968-tól 1972-ig a JATE
Központi Könyvtárának igazga-
tóhelyettese volt.

Lisztes László 1972-ben ke-
rült családjával Kecskemétre,
amikor a megyei könyvtár igaz-
gatója lett. Ismert és már elis-
mert könyvtárosként vette át a
megyei könyvtári hálózat veze-
tését. Az évek során a bibliog-
ráfusi ismereteit, valamint a
könyvtáros szakma egyéb terü-
letein szerzett tapasztalatait szá-
mos publikációban és elõadá-
son tette közzé. Az igazgatósá-
ga alatt általa írt és szerkesztett
kiadványok, szakmai jelentések
fémjelzik saját munkáját és a
megyei könyvtár tevékenységét.
Vezetése alatt megtörtént a
könyvtárszakmai munka újjá-
szervezése, korszerûsítése, va-
lamint egy új, szakmailag elhi-
vatott könyvtáros kollektíva
szervezõdött. Lisztes László
1985-ben lemondott könyvtár-
igazgatói megbízatásáról, és
tudományos fõmunkatársként
dolgozott tovább az intézmény-
ben 1990-ig, nyugdíjazásáig.

A könyvtárak gyûjtemény-
szervezése, a sajtótörténet és a
bibliográfiai tevékenység gya-
korlati kérdései foglalkoztatták
élete végéig. Országos hírû
szakemberré vált ezeken a te-
rületeken. Szakmai munkáját a
könyvtáros társadalom megbe-
csülte. Több szakmai kitüntetést
kapott, a legjelentõsebb a Sza-
bó Ervin-emlékérem és az MKE
Emlékérem. A bibliográfusok
országos szakmai szervezetének
egy évtizedig volt elnöke.

A megye helytörténeti kuta-
tóinak ma is a legfontosabb
kutatási segédletei az általa
szerkesztett bibliográfiák, reper-
tóriumok: például a Könyvek
Bács-Kiskun megyérõl, 1976.;
Bács-Kiskun megye sajtóbibli-
ográfiája, 1988.; Ezer írás az
Alföldrõl, 1995.; Könyvek,

könyvrészletek Kecskemétrõl,
1996.; Forrás repertórium
1969�1998.

Nyugdíjasként az Alföldi
Tudományos Intézet több kuta-
tási programjában dolgozott. Új
szakmai környezetében is meg-
becsüléssel, szeretettel vették
körül a munkatársai. Élete utol-
só napjaiban is tevékenyen szer-
vezte a csapatot, a támogatókat
nagy vállalkozásához, a Kecs-
kemét város 100 éve: történeti
kronológia címû munkához.

Bács-Kiskun megye jelentõs
könyvtári szakemberétõl, ki-
emelkedõ bibliográfusától bú-
csúzunk. Munkássága része a
magyar könyvtártörténetnek,
munkái a megye kulturális
örökségének.

a Katona József Könyvtár
munkatársai

Thomas Ender
akvarelljei az akadémiai könyvtár weboldalain

(Részletek
számítógépes
rovatunkban)


