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Tízéves a kolozsvári Heltai
Gáspár Könyvtári

Alapítvány
Ünnepelni, összejönni mindig jó. A találkozás
öröme még nagyobb, ha egy sikeres intézmény
évfordulójánál vagyunk jelen a Kárpát-medence
majd minden zugából.

Ilyen nagybetûs ÜNNEP volt februárban,
amikor részt vehettem Kolozsvárott a Heltai
Gáspár Könyvtári Alapítvány mûködésének ti-
zedik évfordulójára megrendezett, A könyvtár
szerepe a polgári önszervezõdésben elnevezésû,
háromnapos fórumon. Miért volt ez számomra
ünnep, s hozzá nagybetûs? Mert Pillich Lászlót
és csapatát, röviden a heltaisokat ünnepelni ér-
demes! Mert barátokkal találkoztam, és új bará-
tokra tehettem szert!

Olyan könyvtárosokból és a szó legnemesebb
értelmében vett népmûvelõkbõl összeállt csapat
volt Kolozsvárott, hogy jó volt ott lenni és ott-
hon lenni köztük.

A szervezõk által összeállított program a
Kárpát-medencei könyvtári és közmûvelõdési
egyesületek valódi fóruma volt.

A háromnapos találkozó megnyitója is magá-
ért beszélt, hiszen az alapítvány udvarában em-
lékeztünk meg Filep Margit nénirõl, aki a ko-
lozsvári egyetem könyvtárosa volt egykor, s aki
családi házában az alapítványnak a kezdetektõl
helyet adott. Halála óta az egész épületben az
alapítvány mûködik. A nagylelkûségét megörö-
kítõ emléktábla elõtt hálával és kegyelettel em-
lékeztek rá a fórum résztvevõi és a család kép-
viselõje.

A tanácskozáson megjelenteket köszöntötték
az alapítvány képviselõi, a Romániai Magyar
Könyvtárosok Egyesülete, de képviseltette ma-
gát az MKE és az RMDSZ is.

Bevezetésként elõadásában Pillich László, a
Heltai ügyvezetõ elnöke beszélt az alapítvány
létrejöttérõl, tevékenységérõl és a találkozó ve-
zértémájához kapcsolódó gondolatairól.

Pomogáts Béla vitaindító elõadása a nemzet-
rõl és a polgárosodásról szólt. Néhány soros idé-
zetet szeretnék közreadni a nagyon értékes elõ-
adásból: Mindamellett a polgári hagyományhoz
szervesen hozzátartozik a mûveltség is, amelyet
nem szabad összetéveszteni a tájékozottsággal.
A polgári mûveltség a  humán (és humanista)
nyugati tradíciókra épül, magában foglalja a fi-
lozófiai, a történelmi múlt, az irodalom és a
mûvészetek ismeretét, és együtt jár a társasági
szokásoknak, az udvariasság hagyományainak, a
konyhamûvészetnek az ismeretével. A mûvelt-
ség ugyanakkor nem pusztán ismeretanyagot je-
lent, hanem bizonyos szervesebb gondolkodást,
kifinomultabb ízlést és kultúrát is. Ezenkívül a
polgári ethosz természetes tulajdonsága az elfo-
gulatlanságnak és a mások iránt tanúsított tole-
ranciának az a tradíciója is, amely a megalapo-
zott függetlenségbõl, a biztos öntudatból és az
átélt mûveltségbõl következik. Az imént hang-
súlyos módon szóltam arról, hogy a polgári élet-
forma, maga a társadalom polgárosodása bizo-
nyos mûveltséget jelent, és a mûveltség, ugye,
természetes módon mindig is összefonódott a
könyvtár ügyével.�

A további elõadások, hozzászólások nyújtot-
tak számunkra ismereteket arról, hogy miként
járulnak hozzá könyvtáraink, polgári szervezõ-
déseink a mûveltség megszerzéséhez és az  új-
rapolgárosodáshoz.

Milyen lehetõségekkel rendelkezik az anya-
ország, mit tett eddig, és mi a jövõ? Errõl hallot-
tunk C. Tóth Jánostól (Határon Túli Magyarok
Hivatala), dr. Dippold Pétertõl (Könyvtári Inté-
zet), Balipap Ferenctõl és Egyed Alberttõl (Ma-
gyar Mûvelõdési Intézet), valamint Tüzes Évától
(Duna Televízió).

Majd mi, �külföldiek� mondhattuk el, hogy
miképpen tesszük a dolgunkat, akár alapítványi,
akár önkormányzati vagy állami intézményként.
Ezen hozzászólásokon keresztül ismerhettük meg
az alsóõri Magyar Média és Információs Köz-
pont (Kelemen László), a lendvai Magyar Nem-
zetiségi Mûvelõdési Intézet (Göncz Renáta), a
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zentai Kapocs Könyvtári Csoport (Hajnal Jenõ),
a somorjai Bibliotheca Hungarica (Végh László)
és a révkomáromi Duna Menti Könyvtár (Zsok
Gizella) mûködési formáit, tevékenységét, célki-
tûzéseit, s persze örömeit és gondjait.

Az elõadásokból egyértelmûvé vált, hogy
minden tevékenységnek az alapja az önszerve-
zõdés. Lehet az államilag támogatott intézmény,
feladatait s azok elmélyítését csupán önszerve-
zõdés útján, civil szervezetek segítségével tudja
megvalósítani. Az  emberi kéz és elme mellett a
legfõbb segítséget a pályázatokon elnyert eszkö-
zök, pénzösszegek jelentik valamennyiünk szá-
mára.

Minden intézménynél fõ támogatóként szere-
pelnek a magyarországi alapítványok, intézmé-
nyek. Ismételten köszönetet kell mondanunk a
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának,
a Nemzeti Kulturális Alapprogramnak, az Illyés

Alapítványnak, a ma-
gyarországi társintéz-
ményeknek, a Magyar
Könyvtárosok Egyesü-
letének és minden jó-
akaratú embernek,
amiért segítenek ab-
ban, hogy a határon
túli könyvtárak így
dolgozhassanak és
együttmûködhessenek.

A fórum további
részében a hazai pol-
gári szervezõdések,
könyvtárak képviselõi
mondhatták el tapasz-
talataikat, javaslataikat
az eddigi és jövõbeni

munkájukról. Itt csupán az egyszerû felsorolásra
van hely, ami természetesen nem kisebbíti a
felszólalások értékét: Székelyudvarhely, Sepsi-
szentgyörgy, Marosvásárhely, Szilágysomlyó,
Máramarossziget, Óradna, Beszterce, Hedgyes,
Segesvár, Szováta, Kibéd, Brassó, Déva, Gyanta
és Dés kisrégiós központok képviselõi beszél-
tek.

Kiegészítõ programként szerepelt a Kolozs-
vári Táncház 36. évfordulójára szervezett ünne-
pi mûsoron való részvétel.

Csodálatos volt! A kiváló zenészek mellett
hallhattuk egy népdal erejéig Kallós Zoltánt, lát-
hattuk a magunkkal egyidõs, vagyis �javakora-
beli� táncosokat könnyedén és szívbõl ropni a
táncokat, és ott volt Netti bácsi, a majd nyolcvan
éves népzenész.

Természetesen nem hagyhattuk ki, hogy ne
látogassuk meg Kolozsvár magyar könyvesbolt-
jait, a történelmi városközpont épületeit. Tiszte-
legtünk az erdélyi és az Erdélybe �szakadt� hí-
res halottaink sírhelye elõtt a Házsongárdi Te-
metõben.

Az erdélyi asszonyok és férfiak kézügyesség-
ét dicsérõ munkák mellett mit hoztunk még haza
útibatyunkban? Az összetartozás érzését, a meg-
erõsödést abban a hitünkben, hogy a könyvtár s
benne a könyvtáros mégiscsak nélkülözhetetlen,
és hogy ha van is leszálló ág a tevékenységünk-
ben, a Nap mindig felkél.

Köszönet ezért mindenkinek, aki ott volt.
Zsok Gizella igazgató

Révkomárom

Dr. Dippold Péter
elõadást tart

a fórumon
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