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zott módszereket és technikákat. Ennek érdeké-
ben került sor 2004 júniusában a Könyvtári mi-
nõségmenedzsment tréning megszervezésére,
melynek egyik célja az volt, hogy a résztvevõk
maguk is szervezhessenek további tréningeket.
Módszertani segédlet készült, amely tartalmazta
a tréningek témaköreinek ismertetését, az elõadá-
sok és a gyakorlatok szervezésének módszereit,
feladatjavaslatokat, a felhasználandó irodalmat.
Tizenhatan vettek részt a kétnapos tréningen,
amelynek során beszámolhattak a minõségbizto-
sítás területén eddig elért eredményeikrõl is.

Mind a salgótarjáni tanfolyamokat, mind a
kecskeméti tréningeket támogatta a Nemzeti
Kulturális Alapprogram Könyvtári Kollégiuma.

Az elmúlt tíz év két jelentõs, brit–magyar
minõségbiztosítási projektjérõl szeretnék még
néhány részletet elmondani. Azért errõl a kettõ-
rõl, mert ezekben szakértõként részt vettem, és
közvetlenül is tapasztalhattam eredményeiket,
hasznosságukat.

Az elsõ brit–magyar minõségbiztosítási pro-
jekt Stratégiai tervezés – teljesítménymérés, tel-
jes körû minõségirányítás címmel 1996 és 1999
között zajlott a Katona József Könyvtárban,
Kecskeméten, természetesen pályázati támoga-
tással. A pályázó az Informatikai és Könyvtári
Szövetség volt, a résztvevõk a könyvtár dolgo-
zói mellett brit és magyar szakértõk. A szakér-
tõk tréningeket tartottak a könyvtárban, ahol ke-
mény és eredményes munka folyt. Lehetõség
nyílt angliai tapasztalatcserére is, ahol rengeteg
hasznos információt tudtunk összegyûjteni.

A második brit–magyar minõségbiztosítási
program Könyvtári teljesítménymérés: projekt az
irányelvek kidolgozására, bevezetésére és érté-
kelésére címmel 2002 és 2004 között zajlott. A
pályázó a Könyvtári Intézet, a részt vevõ könyv-

tárak magyar részrõl a veszprémi Eötvös Károly
Megyei Könyvtár és a Veszprémi Egyetemi
Könyvtár voltak. Angol részrõl az Essex County
Council, Library és a University of Southampton,
Library kapcsolódott be a munkába.

Az angol és magyar szakértõk helyszíni láto-
gatásokat, tréningeket tartottak a könyvtárakban,
és ebben az esetben is lehetõség nyílt tapaszta-
latcserére Angliában. Kemény és eredményes
munka folyt, a két magyar könyvtár között példa-
értékû együttmûködési megállapodás is született.

Összegzésül talán azt lehetne elmondani, hogy
az elmúlt tíz év nagy elõrelépést hozott a könyv-
tári minõségbiztosítás területén. Ez reményt ad
ahhoz, hogy a minõségen alapuló szakfelügyelet
bevezetésével a magyar könyvtári rendszer az
európai könyvtárak partnere legyen a minõség-
biztosítás és -fejlesztés területén is.

Zalainé dr. Kovács Éva

Csendes János
(1930–2004)

Mindannyiunk életében
vannak olyan szemé-
lyek, akikrõl azt hisszük,
mindig részesei életünk-
nek, s bármerre is me-
gyünk, mindig ott van-
nak velünk. Ilyen volt
sokunk számára Csen-
des János. Pedig nem
tett egyebet, mint egész

életében TANÍTOTT. A magyar szakos közép-
iskolai tanári oklevél megszerzése után a Peda-
gógiai Fõiskolán szakvizsgázott a könyvtár szak
anyagából, s már abban az évben bekapcsoló-
dott a könyvtárosok képzésébe. Az alap- és kö-
zépfokú tanfolyamokon végzett munkája, a püs-
pökladányi járási, valamint a nyíregyházi me-
gyei könyvtárban szerzett tapasztalatai alapján
kérték fel, hogy vegyen részt a könyvtár-népmû-
velõ szak megszervezésében a Debreceni Taní-
tóképzõ Intézetben. 1963-ban kezdhetett az elsõ
évfolyam, s kollégák százai ismerhették meg
szakmánk elméleti és gyakorlati kérdéseit tanár
úrtól. Közben a Kossuth Lajos Tudományegye-
tem népmûvelés szakos hallgatóit is igyekezett
bevezetni a könyvtárhasználat és az irodalomku-
tatás rejtelmeibe, külsõ óraadóként.
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Közel másfél évtizedes felsõoktatási gyakor-
lat után újabb komoly megbízást kapott: Nyír-
egyházán szervezze meg a négyéves fõiskolai
képzést. A könyvtárt biológiával, énekkel vagy
matematikával párosítva 1975-ben kezdhették el
tanulmányaikat az elsõ gólyák. A körülmények
meglehetõsen mostohák voltak tanárnak és hall-
gatónak egyaránt. Az építkezés után visszama-
radt, kissé kiigazított felvonulási épületben min-
dig hibádzott valami. Tanár úr, ha kellett, sze-
relt, ha arra volt szükség, fûtött. Még a bútorok
megfelelõ elhelyezésével sem várt segítségre.
Soha nem másokra számított, hanem tette mind-
azt, aminek szükségét látta. Minden energiáját a
tanításra, pontosabban az oktató-nevelõ munka
feltételeinek megteremtésére fordította. Társadal-
mi jellegû tevékenysége is kizárólag a könyv-
tárosképzésre szorítkozott. Tagja volt az Orszá-
gos Könyvtárügyi és Dokumentációs Tanács
Képzési és Továbbképzési Szakbizottságának, az
egyetemi népmûvelõ- és könyvtárosképzéssel
foglalkozó szakbizottságnak, valamint az Okta-
tási Minisztérium pedagógusképzõ osztálya mel-
lett mûködõ könyvtáros szakbizottságnak.

Közben a könyvtárszakos hallgatók száma
gyarapodott, s már a fõépületben is helyet kap-
tunk. Boldog-szomorúan cipeltük a tanszéki
könyvtár állományát – tanár úr irányításával – új
szemináriumi termünkbe. Ez a költözés, a tanul-
mányi kirándulások az ország különbözõ nagy
könyvtáraiba jó alkalmat teremtettek egymás
megismerésére. Hogy tanár úr mennyire figyelt
ránk, sokszor csak jóval késõbb tudtuk meg.
Késõbb, már kollégaként értettük meg, hogy –
az általunk annak idején talán figyelemre sem
méltatott – megjegyzései s anekdotái soha nem
voltak céltalanok.

Bámulatosan nagy tudású, széles érdeklõdési
körû ember volt. Több nyelven olvasott és be-
szélt. Gyakran hozott példákat idegen nyelvû
könyvekbõl és folyóiratokból. Úgy ajánlott köny-
veket, cikkeket, hogy észre sem vettük, csak
amikor már sorba álltunk érte a könyvtárban.
Pedig nem volt kötelezõ.

Munkájáért a négy évtized alatt kétszer része-
sült hivatalos kitüntetésben. Joggal mondhatjuk,
hogy az igazi elismerést volt tanítványaitól kapta.

Másfél évtizeden át naponta járt át fáradha-
tatlanul Debrecenbõl Nyíregyházára. Ritkán vet-
te igénybe kutatónapját, többnyire azt is körünk-
ben töltötte. Mindent pontosan adminisztrált,

nyilvántartott s számon is kért. Szigorú volt, de
szigorúságát ellensúlyozta örökösen derûs tekin-
tetével, mókás anekdotáival.

Hatalmas termete a mindig ropogós fehér
köpenyben ismert volt a fõiskolán, nem csak a
könyvtár szakosok között. Sokan csak úgy ne-
veztük: Csendes apu … és ez mindent kifejezett.
Csendesen, szerényen végezte komoly szervezõ
munkáját. Csendesen jött be az órákra, jegyzete-
it komótosan összerendezte (nem emlékszem,
valaha is beléjük nézett-e), karóráját akkurátu-
san az asztalra helyezte, s már mondta is… Ha
látta, hogy figyelmünk lankadt, egy-egy anekdo-
tával fûszerezte az esetleg száraznak tûnõ tan-
anyagot. Néhányan kollégaként is dolgozhattunk
vele, mégis csak mint egykori tanárunkra tud-
tunk tekinteni rá. Tanultunk, majd tanítottunk
jegyzeteibõl, sajátjainkat az õ útmutatásai alap-
ján készítettük el.

Csendesen ment nyugdíjba is, Nyíregyházá-
ról. Tudtuk, még vállalt munkát Debrecenben,
és kaptunk hírt betegségérõl is. Talán el sem
hittük. Hetvenedik születésnapjára szerény ün-
nepséget szerveztünk számára a Nyíregyházi
Fõiskola könyvtárában. Nagyon meghatódott. A
hetven szál égõ gyertya, a jelen lenni nem tudó
kollégáktól, tanítványoktól érkezett levelek, táv-
iratok, sõt rövid versek megérintették. Ennek
immár több mint négy éve, de sokan ezen a
bensõséges ünnepségen találkoztak vele utoljá-
ra. Néhányunknak megadatott tavaly augusztus-
ban, hogy beszélhettünk vele. Az egyik alkalom
az volt, amikor egy tizenöt évvel azelõtt végzett
csoport meghívta õt is az emlékek felidézésére.
Azon a hétvégén volt még egy másik meghívása
is, a debreceni képzés megindítására emlékeztek
negyven év után.  Mindkét találkozón részt vett.

Ugyanolyan derûs volt és mi ugyanolyan ér-
deklõdéssel hallgattuk történeteit, mint egyko-
ron. Termete már jócskán megfogyott, mégis,
valószínûleg senki sem gondolt arra, hogy ez
talán az utolsó találkozásunk. Szeptember 7-én
még elment egykori kollégájának a temetésére.
Akik ott beszéltek vele, elmondták, hogy nem
érezte jól magát, orvoshoz készült. Sajnos már
nem ért oda. Két nappal késõbb otthon, a fotel-
jában, csendesen elaludt. Ezúttal örökre.

2003 augusztusában még együtt ünnepelhe-
tett azon tanítványaival és kollégáival, akikkel
Debrecenhez fûzték közös emlékek. Ám jövõre,
amikor a nyíregyházi tanszék ünnepli fennállása
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harmincadik évfordulóját, már nem lehet velünk.
Biztosak vagyunk abban, hogy érezni fogjuk
jelenlétét, figyelõ tekintetét és szabódását az õt
méltató szavak hallatán. (VLI)

*
Õszinte részvéttel búcsúzom egykori tanszék-

vezetõmtõl és tanáromtól, Csendes tanár úrtól
(nekünk, diákoknak: „Papitól”). Szeretettel em-
lékszem oktató munkájára (Könyvtártörténet,
Könyvtár és társadalom), elõadásaira, visszafo-
gott humorára, mély tiszteletére a könyvek és a
bennük megõrzött civilizáció iránt.

Néhány emlékkel szeretnék elköszönni tõle.
Mikor a ’80-as évek végén könyvtártörténeti
szemináriumra gyülekeztünk a tanszék könyvtá-
rában, kíváncsisággal nyitogattuk a tolóajtós vit-
rineket és forgattuk az ódon kézikönyveket, le-
xikonokat. Elõfordult persze, hogy az óra meg-
kezdésekor – mikor tanár úr a terembe lépett –
asztalon maradt a könyv és nyitva a vitrin. Õ
mindig visszapakolta a könyveket – közben né-
hány emléket osztott meg velük az adott kiad-
ványokról –, behúzta a tolóajtókat és halkan,
szerény mosollyal megjegyezte: „Tudják, a por
árt a könyvnek...”

Így maradt meg bennem: egy hatalmas tudá-
sú és termetû, õsz, mackó alkatú ember, aki el-

pakol a hanyag diákjai után és nem szónoklatok-
kal, inkább példamutatással nevel.

A vizsgái többsége valódi kollokvium volt:
tételhúzás és kidolgozási idõ nélkül, még le sem
ültünk, mikor már rákérdezett arra a témakörre,
melyet vizsgánk tárgyául választott. Figyelmesen
hallgatott, a homályos pontokon belekérdezett (saj-
nos sokan meg sem értették, hogy segítõ céllal), és
persze kaptunk beugratós kérdéseket is (például azt,
hogy volt-e kalózkiadás a középkorban).

Harmadéves koromban ment nyugdíjba. De-
monstrátorként az õ falatnyi irodájában, az asz-
talánál kaptam helyet tanszéki könyvtárunk fel-
dolgozási hiányosságainak pótlásához. Mikor
óraadóként visszajárt, mindig át akartam adni
neki régi helyét, de mindig ugyanaz volt a válasza:
„Maga dolgozzon nyugodtan – én csak tanítani
jöttem egy kicsit.” Késõbb az ELTE-n az épp nyug-
díjba vonuló Fülöp Géza tanár úrban fedeztem fel
Csendes János szellemi-lelki rokonát.

Nem tudom, a világegyetemnek van-e olyan
zuga, dimenziója, ahol most tanár úr Tevan
Andorral és Fülöp Gézával elbeszélget. Az biz-
tos, hogy mi, tanítványai megõrizzük társaságá-
nak emlékét, egy illatot abból a világból, ahol
még menedzsmenttempó és hatékonyságlesés
nélkül is teremtettek. Méghozzá emberit.

Szabó G. Tibor
A Katona József Könyvtár hivogatói
az Összefogás a könyvtárakért...
keretében szervezett könyvtárközi
körutazásra


