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ók”). Az ellentábor szerint a gyakorlat azt bizo-
nyítja, hogy a számítógép jól bevált mint oktatás-
technikai eszköz, közutálatnak örvendõ tantárgya-
kat (például fizika, matematika) is megkedveltet,
a „többi” pedig már csak a pedagóguson – és a
szülõn – múlik.

Az elõadások utáni vitában elhangzott egy
hasonlat is: a számítógép túlzott használata olyan,
mintha „felülrõl” ránk erõltetnék, hogy utazzunk
repülõvel, miközben sokan inkább autóval (szá-
mítógép nélkül) szeretnének. Szerintem a hason-
lat inkább úgy igaz, hogy a számítógép az autó,
aki pedig anélkül indul, gyalog jár. Persze el le-
het indulni külföldre gyalog is. De a határnál lehet,
hogy stoppolunk majd...

Andriska János

Kölcsey Ferenc
Református Tanítóképzõ Fõiskola, Debrecen

Halász Béla
(1939–2005)

Az 1950-es, ’60-as évek
fordulóján számos tehet-
séges fiatalember (nõ és
férfi) került Veszprém
megye nem sokkal ko-
rábban alapított könyvtá-
raiba, akik megismerked-
vén ezeknek az új intéz-
ményeknek a tevékeny-
ségével és megtanulván
a könyvtárosi szakmát, hosszú évtizedekig meg-
határozó személyiségei voltak e táj mûvelõdési
életének, egyben a magyar könyvtár- és olvasás-
kultúra kiemelkedõen eredményes évtizedeinek.
Ezeknek a fiatalembereknek egyike volt Halász
Béla, akitõl most fájdalmas végsõ búcsút veszünk.

1939. október 10-én született a Veszprém
megyei Kapolcson, édesapja evangélikus lelkész,
édesanyja tanítónõ volt. 1961-ben került a zirci
Járási Könyvtárhoz, ahol a mûvelt és rendkívüli
érdeklõdésû fiatalembert a falusi könyvtárak ügye-
inek gondozásával bízta meg dr. Kõszegi
Miklósné, a Veszprém megyei könyvtárosok nép-
szerû, korán elhunyt Klári nénije.

Másfél év múltán a veszprémi megyei könyv-
tár lett a következõ és attól kezdve egyetlen
munkahelye, ahol elõször olvasószolgálati veze-

tõ, 1971-tõl igazgatóhelyettes és a megye könyv-
tárügyének szakmai irányítója, 1991 közepétõl
nyugállományba vonulásáig igazgató volt.

Mindnyájan fiatalok voltunk, amikor Halász
Béla közénk került. Iskolai oktatás keretei között,
tanfolyamokon, de fõként egymástól tanultuk a
szakmát: a könyvtári gyûjtemények gyarapítását
és gondozását, az állandóan növekvõ és változó
olvasói igényeknek megfelelõ szolgáltatások meg-
teremtését. Gyakran találkoztunk, gyarapítottuk
irodalmi és szakmai ismereteinket, igazi baráti
közösséget alkottunk, bátorítottuk és segítettük
egymást.

Halász Béla az egyik legtehetségesebb, de
mindenképpen a legsokoldalúbb és legszínesebb
egyéniség volt közöttünk, aki emberségével, se-
gítõkészségével, gyakran bámulatot keltõ munka-
bírásával hosszú évtizedek során a munkatársak,
az olvasók és a kívülállók között is csak baráto-
kat és megbecsülést szerzett intézményének és
saját magának.

Számunkra, Veszprém megye könyvtárosai
számára most már örökre megmarad az évtizedek
során már legendává minõsült becenév: a Peca.

Az a Halász Béla marad meg emlékeinkben,
aki tudományos kutatásainak és szakmai publiká-
cióinak középpontjába mindenkor az olvasó em-
ber igényeit és az azokkal foglalkozó könyvtáros
feladatait állította. Aki mindenfajta feladatban és
munkában kezdeményezõ és igazi elöljáró volt:
lett-légyen az a megyében számtalan könyvtár-
költöztetés, könyv- és bútorcipekedés, mindenna-
pi rendteremtés, túlóra vagy helyettesítés. Aki több
mint négy évtizedig szakmai összefogója volt a
megye könyvtárügyének.

Nyugdíjasként, élete utolsó idõszakában is
vezetõ szakfelügyelõként vigyázta és gondozta
Veszprém megye könyvtárainak életét.

Szakszervezeti bizalmiként húsz évig a kollé-
gák érdekeinek bátor, harcos és következetes
képviselõje volt. Két-három évtizede biztosan más
gondokkal küszködtek a könyvtárak, mint napja-
inkban, a könyvtárakban dolgozóknak is más
problémáik lehettek. Õ, választott bizalmiként és
a dolgozók bizalmasaként, igazi empátiával, de
határozott fellépéssel igyekezett segíteni az intéz-
mények bajainak és a dolgozók gondjainak meg-
oldásában.

A megyei könyvtár igazgatójaként a kilencve-
nes évek második felében megépítette hazánk
egyik legszebb és legkorszerûbb könyvtárát, a
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Veszprém város arculatát hosszú távon meghatá-
rozó épületegyüttest.

Folytatva a több évtizedre visszanyúló, még
Páldy Róbert által elindított könyvkiadói és tá-
mogatási hagyományt, számtalan tanulmánykötet-
nek, vers- és prózai gyûjteménynek volt mecéná-
sa, kiadója vagy személyesen is szerkesztõje.

Több mint két évtizedig a veszprémi Magyar–
Finn Baráti Társaság vezetõjeként, elnökeként
elmúlhatatlan érdemeket szerzett a két, egymástól
távoli földrészre került testvérnép ismételt egy-
másra találásában, baráti kapcsolataik megerõsí-
tésében.

Idegenvezetõként is önmagát nyújtotta. Min-
denkor alapos és korrekt felkészültséggel nyitotta
ki elõttünk a világ vagy egyes tájak és városok
megismerését szolgáló kapukat. A maximális is-
meretek megszerzését apró részletekre is figyelõ
gondoskodással igyekezett biztosítani. Nem lehet
feledni a sokunk által ismert, bennem legerõseb-
ben megmaradt képet: Halász Béla színes eser-

nyõjét magasra emelve siet Róma utcáin, hogy az
általa vezetett kis magyar csoport idõben érkez-
zen a Vatikán kincseinek megtekintésére. Mi, a
csoport legöregebb tagjai, feleségem és én messze
lemaradva figyeljük az ernyõ mozgását.

Nagyon remélem, sokan gondolnak rá úgy is,
mint a gasztronómia igazi mesterére, aki utazásai
során céltudatosan tanulmányozta egyes tájak,
országok, népek étkezési szokásait. Elkészítésük-
kel idõnként meglepte barátait, vasárnap estén-
ként minket, a kártyapartnerokat. A Bakony-ba-
latoni kalendáriumban pedig a kiadvány olvasóit.

Sokan vagyunk büszkék arra, hogy munkatár-
sai, barátai lehettünk. Számomra a több mint négy
évtizedes barátság az életnek egyik legjelentõsebb
kegye volt, amiért örökre hálás vagyok a sorsnak.

Amikor búcsúzom tõle, azt kérem, vigyázza-
nak rá az egek urai, emelje magasra az esernyõt.
Ezúttal is lemaradok, de távolról is figyelni sze-
retném az általa megjelölt utat.

Varga Béla
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