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Kapocs

Válogatás Futaky László
írásaiból és beszédeibõl

Futaky László, a nyíregyházi Móricz Zsigmond
Megyei és Városi Könyvtár nyugalmazott igaz-
gatóhelyettese szakmánk közismert személyisé-
ge. Legalább a bibliográfiai leírások szintjén még
a fiatalabb pályatársak is tájékozottak korábbi
köteteirõl, amelyek a közkönyvtárügy hazai fej-
lõdésének közelmúltjáról tartalmaznak fontos,
országosan is hasznosítható helyi (szabolcs-
szatmár-beregi) adalékokat. Sokan tudjuk, hogy
jeles irodalmár, kritikus és irodalomtörténész,
megyéje szellemi életének tevékeny munkása és
eredményes szervezõje.

Ezúttal elsõsorban a magyar irodalom alkotó-
iról, leginkább a megyei és a kárpátaljai kortár-
sairól és alkotásaikról, valamint az irodalom és
a könyvtárak viszonyáról szóló közleményeibõl
és beszédeibõl válogatott. S egykori munkahe-
lye jó érzékkel vállalta a kötet gondozását,
közreadását. A cím, különösen az alcímmel –

Szerzõk, mûvek, könyvtárosok – együtt többér-
telmû. Errõl maga a szerzõ vall a bevezetésben:
„arra a szoros kötelékre utal, mely a mindenkori
könyvtárost az irodalom gyûjtõhelyéhez, a bib-
liotékához köti. Jelenti a könyvek szeretetében,
megbecsülésében azt a közvetítõ szerepet, mely-
nek révén a mûvek eljutnak az olvasókhoz. Je-
lent továbbá egy szélesebb mûveltségkörbe tartozó
együttlétezést, lényegi összetartozást, szellemi
szimbiózist a kulturális értékek védelmében.
Alkotó együttmûködésrõl igyekszik tudósítani ez
a gyûjtemény, mely összekötõ kapocs abban az
értelemben is, hogy szemléletében követi a ko-
rábban megjelent (Könyvespolc /1985/, Könyv-
tári múltidézõ /1998/) köteteim célkitûzését, és
némi változtatással azok szerkesztési módszerét.”

S van még egy szempont, amelyre okvetlenül
fel kell figyelnünk. Közkönyvtáraink egy része
az utóbbi idõben élénkebb érdeklõdést tanúsít a
szépirodalomnak azon szektora iránt, amelyet a
„tájirodalom” megnevezéssel illetünk. Más szó-

val: a helyismereti gyûjtésben, a feltárásban és a
tájékoztatásban elõtérbe kerültek a szépirodalom
lokális vonatkozásai. (Csak emlékeztetõül: pár
éve a veszprémi helyismereti tanácskozás éppen
ezzel foglalkozott.) Nos, Futaky László konkrét
példát mutat fel arra nézve, miként lehet ezt a
viszonyt, mármint a könyvtárak és a helyi iroda-
lom kapcsolatát értelmezni. Õ így nyilatkozott
errõl – és most megint célszerû idézni a sorait:
„Jómagam a magasabb rendû irodalom fõ útvo-
nalai helyett, a tájirodalom mellékútjain haladva
szemlélõdtem, kutattam jegyezhetõ értékek után.
A könyvtárszakmai penzumok végzése mellett
ezt a szerényebb irodalompártoló háttérmunkát,
’leletmentést’ gondoltam kötelességemnek, a
mindennapi intézményi alapfeladatomhoz kap-
csolhatónak.” Az írásai egyértelmûen tanúsítják,
hogy itt nem pusztán szellemi, hanem igen erõs
érzelmi kötõdésrõl is szó van.

A válogatásban negyvennyolc korábbi közle-
mény és kiadatlan kézirat kapott helyet. Gondo-
lom, felesleges a teljes tartalomjegyzék felsoro-
lása, talán elegendõ egy-két pontjának felvillan-
tása. Az elsõ blokkban pályaképek (pl. a méltat-
lanul elfeledett költõrõl, Vietórisz Istvánról) és
különféle adalékok találhatók. A másodikban
könyvbírálatok és méltatások olvashatók, köz-
tük jó néhány kárpátaljai kötetrõl, a fehérgyar-
mati Kölcsey Társaság országos érdekû füzetei-
rõl, az 1999-es frankfurti könyvvásárról, vagy
éppen a nyíregyházi Könyvtári Kis Híradó évfo-
lyamairól, és itt közölte a Bessenyei György
sírjánál elhangzott emlékbeszédét is. A harmadik
csokorba sorolta be a nekrológokat és más
személyi vonatkozású írásokat; egyebek között
a nagykállói születésû Bereczky Lászlóról, a
bibliotéka csendjében szorgoskodó bibliográfus-
ról, Somogyi Jolánról, vagy a helyi folyóirat
fõszerkesztõjérõl, Mezõ Andrásról. Könyvtártör-
téneti szempontból két igen fontos írás (mind-
kettõ az imént említett híradóban látott napvilá-
got) került a negyedik tömbbe: az egyikben szak-
matörténeti mozaikokra emlékezett az ötvenes
és hatvanas évekbõl, a másikban a megyei könyv-
tár históriájának rövid áttekintésére vállalkozott
a félévszázados jubileum alkalmából.
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Sok egyéb érdekességre is rábukkanhat e
karcsú füzetben az érdeklõdõ szakmabeli. Kö-
szönjük a szerzõnek és a kiadónak, hogy ezt
lehetõvé tették. S végül engedtessék meg egy
idekívánkozó sóhaj: milyen jó lenne, ha más
megyékben is közzétennének hasonló összeállí-
tásokat.

Bényei Miklós
Futaky László: Kapocs. Szerzõk, mû-

vek, könyvtárosok. Nyíregyháza : [Mó-
ricz Zsigmond Megyei és Városi Könyv-
tár, 2007. – 196 p.

A tiszaújvárosi kultúra
csarnokai

A Derkovits Gyula Mûvelõdési
Központ és Városi Könyvtár

története

Könnyû észrevenni, hogy a recenzió címének
elsõ, harmadik és negyedik szavát Kovalcsik
József könyvébõl – A kultúra csarnokai – vet-
tem kölcsön. Õ több mint két évtizede adta köz-
re háromkötetes mûvét, amelyben elsõként (és
egyelõre utolsóként) tett kísérletet a hazai köz-
mûvelõdés históriájának áttekintésére. Noha a
terjedelmes és igényes munka méltatlanul cse-
kély kritikai visszhangot váltott ki és a késõbbi
szakirodalmi hivatkozások száma is indokolatla-
nul alacsony, ösztönzõ hatása nemigen vitatha-
tó. Egyebek között mindmáig ható érvénnyel
irányította rá a figyelmet e terület történeti vizs-
gálatának fontosságára és tanulságaira. S a
lokalitás szintjén akadtak és akadnak követõi is.

Csesznák Ildikó jubileumi alkalomból vállal-
kozott a tiszaújvárosi (korábban tiszaszederkényi,
majd leninvárosi) közmûvelõdés múltjának fel-
tárására. A mûvelõdési központ és a vele hét éve
megint azonos szervezeti keretben mûködõ
könyvtár 2007 novemberében ünnepelte megnyi-
tásának negyvenedik évfordulóját, és erre az
ünnepre jelent meg a vaskos, mintegy ötszáz
oldalt kitevõ kötet. A szerzõ hallatlanul szorgo-
san dolgozott. Leginkább az egyidejû helyi for-
rásokból (elsõsorban a gépiratokból és a sajtó-
közleményekbõl) merített, és gondosan tanulmá-
nyozta (és gyakran idézte) a korabeli mûvelõ-
déspolitikai dokumentumokat, valamint a szak-
irodalmi feldolgozásokat, lapalji jegyzeteinek

száma megközelíti az ezret (összesen 992). A már
említett két intézményen kívül az egy ideig
különálló Helytörténeti Gyûjtemény (voltakép-
pen múzeum) és az újabban beolvasztott utazási
iroda, a Tourinform, továbbá a központ részegy-
ségeként létezõ filmszínház tevékenységét ismer-
teti. Rengeteg adatot mozgat, részletesen és ap-
rólékosan beszámol arról, mikor mi történt a
házban (a házakban). A szerkesztõk rokonszen-
vesen sok képet közölnek, amelyek különösen a
helyieket (vagy az innen elszármazottakat) hoz-
zák közelebb érzelmileg a megelevenített idõk-
höz. A szerzõ választott módszerét pontosan
tükrözi a fõcím: A tiszaújvárosi közmûvelõdés

krónikája. Az alcím viszont kevesebbet sejtet,
mint a tényleges tartalom: A 40 éves Derkovits

Gyula Mûvelõdési Központ története.
Mirõl is van szó? A második legnagyobb

magyarországi folyó partján épülõ ún. szocialis-
ta városban a hatvanas évek derekán határozták
el, hogy mûvelõdési otthont és könyvtárt létesí-
tenek, mégpedig az akkor preferált módon, a
formálódó nagyüzemek szakszervezeteinek fenn-
tartásában, a városi tanács bizonyos fokú támo-
gatásával. Innentõl kezdve Csesznák Ildikó év-

rõl évre halad, és így mutatja be az intézmény-
ben (intézményekben) zajló élet mindennapjait
(az ismeretterjesztõ elõadásokat, az író-olvasó
találkozókat, az egyéb rendezvényeket, a mûvé-
szeti csoportokat és a szakköröket, a mozi prog-
ramját stb.), a sikereket és a kudarcokat, a ki-
sebb és nagyobb változásokat. Nyomon követi
az országos elképzelések módosulásait, a tanácsi
kezelésbe vétel következményeit, majd a rend-
szerváltás egyenes hatását, és természetesen szól
a mai helyzetrõl. Bár az elemzéssel vagy/és az
összehasonlítással ritkán próbálkozik, olykor el-
gondolkodtató következtetései vannak.

Mi, könyvtárosok, jólesõ érzéssel állapíthatjuk
meg, hogy a tiszaújvárosi könyvtár fejlõdésérõl is
olvashatunk, mégpedig kellõ arányban. Egészen
a nyolcvanas évek végéig, a nagy, átfogó
politikai-gazdasági fordulatig. Minekutána akkor
a közigazgatási reform sodrában a könyvtár
önállósult és az önkormányzat csak az ezredfor-
duló évében egyesítette újból a mûvelõdési
központtal, a közbeesõ évtized történéseit hiába
keressük; azokat – a szerzõ szavait idézzük – „a
kötet terjedelmi okokból nem tartalmazza”. Bi-
zonyára nem a szakmai elfogultság mondatja,
hogy ez az indok aligha védhetõ, hiszen a koráb-




