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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-
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bi és a késõbbi évekhez hasonló terjedelem (össze-
sen legfeljebb húsz-huszonkét oldal) egyáltalán nem
feszítette volna szét a szabott kereteket.

Szembeötlõ egy másik megkérdõjelezhetõ
megoldás is. Egyfelõl üdvözlendõ, hogy a kötet-
hez névmutató csatlakozik. Másfelõl meglepõ,
hogy ez tudatos válogatással csaknem kizárólag
a helyi személyeket sorolja fel. Holott a haszná-
ló számára legalább ennyire érdekes lenne az a
segítség, amit egy ilyen index az ún. külsõ sze-
replõk (meghívottak, kiállítók, bemutatott szer-
zõk stb.) visszakereséséhez nyújtana. S talán épp
ezáltal emelkedhetne ki az összeállítás a lokalitás
kötelékeibõl.

A címoldalon találkozhatunk egy rejtélyes
adattal: „I. kötet”. A tömör összegzés végén,
utolsó bekezdésében kapunk választ arra a kér-
désre, hogy mit is jelez ez a kitétel. A szerzõ
abban reménykedik, hogy erõfeszítéseinek lesz
folytatása, „ha a többi, ebben a kötetben csak
érintett intézmény, szervezet krónikája elkészül,
hiszen a város összes közmûvelõdési intézménye
munkája nyomán lett az elmúlt 40 év kulturális
kínálata olyan gazdag és színes.” A példa adott –
csak követni kell(ene). S nemcsak Tiszaújvároson,
hanem bármelyik településen. Számos eredmény
bizonyítja, hogy a kollégáknak is érdemes idõt és
energiát fordítaniuk a könyvtárak, így a közkönyv-

tárak múltjának feltárására. Szép, nemes és hálás
feladat ez, mert hozzájárul a szakmai öntudat el-
mélyítéséhez, a könyvtárak történeti útja, tágab-
ban a nemzeti kulturális örökség alaposabb meg-
ismeréséhez.

B. M.

A tiszaújvárosi közmûvelõdés króni-
kája. A 40 éves Derkovits Gyula Mûve-
lõdési Központ története. – Tiszaújváros
: Derkovits Gyula Mûvelõdési Központ
és Városi Könyvtár, 2007. – 511 p.

„Meséket rajzolok…”

Ismét igényes, szép kivitelû tárlatnak, Faltisz Alexandra grafikusmûvész, meseillusztrátor mun-
káinak ad otthont a téglási Városi Könyvtár és Közmûvelõdési Intézmény.

A 2008. február 8-ától látható kiállítás megnyitó ünnepségén a II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskola és Mûvészetoktatási Intézmény drámatagozatos diákjai mesékkel, versekkel teremtették
meg a találkozó bensõséges hangulatát, melyet a Sopronyi Éva és Varga Miklós zenepedagó-
gusok elõadásában hallható vidám gyermekdalok színesítettek.

Faltisz Alexandra mosolygós, kedves személyisége és színes meseillusztrációi azonnal ba-
ráti, kötetlen beszélgetésre bátorították a gyermekközönséget. Az érdeklõdõk minden kérdésük-
re választ kaphattak: többek között megtudhatták, honnan a mûvész mesék iránti szeretete,
hogyan és meddig készül egy történet illusztrálása, vannak-e kedvenc mesék, illetve figurák,
milyen tervei vannak a jövõre nézve stb.

A Bogármese, A manógyár, Az aranyecset, A Pincérfrakk utcai cicák és még számos
mesekönyv illusztrátora készített már animációs filmeket, báb- és díszletterveket is, sõt, õ maga
is ír gyermektörténeteket. Legközelebbi találkozásunkkor, reméljük, már saját meséibõl össze-
állított kötetét is bemutathatja, természetesen saját illusztrációival.

Csodálatos munkáival addig is a mások által írt meséskönyvek lapjain találkozhatunk, va-
lamint a téglási könyvtár falain március14-éig.

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
Németi Katalin

A Könyvtári Levelezõ/lap meg-
maradt példányait bárki in-
gyen elviheti a szerkesztõség-
bõl: Budapest V. ker., Hold u. 6.

Kérjük, elõzetesen egyez-
tessenek az IKSZ titkárságán
Angyal Katalinnal az iksz.
asszisztens@oszk.hu e-mail cí-
men, vagy az (1) 331-1398 szá-
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