
KÖNYVTÁRI
LEVELEZÕ     LAP

2 0 0 9

0 8

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség hír- és levelezõlapja

Konferencia Széphalmon
250 éve született Kazinczy Ferenc

A képen a Magyar Nyelv Múzeuma



Mûhe ly

Az Egyházi Könyvtárak Egyesülésének 15 éve, különös tekintettel 

a 2004 és 2009 közötti idõszakra (Ásványi Ilona) ................................................................ 3

Egy pusztai „metropolisz” felemelkedése. Debrecen jellegzetességei és a reformáció 

(Gáborjáni Szabó Botond) .................................................................................................. 8

Napló

„Nincs más haza, csak az anyanyelv” (Venyigéné Makrányi Margit) ................................. 14

Korszerû eljárások – korszerû könyvtárak 

(Bokrosné Stramszky Piroska) .......................................................................................... 17

Keresés az interneten 

Ön hogyan és mennyit keres az interneten? És mennyit fordít rá? 

(Egri Krisztina) ................................................................................................................. 19

Határok nélkül. Könyvtáros konferencia Csongrádon

(Barta Rita – Némethné Fekete Olga) ................................................................................ 23

Bánhegyi B. Miksa (1928–2009) (Ásványi Ilona) .............................................................. 25

Közhírré tétetik

Az Ezüst-tó titkai. Kalandozás az indiánok nyomában (Vitéz Kata) ................................... 27

Házi feladat, azaz gondolatok Merész Elektõl (Kissné Anda Klára) ................................... 28

Szemle

1956 a felsõoktatási dokumentumokban (Fabó Edit) ......................................................... 29

Tudjon róla!

Erdészeti Lapok az interneten ............................................................................................. 9

Sony e-könyv-olvasó ingyen könyvekkel ........................................................................... 22

Új „SZIN-tér": Könyvtár a partfürdõn ............................................................................... 30

Eseménynaptár 2009 ......................................................................................................... 31

Ta r t a l o m



Az Egyházi Könyvtárak Egyesülése 1994-ben
alakult, 1995-tõl hivatalosan bejegyzett, feleke-
zeti hovatartozástól független, ökumenikus
munkaközösség, egyesület.

A szervezet alapszabályban megfogalmazott
célja: „… a magyarországi egyházi könyvtárak
együttmûködésének elõmozdítása, lehetõség
szerinti közös álláspont kialakítása és tapaszta-
latok kicserélése az alábbi területeken: a) az
egyházi könyvtáraknak egyházukban és a társa-
dalomban betöltendõ szerepe, b) könyvtári fel-
dolgozó munka és gyûjtõkörök, valamint  c) mu-
zeális értékek õrzése.” 

Az egyesület ügyeit az elnök, titkár, kamarás,
tíztagú, évente legalább kétszer ülésezõ elnök-
ség és háromtagú felügyelõ bizottság intézi, a
szervezetet az állami szervek és szakmai szer-
vezetek felé az elnök és a titkár képviseli. Az el-
nök, az elnökségi tagok és a felügyelõ bizottság
tagjai megbízatása három évre szól. 

Az egyesülés legfõbb szerve a közgyûlés,
melyen minden egyházi könyvtárban dolgozó
kolléga részt vehet, ám könyvtáranként egy kol-
léga képviseli az adott könyvtárat szavazati jog-
gal. 

A közgyûlés évente ülésezik, a több napos
összejövetel programjában a közgyûlésen túl
tudományos konferencia, szakmai délelõtt és
kirándulás, valamint ökumenikus lelki program
szerepel. Az összejöveteleket minden évben
más-más felekezet és könyvtár rendezi. 

Az éves összejövetel szokásos idõpontja jú-
nius utolsó vagy július elsõ hete, a „munkaév”
így júniustól júniusig tart. 

I. Az Egyházi Könyvtárak Egyesülésének meg-
alakulása

Az Egyházi Könyvtárak Egyesülésének létreho-
zása a rendszerváltás utáni években igen fontos
tett volt, mert életre keltette az egykor fényes,

aztán szinte megsemmisült vagy eltékozolt,
romjaiban, maradványaiban is gazdag, de holt
egyházi gyûjteményeket, és megteremtette az
egyházi könyvtárak érdekképviseletét. 

Elõször az 1990-es évek elején a Magyar
Könyvtárosok Egyesületén (MKE) belül merült
fel egy önálló egyházi könyvtári szekció létre-
hozásának gondolata, majd az Országos Szé-
chényi Könyvtár (OSZK) egyházi könyvtára-
kért felelõs munkatársa, Szelestei Nagy László
javaslatára született meg egy munkaközösség
ötlete. Az ötletbõl a pannonhalmi Fõapátsági
Könyvtár vezetõje, Bánhegyi Miksa, Szelestei
Nagy László és több elszánt egyházi könyvtár-
ban dolgozó kolléga összefogásának jóvoltából
konkrét terv lett. 1994. március 8-án Kalocsán
több mint 20 egyházi könyvtár képviselõje elha-
tározta egy minden más szakmai szervezettõl és
felekezeti hovatartozástól független (ökumeni-
kus) munkaközösség („Egyházi Könyvtárak
Munkaközössége”) létrehozását, melynek min-
den magyarországi egyházi és felekezeti könyv-
tár a tagja lehetne. A munkaközösség céljait a
résztvevõk a következõkben határozták meg: az
egyházi könyvtárosok folyamatos kapcsolattar-
tásának biztosítása, információk áramoltatása
és évenkénti egy-két napos találkozások, szak-
mai konferenciák megszervezése.

Az alakuló ülés 1994. november 8-án Buda-
pesten, az OSZK-ban volt. Itt történt meg a szer-
vezeti keretek kialakítása – az egyesület neve, az
elsõ alapszabály megszövegezése, tisztségvise-
lõk megválasztása – és a tevékenységi formák
meghatározása. Az egyesület az Egyházi Könyv-
tárak Egyesülése nevet választotta. Az országos
szervezet központja Budapesten az OSZK lett.
Szellemi központjává a legrégebbi magyaror-
szági könyvtár, a pannonhalmi Fõapátsági
Könyvtár vált, ez a könyvtár vállalta évekig az
egyesülés anyagi terheit és biztosította az ügy-
vitelt. A könyvtár vezetõje lett az egyesület elsõ
elnöke is. Az egyesülésnek más hasonló szerve-
zetekkel ellentétben nem könyvtárosok, hanem
könyvtárak lettek a tagjai.

A következõ közgyûlés 1995. november 7-én,
ugyancsak Budapesten, az OSZK-ban ült össze.
Ez a közgyûlés hagyta jóvá az elnök, a titkár és
az elnökség által végsõ formába öntött alapsza-
bályt. Határozatot hozott egy lehetõség szerint
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évenként megjelenõ névtár, késõbb tanulmá-
nyokkal, cikkekkel bõvített évkönyv elkészíté-
sérõl.

1995. december 19-én a Fõvárosi Bíróság hi-
vatalosan bejegyezte, nyilvántartásba vette az
Egyházi Könyvtárak Egyesülését.

II. Taglétszámváltozások

Az 1994. november 8-án az OSZK-ban megtar-
tott alakuló közgyûlésre 32 könyvtár kapott
meghívót, ebbõl 21 könyvtár képviseltette ma-
gát, és további 8 gyûjtemény jelezte készséges
részvételét a közös munkában. 

2009-ben az alábbi 72 egyházi és felekezeti
könyvtár tagja az Egyesülésnek, ebbõl 59 ma-
gyarországi és 3 határon túli könyvtár bír szava-
zati joggal. (A karmelita és a ferences rendnek
több könyvtára van, de egy képviselõje, aki
minden könyvtárat képvisel, ill. egy szavazati
joga van a Pázmány Péter Egyetem három kari
könyvtárának és az egyetemhez tartozó eszter-
gomi Vitéz János Tanítóképzõ Fõiskola könyv-
tárának.)

A KATOLIKUS EGYHÁZ GYÛJTEMÉNYEI
1. Esztergomi Fõszékesegyházi Könyvtár
2. Fõszékesegyházi Könyvtár, Kalocsa
3. Fõegyházmegyei Könyvtár, Eger
4. Érseki Simor Könyvtár, Esztergom
5. Érseki Könyvtár, Veszprém
6. Egyházmegyei Levéltár és Könyvtár, Debrecen
7. Egyházmegyei Kincstár és Könyvtár, Gyõr
8. Egyházmegyei Könyvtár, Pécs
9. Püspöki Könyvtár, Székesfehérvár

10. Egyházmegyei Könyvtár, Szombathely
11. Váci Egyházmegyei Könyvtár
12. Fõapátsági Könyvtár, Pannonhalma
13. Bencés Rendház Könyvtára, Gyõr
14. Zirci Apátság Újkönyvtára
15. Ciszterci Nõvérek Boldogasszony Háza 

Monostor Könyvtára, Kismaros
16. P. Szeghy Ernõ Karmelita Könyvtár, Budapest

P. Szeghy Ernõ Karmelita Könyvtár, Gyõri 
Rendház Könyvtára

P. Szeghy Ernõ Karmelita Könyvtár, 
Attyapusztai Rendház Könyvtára

P. Szeghy Ernõ Karmelita Könyvtár, 
Keszthelyi Rendház Könyvtára

P. Szeghy Ernõ Karmelita Könyvtár, 
Kunszentmártoni Rendház Könyvtára

17. Magyar Ferences Könyvtár, Budapest
Magyar Ferences Könyvtár Esztergomi  

Mûemlékkönyvtára
Magyar Ferences Könyvtár Gyöngyösi 

Mûemlékkönyvtára
Magyar Ferences Könyvtár Szécsényi 

Mûemlékkönyvtára
18. Jézus Társasága Magyarországi 

Rendtartománya Szegedi Könyvtára
19. Piarista Központi Könyvtár, Budapest
20. Piarista Rendház Könyvtára, Kecskemét
21. Premontrei Prépostság Könyvtára, Csorna
22. Központi Papnevelõ Intézet 

„Pálos Könyvtára”, Budapest
23. Sárospataki Római Katolikus Egyházi 

Gyûjtemény Könyvtára
24. Katolikus Pedagógiai Szervezési és 

Továbbképzési Intézet Könyvtára, Budapest
25. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsé-

szettudományi Kar Könyvtára, Piliscsaba
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittu-

dományi Kar Könyvtára, Budapest
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és 

Államtudományi Kar Könyvtára, Budapest
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Vitéz 

János Tanítóképzõ Fõiskola Könyvtára, 
Esztergom

26. Sapientia Szerzetesi Hittudományi 
Fõiskola Könyvtára, Budapest 

27. Érseki Hittudományi Fõiskola Könyvtára, Eger
28. Esztergomi Hittudományi Fõiskola Könyvtára
29. Gyõri Püspöki Hittudományi Fõiskola 

Könyvtára
30. Szent Athanáz Görög Katolikus Hittudo-

mányi Fõiskola Könyvtára, Nyíregyháza
31. Pécsi Püspöki Hittudományi Fõiskola 

Könyvtára
32. Gál Ferenc Hittudományi Fõiskola 

Könyvtára, Szeged 
33. Veszprémi Érseki Hittudományi Fõiskola 

Könyvtára
34. Apor Vilmos Katolikus Fõiskola Könyvtára, 

Vác
35. Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium 

Könyvtára, Budapest
36. Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium 

Könyvtára, Esztergom

A REFORMÁTUS EGYHÁZ GYÛJTEMÉNYEI
37. Dunamelléki Református Egyházkerület 

Ráday Könyvtára, Budapest
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38. Tiszántúli Református Egyházkerület 
Nagykönyvtára, Debrecen

39. Dunántúli Református Egyházkerület 
Tudományos Gyûjteményei Könyvtár, Pápa

40. Sárospataki Református Kollégium 
Tudományos Gyûjteményei Nagykönyvtára

41. Debreceni Református Hittudományi 
Egyetem Szakkönyvtára

42. Kölcsey Ferenc Református Tanítóképzõ 
Fõiskola Könyvtára, Debrecen

43. Szegedi Kis István Református 
Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium 
Könyvtára, Békés

44. Csurgói Csokonai Vitéz Mihály 
Református Gimnázium Könyvtára

45. Bethlen Gábor Református Gimnázium 
Könyvtára, Hódmezõvásárhely

46. Szegedi Kis István Református Gimnázium 
és Szakközépiskola Könyvtára, Mezõtúr

47. Kunszentmiklósi Református Kollégium 
Könyvtára

48. Kiskunhalasi Református Egyházközség 
Thúry József Könyvtára

49. Református Egyházközség Könyvtára, 
Kecskemét

50. Protestáns Missziói Tanulmányi Intézet 
Könyvtára, Budapest

AZ EVANGÉLIKUS EGYHÁZ GYÛJTEMÉNYEI
51. Evangélikus Országos Könyvtár, Budapest
52. Evangélikus Hittudományi Egyetem 

Könyvtára, Budapest
53. Evangélikus Gyülekezet Könyvtára, Gyõr
54. Árvay Teöreök Sándor Evangélikus 

Könyvtár, Miskolc
55. Soproni Evangélikus Gyülekezet Könyvtára
56. Bonyhádi Evangélikus Gimnázium Könyvtára

AZ ORTODOX EGYHÁZ GYÛJTEMÉNYE
57. Szerb Ortodox Egyházmegyei Könyvtár, 

Szentendre

AZ UNITÁRIUS EGYHÁZ GYÛJTEMÉNYE
58. Magyarországi Unitárius Egyház 

Könyvtára, Budapest

AZ IZRAELITA FELEKEZET GYÛJTEMÉNYE
59. Országos Rabbiképzõ Intézet Könyvtára, 

Budapest

HATÁRON TÚLI 
60. Kárpátaljai Református Egyház Könyvtára, 

Beregszász
61. Erdélyi Református Egyházkerület Belmissziói 

Intézetének Könyvtára, Kolozsvár
62. Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet 

Könyvtára

III. Tisztségviselõk

Az egyesületben az elnök megbízatása három év-
re szól, a napjainkban érvényes alapszabály sze-
rint ugyanaz a személy három év elteltével és
csak egyszer választható újra. Ez a rend hosszú
évek alatt alakult ki, és nem mindig valósítható
meg. Az elsõ elnök két cikluson keresztül töltöt-
te be ezt a tisztséget, majd a következõ elnök a
megválasztása után fél évvel elhunyt, így a kö-
vetkezõ választásig ügyvezetõ elnök intézte az
egyesület ügyeit. 2001 és 2007 között két ciklus
szabályosan alakult, majd a 2007-ben megvá-
lasztott elnök fél év elteltével lemondott, és rend-
kívüli közgyûlésen választott új elnököt a köz-
gyûlés. 

Az alapszabály szerint az egyesület elnökét a
katolikus és protestáns felekezet (az evangéli-
kusok létszáma miatt beszélünk reformátusok
és evangélikusok = protestánsokról) váltakozva
adja.  Az egyesülésben a magyarországi feleke-
zeti arány – katolikus többség – érvényesül. 

Az elnökség kezdetben kilenc fõbõl állt,
majd tíztagú lett. A tíztagú elnökségben 5 kato-
likus, 3 református, 1 evangélikus kolléga dol-
gozik. A tizedik tagot kezdetben az egyéb fele-
kezetek, késõbb az egyházi könyvtárak között
sajátos szerepet betöltõ egyházi iskolai könyv-
tárak adták, majd 2007-tõl ismét az egyéb fele-
kezetek. 

A teljes elnökség az alapszabálynak megfelelõ-
en évente legalább kétszer ülésezik. Tagjai e-mail-
ben és telefonon folyamatosan kapcsolatban áll-
nak egymással, az egy-egy feladat megoldására
alakuló „bizottság” munkatársai személyesen is
találkoznak. 

Az elnök személyre szólóan választ munkájá-
nak segítésére és a gyakorlati munkák intézésére
titkárt. A titkári megbízatás legalább négy évre
szól oly módon, hogy a leköszönõ elnök titkára
az új elnök megválasztását követõ évben a titká-
ri teendõket tovább végzi, az új elnököt és az új
titkárt a folyó ügyekbe bevezeti. Titkár csak va-
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lamelyik tagkönyvtár munkatársa lehet. Ameny-
nyiben tagkönyvtárnak nem képviselõje, a köz-
gyûlésen szavazati joggal nem rendelkezik.

Elnökök 1994 és 2009 között: Bánhegyi Mik-
sa (1994, 1995–1997, 1998–2000); Antalóczi La-
jos (2000); Bánhegyi Miksa (2001) ügyvezetõ el-
nök; Gáborjáni Szabó Botond (2001–2004); 
Ásványi Ilona (2004–2007); Mányoki János
(2007–2008. február); Gáborjáni Szabó Botond
(2008. februártól).

Titkárok 1994 és 2009 között: Szelestei Nagy
László (1994–1999); Ásványi Ilona (1999–2004);
Török Beáta (2004–2007); Sullayné Szigetvári Il-
dikó (2007–2008); Orosz Anna (2008 februártól)  

Elnökség: 1994. katolikusok: Antalóczi Lajos,
Boros István, Czékli Béla, Varga Lajos; reformá-
tusok: Berecz Ágnes, Gáborjáni Szabó Botond,
Köntös László; evangélikusok: Sullayné Sziget-
vári Ildikó.

1995. katolikusok: Antalóczi Lajos, Boros Ist-
ván, Czékli Béla, Varga Lajos; reformátusok:
Berecz Ágnes, Gáborjáni Szabó Botond, Köntös
László; evangélikusok: Sullayné Szigetvári Ildi-
kó; egyéb felekezetek: Remete László. 

1996. katolikusok: Antalóczi Lajos, Boros Ist-
ván, Czékli Béla, Beke Margit reformátusok:
Berecz Ágnes, Gáborjáni Szabó Botond, Köntös
László; evangélikusok: Sullayné Szigetvári Ildi-
kó; egyéb felekezetek: Remete László.

1999. katolikusok: Antalóczi Lajos, Boros Ist-
ván, Czékli Béla, Beke Margit; reformátusok:
Berecz Ágnes, Gáborjáni Szabó Botond, Köntös
László; evangélikusok: Sullayné Szigetvári Ildi-
kó; iskolai könyvtárak: Viola Ernõ.

2000. katolikusok: Bánhegyi Miksa, Baranya
Péter, Czékli Béla, Fischerné Grócz Zita; refor-
mátusok: Berecz Ágnes, Gáborjáni Szabó Bo-
tond, Köntös László; evangélikusok: Sullayné
Szigetvári Ildikó; iskolai könyvtárak: Viola Ernõ.

2001–2004. katolikusok: Bánhegyi Miksa, Ba-
ranya Péter, Czékli Béla, Fischerné Grócz Zita,
Török Beáta; reformátusok: Berecz Ágnes,
Gáborjáni Szabó Botond, Köntös László; evangé-
likusok: Sullayné Szigetvári Ildikó; iskolai
könyvtárak: Viola Ernõ.

2004–2005. katolikusok: Ásványi Ilona, Bara-
nya Péter, Czékli Béla, Fischerné Grócz Zita, Tö-
rök Beáta; reformátusok: Berecz Ágnes,
Gáborjáni Szabó Botond, Köntös László; evangé-
likusok: Sullayné Szigetvári Ildikó; iskolai
könyvtárak: Viola Ernõ.

2006. katolikusok: Ásványi Ilona, Baranya Pé-
ter, Czékli Béla, Fischerné Grócz Zita, Török Be-
áta; reformátusok: Berecz Ágnes, Gáborjáni Sza-
bó Botond, Köntös László; evangélikusok:
Sullayné Szigetvári Ildikó. Az iskolai könyvtárak
képviselõje 2005 õszén lemondott. A következõ
közgyûlés – 2006 nyarán – úgy határozott, hogy
a 2007. évi tisztújító közgyûlésen választják meg
az elnökség tizedik tagját, addig 9 taggal mûkö-
dik a testület. A 2007. évi közgyûlés úgy döntött,
hogy azt a tagot – ahogy az elsõ években – ismét
az „egyéb felekezetek” adják.

2007–2009. katolikusok: Ásványi Ilona, Bara-
nya Péter, Czékli Béla, Fischerné Grócz Zita,
Kövécs Ildikó; reformátusok: Berecz Ágnes,
Gáborjáni Szabó Botond, Köntös László; evangé-
likusok: Mányoki János; egyéb felekezetek:
Muszka Ibolya. 

IV. Közgyûlések

A cégbíróságon hivatalosan is bejegyzett egyesü-
lés elsõ „hivatalos” közgyûlése 1996. október
15–16-án Budapesten, a Ráday Könyvtárban volt.
Ezen az összejövetelen a közgyûlés az eddigi el-
nökségi tagok mellett még egy tagot választott az
„egyéb felekezetbõl”: Remete Lászlót, az Orszá-
gos Rabbiképzõ Intézet Könyvtárának vezetõjét.
A találkozón mutatta be a titkár az elsõ Névtárat
(1996-os próbaszám), a közgyûlés – a jogi szabá-
lyozás követelményeihez igazodva – határozatot
hozott az alapszabály kiegészítésérõl.

A következõ közgyûlés 1997 júniusában volt
Pápán. A gyûlés legfontosabb feladata az esedé-
kes tisztújítás volt. A közgyûlés három évre új-
raválasztotta Bánhegyi Miksát.

1998-ban Egerben gyûltek össze az EKE tag-
jai, 1999-ben Sopronban ülésezett az EKE köz-
gyûlése. Az 1999. évi közgyûlésen döntés szü-
letett a titkár személyérõl: a titkár a mindenkori
elnök által felkért egyházi könyvtári kolléga le-
gyen. Szelestei Nagy László, az EKE elsõ titká-
ra lemondott megbízatásáról, és a továbbiakban
Ásványi Ilona látta el a titkári teendõket. A köz-
gyûlésen felvetõdött egy, az elnökség összetéte-
lére vonatkozó javaslat, hogy az egyéb felekezet
helyett az egyházi iskolai könyvtárak adják az
elnökség tizedik tagját.

A jubileumi évben, 2000-ben Esztergomban
ülésezett az EKE. A tisztújító közgyûlésen
Antalóczi Lajos lett az egyesülés új elnöke. Az

Könyvtári Levelezõ/ lap • 2009. augusztus6



elnökség is változott, a korábbi elnök (Bánhegyi
Miksa) elnökségi tag maradt, és az egyéb feleke-
zetek helyett az iskolai könyvtárak vezetõi közül
a közgyûlés megválasztotta Viola Ernõt elnöksé-
gi tagnak. 2000 decemberében elhunyt Antalóczi
Lajos, a július elején megválasztott elnök. Meg-
bízatását súlyosbodó betegsége miatt az utolsó
hónapokban egyre kevésbé tudta ellátni; a koráb-
bi elnök és titkár vitte az egyesülés ügyeit.  2001
januárjában az elnökség a következõ közgyûlésig
Bánhegyi Miksát, az elõzõ elnököt kérte fel,
hogy ügyvezetõ elnökként képviselje az egye-sü-
lést.

2001-ben Debrecenben ismét tisztújító köz-
gyûlésre került sor. Az új elnök Gáborjáni Szabó
Botond lett. A titkári teendõk végzésére továbbra
is Ásványi Ilonát kérte fel az új elnök. Az elnök-
ség új tagjai lettek a katolikusok körébõl: Bánhe-
gyi Miksa és Török Beáta. Az elmúlt évek tapasz-
talatai alapján és a tisztújítás miatt szükségessé
vált az alapszabály módosítása, az újat 2002 feb-
ruárjában fogadta el a Fõvárosi Bíróság. A köz-
gyûlés ebben az évben új tagként felvette a Csor-
nai Premontrei Prépostság Könyvtárát.

2002-ben Pannonhalma vállalta a közgyûlést
rendezõ házigazda szerepet. A módosított alap-
szabály bírósági bejegyeztetése mellett ebben az
évben rendezõdött az egyesülés pénzügyi nyil-
vántartása (önálló adószám, bankszámla). A köz-
gyûlés három új tagot vett fel az egyesülésbe: a
Debrecen–Nyíregyházi Egyházmegye Egyház-
megyei Könyvtárát, a Sarutlan Karmelita Rend
Könyvtárait és a Kárpátaljai Beregszászi Refor-
mátus Egyház Könyvtárát. A beregszászi re-
formátus könyvtár volt az elsõ határon túli 
tagkönyvtára az egyesületnek. Az erdélyi, kár-
pátaljai könyvtárosokkal inkább személyes, mint
intézményi kapcsolata volt és van a kollégáknak.
Az éves összejövetelre 2002-tõl kezdve minden
évben érkeztek vendégek Gyulafehérvárról, Ko-
lozsvárról, Nagyváradról.

2003-ban Sárospatakon volt az EKE közgyû-
lése, melyen az elnök örömmel jelentette be,
hogy az EKE teljes jogú tagja lett a korábban
Conseil International des Associations de
Bibliotheques de Théologie elnevezésû, ma
Bibliothèques Européennes de Théologie, rövi-
den BETH, magyarul a Teológiai Könyvtárak
Egyesülései Nemzetközi Tanácsa munkaközös-
ségnek. Javaslatot tett arra, hogy a közgyûlések
menete a továbbiakban a következõ legyen: a

mindenkori közgyûlésen a tagok kapják kézbe az
elõzõ évi közgyûlés jegyzõkönyvét és az éves
pénzügyi beszámolót, ahogy ezt a titkár (egyben
kamarás) már ezen a közgyûlésen is megtette.
Felvetette azt is, hogy a közgyûléseken teremtse-
nek lehetõséget arra, hogy azok a tagkönyvtárak,
amelyeknél az elõzõ évben valamilyen fontos
szakmai esemény történt, beszámolhassanak er-
rõl a közgyûlés elõtt. A titkár (egyben kamarás)
ismertette az egyesülés jogi ügyeiben és pénz-
ügyeiben történt változásokat, beszámolt az
egyesülés gazdasági tevékenységérõl, az egyesü-
lés honlapjáról és a levelezõlista mûködésérõl.

A közgyûlés megválasztott egy felügyelõ-
bizottságot is, amely ellenõrzi az egyesülés
munkáját, alapszabály szerinti mûködését, gaz-
dasági tevékenységét. A felügyelõ bizottság tag-
jai Köntös László, Mányoki János, Violáné Ba-
konyi Ibolya lettek.

Az egyesület tizedik születésnapját 2004-ben
Kalocsán és Kecskeméten tartották, s ez egyben
tisztújító közgyûlés is volt. Az egyesület új elnök-
séget, elnököt és kamarást választott.  Az új elnök
Ásványi Ilona, az új kamarás Sullayné Szigetvári
Ildikó lett. Az egyesülés újonnan választott elnö-
ke elsõ felszólalásában egy olyan programot hir-
detett meg, mely a következõ három évben meg-
határozta az egyesület mûködését. Ennek elemei
a következõk voltak: 1. A 2002-ben „A magyar-
országi egyházi könyvtárak helyzete, célja és jö-
võképe” címmel az  akkori elnök, Gáborjáni Sza-
bó Botond által megfogalmazott dokumentumot
és az azóta eltelt idõszakot figyelembe véve reális
és valós mérleg készítése az egyházi könyvtárak
helyzetérõl, tevékenységérõl és feladatairól. 
2. A tagság aktívabb részvétele az egyesület mun-
kájában, mely az elnökség hatékonyabb munkájá-
val és a közgyûlés szerepének növelésével 
valósulhat meg. 3. Különbözõ szakmai munka-
csoportok létrejöttével, az egyesületen belüli „ho-
mogén csoportok”, iskolai egyházi könyvtárak,
egyházmegyei könyvtárak, gyülekezeti könyvtá-
rak szorosabb együttmûködésével, önkéntes, köz-
hasznúan tevékenykedõ felelõsök, pályázatokat,
(szak)sajtót, hasznos webhelyeket, megjelenõ
CD-ket, szakkönyvkiadást, aktuális és hasznos
jogszabályokat, a hazai könyvtári trendeket, stra-
tégiákat figyelõk segítségével a szakmai munka
élénkítése az egyházi könyvtárakban. 4. Erõtelje-
sebb részvétel és jelenlét a hazai könyvtárügyben
személyes és intézményi szinten (szaksajtó olva-
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sása, ismerete, feliratkozás a KATALIST-ra, az
adott közeli közkönyvtárakkal jó szakmai kap-
csolat kialakítása), valamint egyesületi szinten
(kapcsolat építése, ill. a meglévõ kapcsolatok
élénkítése a társ szakmai szervezetekkel, intéz-
ményekkel: MKE, IKSZ, KI).  5. Készséges és 
intenzív részvétel különbözõ országos progra-
mokban: MOKKA, MOKKA-R, digitalizálás,
mûtárgyvédelem, szervezett továbbképzés. 6. Ér-
dekképviselet folytatása és erõsítése az állami
szervekkel, az állami és egyházi fenntartókkal. 
7. Intenzívebb kapcsolat a külföldi szervezetekkel
(AKThB, BETH), új kapcsolat keresése (ATLA).
8. A PR erõsítése az egyesület honlapjának széles
körû megismertetésével, folyamatos frissítésével,
az angol változat elkészítésével, a Névtár átdolgo-
zásával, a levelezõlista élénkítésével, egyesületi
kiadvány (EKE Hírlevél) megjelentetésével, a
szaksajtóban történõ publikálással. 

A 2004. évi közgyûlésen az egyesület egy új
taggal, a Kolozsvári Protestáns Teológiai Inté-
zet Könyvtárával bõvült. A különbözõ változá-
sok miatt ismét szükségessé vált az alapszabály
módosítása. 

Az elnök néhány hét múlva rendkívül tevé-
keny kollégát kért fel a titkári feladatok elvég-
zésére, Török Beátát, a Sapientia Szerzetesi Hit-
tudományi Fõiskola könyvtárának vezetõjét, aki
2004 és 2007 között nagymértékben hozzájárult
az egyesület eredményes mûködéséhez.   

2005-ben Csurgón találkoztak az egyesület
tagjai. A közgyûlés három új tag felvételérõl
döntött. A Kiskunhalasi Református Egyházköz-
ség Thúry József Könyvtára, a Kunszentmártoni
Református Kollégium Könyvtára, az Erdélyi
Református Egyházkerület Protestáns Belmisz-
sziói Intézetének Könyvtára lett tagja az egye-
sületnek. Mivel az elõzõ évben meghirdetett
programnak és munkatervnek megfelelõen az
egyesület vezetése körlevelek, hírlevél, levelezõ-
lista, honlap stb. segítségével év közben folyama-
tosan tájékoztatta a tagságot az egyesület ügyei-
rõl, az elnöki, titkári, kamarási beszámoló az 
elmúlt évekhez képest összefoglaló, felidézõ jel-
leget kapott. Az elnök a közgyûlés elõtt beszélt a
munkacsoportok tevékenységérõl, beszámolt az
elnökségi ülésekrõl, tájékoztatta a tagságot a kü-
lönbözõ szakmai megbeszélésekrõl (NKÖM,
Neumann-ház, Pytheas Kiadó, Arcanum), szólt 
a házi konferenciákról, szakmai napokról, ren-
dezvényekrõl és azokról a szakmai fórumokról,

melyeken az egyesület képviselõi részt vettek.
Elemzõen ismertette azokat a szakmai anyagokat
(Kulturális stratégia, Magyar könyvtárügy mar-
ketingstratégiája  2005–2007, reprográfiai tör-
vény tervezete, Országos digitalizálási terv, 
A magyar könyvtárosság etikai kódexe), melyek
tervezetét az egyesület mint szakmai szervezet
véleményezte az adott évben. Felhívta a figyel-
met arra, hogy ez a gesztus azt jelenti: az egyesü-
letet elfogadják, véleményét fontosnak tartják a
különbözõ szakmai és szakmapolitikai döntésho-
zók. Beszámolt arról is, hogy az egyesület kül-
földi (európai) kapcsolatai mûködnek és egyre
jobban megerõsödnek. Új, tengeren túli kapcso-
latot (ATLA) azonban anyagi lehetõségei miatt
nem tud kiépíteni a szervezet. Az egyesület titká-
ra a pályázatokat ismertette, és örömmel tájékoz-
tatta a tagságot arról, hogy több cikk jelent meg
a szaksajtóban az egyesületrõl, az egyházi
könyvtárakról, hogy bõvült az egyesület honlap-
jának tartalma és elkészült az angol változat is,
útjára indult az EKE Hírlevél, melyben közhasz-
nú információk és beszámolók jelennek meg
olyan az egyesület vagy mások által szervezett
szakmai programokról, melyek egyházi könyvtá-
rosok számára érdekesek lehetnek. A kamarás az
egyesület gazdasági ügyeirõl számolt be.

2006-ban Szegeden rendezték meg a találko-
zót. Mivel az egyházi közgyûjteményi támogatás
2006-ban jelentõsen csökkent a korábbi évekhez
képest, a közgyûlést megelõzõ idõszak finanszí-
rozási küzdelmekkel telt. Az elnöki összefoglaló
jelentõs részét az tette ki, hogy az elnök beszá-
molt arról a tiltakozásról, melyet az egyesület a
Magyarországi Egyházi Levéltárosok Egyesüle-
tével (MELTE) együtt fogalmazott meg és jutta-
tott el különbözõ állami-politikai döntéshozókhoz.
Beszélt az állami és egyházi fenntartókkal folyta-
tott tárgyalásokról is. Szólt azokról a nehézsé-
gekrõl, amelyek az állami támogatás csökkenése
miatt szinte azonnal érzékelhetõk voltak: a szak-
képzett személyi állomány leépítése, a szolgálta-
tások körének és szintjének, a hozzáférés ide-
jének csökkentése, az állománygyarapodás 
leállítása, az évek óta folyó feltáró-feldolgozó,
digitalizáló munka leállítása.

Ebben az évben két különösen is sikeres pá-
lyázaton indulhattak sikerrel az egyházi könyv-
tárak. Az egyik pályázaton 6 könyvtár kapott
anyagi segítséget szoftverváltáshoz, a másikon
minden egyházi könyvtár kapott kisebb-na-
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gyobb támogatást állományvédelmi eszközök
beszerzésére. 2005-ben olyan szakmai progra-
mokat is szervezett az egyesület, melyeken nem
egyházi könyvtáros kollégák is jelentõs szám-
ban és szívesen vettek részt. 

A 2004 õszétõl sorra megalakult munkacso-
portok tevékenyen dolgoztak.

Az egyesület 2006-ban is részt vett különbözõ
országos programokban (MOKKA-R projekt,
szakmai kerekasztal, a nemzeti kulturális vagyon
digitalizálásának elõkészítése), a fontos könyvtá-
ros szervezetek mellett aláírója volt A magyar
könyvtárosság etikai kódexe címû dokumentum-
nak. Ebben az évben indult el kísérleti jelleggel
az egyházi könyvtárak szakfelügyelete, melyet
könyvtáros szakértõi minõsítéssel és a szakfel-
ügyeleti vizsgálatok elvégzésére jogosító képesí-
téssel bíró egyházi könyvtáros munkatársak vé-
geznek a minisztérium megbízásából.

A közgyûlés döntött egy új tag felvételérõl:
a budapesti Katolikus Pedagógiai Szervezési és
Továbbképzési Intézet Könyvtárával bõvült a
taglétszám. 

2007-ben a szombathelyi Egyházmegyei
Könyvtár volt a házigazda. Ebben az évben – a
három évre szóló megbízatások leteltével – ismét
tisztújító közgyûlésre gyûltek össze a tagkönyv-
tárak képviselõi. Az egyesület vezetõi (elnök,
titkár, kamarás) beszámoltak az elmúlt három
év eredményeirõl, majd a közgyûlés megválasz-
totta az új elnökséget és az elnökség tagjai kö-
zül az új elnököt és a kamarást. Az új elnök
Mányoki János, a kamarás Muszka Ibolya lett. 

2008 januárjában Mányoki János lemondott
elnöki tisztségérõl, ezért februárban egy rendkí-
vüli közgyûlésen tisztújításra került sor. A köz-
gyûlés a 2007-ben megválasztott elnökséget
megerõsítette tisztségében, és tagjai közül el-
nökké választotta Gáborjáni Szabó Botondot. 

2008-ban Eger vállalta a közgyûlés megszer-
vezését. Gáborjáni Szabó Botond elnöki beszá-
molójában a 2008 februárjában történt elnök-
váltás körülményeirõl, szervezeti és személyi
változásokról (új titkár Orosz Anna, új kamarás
Berecz Ágnes), az egyesület külföldi szakmai
kapcsolatairól szólt, és a Biblia Éve alkalmából
szervezett Biblia-kiállítás kapcsán az egyházi
könyvtárak jelentõs szerepérõl a szellemi érté-
kek megõrzésében. Orosz Anna titkári beszá-
molójában különbözõ, az egyesületet érintõ
gyakorlati kérdéseket érintett. ■
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Erdészeti Lapok az interneten

Az Országos Erdészeti Egyesület (OEE)
és a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési
Minisztérium (FVM) 2009. július 27-én
közös sajtótájékoztatón ismertette a pro-
jektet, melynek eredményeként az 1862-
ben, Selmecbányán alapított Erdészeti La-
poknak, Magyarország idõrendben máso-
dik, ma is mûködõ szakfolyóiratának 147
évfolyama teljes szöveggel, mintegy 
120 ezer folyóiratoldal terjedelemben 
ma már elérhetõ az interneten (http://
www.erdeszetilapok.hu, vagy http://
epa.oszk.hu/01100/01192).

A teljes adatállomány mérete egy Tera-
bájt.

A digitalizálás az FVM pályázati támo-
gatásával, valamint az OEE, a Nyugat-ma-
gyarországi Egyetem (NYME) Könyvtára
és az Ipolyerdõ Zrt. támogatásával való-
sult meg.

A digitalizálást az OEE megbízásából a
MEK Egyesület végezte, igen feszített ha-
táridõkkel. A sajtótájékoztatón az OEE és
FVM nevében felszólaló illetékesek elis-
merõen szóltak a MEK Egyesület munká-
járól.

A MEK Egyesület eddigi digitalizálási
projektjei között mindenképpen ez a terje-
delmében legnagyobb méretû, és a legrö-
videbb határidõvel készült el. 

Megjegyzendõ, hogy az Erdészeti La-
pok ebben a teljes terjedelemben egyetlen
hazai könyvtárban sem található meg. 
A szkennelendõ anyagot elsõsorban az
OSZK bocsátotta rendelkezésre, a hiányzó
példányokat az OEE, NYME Könyvtára,
valamint egy magánszemély pótolta. Ez is
mutatja, hogy a vállalkozás az erdészeti
szakma és felsõoktatás szempontjából
egyedülálló jelentõségû.



Az alábbiakban két kérdésre keresem a választ:
1. Milyen szerepe lehetett a vallásnak abban,
hogy Debrecen az ország egyik jelentõs váro-
sává vált? Kétségtelen, hogy a település a XVI.
sz. közepéig poros mezõváros volt, amely a re-
formáció befogadása után, két generáció alatt
az ország legnépesebb és leggazdagabb váro-
sává lett. Regionális szerepét egyrészt a Refor-
mátus Egyház és a Kollégium kapcsolatrend-
szere (az egyházi központ ekkoriban egyúttal
oktatási központot is jelentett), másrészt a vá-
ros egész országot behálózó kereskedelmi és
céhes infrastruktúrája alapozta meg. Felemel-
kedésében döntõ szerepet játszott a vallás és a
kultúra, illetve az a tény, hogy a török hódolt-
ság idején átvette az ország központi részeinek
gazdasági szerepét. A vallási, kulturális, keres-
kedelmi és ipari szálak egymást erõsítve hatot-
tak, és a XVIII. század végéig nem függetlenít-
hetõk az egyházpolitikai összefüggésektõl. 

2. Mit értettek a régiek a „parasztpolgári met-
ropolisz” fogalmán? Azaz melyek Debrecen
jellegzetes vonásai? Ez a különösen csengõ,
archaikus fogalom, amely Julow Viktor iroda-
lomtörténésztõl ered, a város lényegét fejezi ki.
A metropolisz alatt természetesen nem világ-
város értendõ, hanem a fogalom eredeti értel-

mében városállam, „anyaváros” amelynek ko-
lóniái vannak, azaz hátországa van! (A minõsí-
tés nem utólagos, a források gyakran emlegetik
az „anyaváros” és „anyaoskola” fogalmát.) 
A régi Debrecennek ez volt a legfontosabb tu-
lajdonsága. Hatalmas hátországgal rendelke-
zett, amelyet legpontosabban talán az iskola-
történet dokumentál: 580 Debrecenhez kötõdõ
partikuláról, „fiók iskoláról” tudunk1, ame-
lyekbe a kollégium tanévenként több tucat 
rektort küldött, és ahonnan befogadta a legte-
hetségesebb diákokat. Közülük évente hat-
nyolc indult nyugat-európai tanulmányútra.  

A neveléstörténeti példákhoz hasonlóak mu-
tatkoznak az élet minden területén: ahol Deb-
recennek vallási vagy iskolai kapcsolatai vol-
tak, gyakran ott jöttek létre a helyi céhek fíliái
is. A szellemi és gazdasági külkapcsolatokat
ekkoriban törvényszerûen élénkítették az egy-
házi szálak: ha egy térképen jelöljük a Debre-
cenben vásározó kereskedõk telephelyeit, a
kollégiumi diákság legációs helyeit, a debrece-
ni nyomda bizományosainak székhelyeit, a he-
lyi iparosok vándorlásának állomáshelyeit,
azok kifejezetten református jellegû helysé-
gekhez kötõdnek, és hasonló a helyzet a debre-
ceni céhekben mûködõ legények vagy a kollé-
giumba érkezõ diákok származási helyeivel.
(A XVIII. században nem szívesen mentek
protestáns mesterek olyan városba, ahol kör-
menetekben való részvételre voltak kényszerít-
ve, de ha mentek volna is, a szabad királyi vá-
rosokban nem vásárolhattak házat.) Követke-
zésképpen a város hátországának tényleges
nagysága jórészt attól függött, hogy az ország
lakosságának hány százaléka volt protestáns:
90%, mint a XVI. sz. végén, 50%, mint a
XVII. sz. végén, vagy 20%, mint a XVIII sz.
végén.2
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A reformáció hatásai

Az elsõ kérdéshez, a vallási szálakhoz vissza-
térve, Európában sem kivételes jelenség, hogy
egy mezõgazdasági régió vezetõ települése
vallási fordulatnak köszönhetõen emelkedik
nemzetközi összefüggések közé. A legismer-
tebb talán Genf példája.3 Korábban Várad volt
a régió egyházi központja, a reformációval
Debrecen vált az egyetlen olyan egyházigaz-
gatási centrummá, amelynek fennhatósága a
három részre szakadt ország mindhárom részét
érintette. Ez a feladat is regionális szerepre
késztette a Tiszántúl központját, amely az átla-
gos mezõvárosok vonzáskörét többszörösen
meghaladó távlatokban, a Dunántúlon és a Fel-
vidéken is hatott. 

Annak is van bizonyos vallásfelekezeti hát-
tere, hogy Debrecen mint kereskedõváros von-
zóvá lett: Méliusz, a város szellemi vezetõje
azt hirdette, hogy „minden embernek, bármifé-
le rendû és rangúak legyenek, szabadon hagy-
ja az Irás és megengedi a természet törvénye,
hogy tulajdon vagyonnal bírjanak”. Debrecen-
ben érdemnek minõsült a munkával szerzett
vagyon, hasznot hozó kölcsön után jogos volt a
kamatszedés, isteni elhívatás a kereskedés.
Méliusz számított a kereskedõk támogatására,
és mindent elkövetett meggyõzésükre. Azt hir-
dette, hogy a kalmárság „jó és kedves” lehet
Isten elõtt, „a megtért fukarok”, azaz bankárok
megelõzik a farizeusokat az Úr országában.4

Legelsõ nyomtatásban megjelent mûvét 
(A Christus közbe iarasarol valo predicacioc,
1561.) „A magyarországi jámbor és keresztyén
áros népeknek” ajánlotta (akik Debrecenben,
Szombatban, Kassán és Váradon laknak), mert
„széjjel való járásban ti vöttétek és hallottátok
egyebeknél elõbb az igaz tudományt”. A XVI.
század végén Debrecen meghatározó szerepet
játszott a Hódoltság, a királyi Magyarország és
Erdély forgalmának lebonyolításában, a nyu-
gati árucikkek behozatalában és török, illetve
balkáni áruk közvetítésében. Buda elfoglalása
után, földrajzi elhelyezkedése és elõjogai foly-
tán, leginkább Debrecen volt képes gazdasági
folyamatok befolyásolására, vallási és kulturá-
lis hatások közvetítésére. 

A „parasztpolgári metropolisz” olyan tele-
pülés volt, amelyben erõteljesen érintkezett a
szóbeli és az írásbeli, a népi és a városi kultú-

ra, a klasszikus, a biblikus és a modern európai
mûveltség, amelyeknek létrejött egy jellegze-
tes szintézise, amely a messze földrõl érkezõ,
majd innen távozó diákság révén az egykor
protestáns többségû ország számtalan települé-
sén hatott. 

A népi és a városi kultúra érintkezését pom-
pásan illusztrálják egyes kézmûipari ágazatok.
A debreceni asztalos céhnek 29 helységben
voltak filiái Miskolctól Temesvárig és
Ugocsáig. A XIX. sz elején is 60–80 asztalos
dolgozott a városban, a vidéki filiák csak 1826
után vették át Debrecen szerepét. Gyõrffy Ist-
ván azt írja, a „magyar szûrszabómesterség
történetét tulajdonképpen Debrecennel kellene
kezdenünk, mert itt van a legmesszebbre nyúló
emléke a szûrszabóságnak”. Hasonló a helyzet
a fazekassággal: a hazai kerámia legdíszesebb
típusa a középtiszai csoport, amelynek Debre-
cen volt az elindítója. 1770-ben a szabad kirá-
lyi városokban élõ fazekasok 20%-a Debre-
cenben dolgozott! 
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Debrecen mint véleményformáló

A város véleményformáló hatásával összefügg,
hogy színmagyar településrõl van szó, egy
olyan országban, amelyben a polgárság zöme
más etnikumhoz tartozott. Debrecenben a
XVII. századi céhes iratok között nem találunk
német szakkifejezéseket, XVIII. századi leírá-
sokban pedig az utazók kuriózumként említik,
hogy „ennyi ember és mind magyarul beszél”.5

Egy „anyaváros” szerepkörétõl elválasztha-
tatlan a véleményformáló szerep. A XVIII.
században 25–30 ezer lakosú Debrecenben fo-
lyamatosan kétezer diák tanult, és a felsõ tago-
zat növendékeinek csupán töredéke (15%-a)
volt debreceni. Az egyházkerületet Debreceni
Ember Pál összeírása idején, 1709-ben 763
egyházközség alkotta. Ezek a települések min-
den tekintetben Debrecenre figyeltek, de a 
kollégium számára is létkérdés volt, hogy az
ország több mint 1200 református egyházköz-
ségével kapcsolatban lehessen.6 A három nagy
egyházi ünnepen igét hirdetõ legátusok, aratás
és szüret után pedig adománygyûjtõ szuppli-
kánsok járták be az országot. Az iskola elöl-
járói a XIX. században már nem az ado-
mánygyûjtést tartották elsõrendûnek, hanem
az erkölcsi hasznot, tapasztalatok és országis-
meret szerzését, a falusi nép „gyámolítását”. 

Még a XIX. században is a városhoz igazo-
dott a távoli vidékek református lakossága,
szellemi vezetõi, kereskedõi, iparosai révén is.
Az élénk kapcsolatnak az élet minden területén
következményei voltak. A kollégiumi diákság-
nak a paraszti kultúrára gyakorolt hatását újab-
ban folklórvizsgálatok igazolják, jó példa erre
Csokonai folklorizálódása. 

Figyelmet érdemel Debrecen a magyar
nyelv mûvelése és a népi mûveltségre gyako-
rolt hatása miatt is, de talán helyesebb kölcsön-
hatásról beszélni. A XVI–XVIII. században a
debreceni ábécéskönyvek, tankönyvek, éne-
keskönyvek, kalendáriumok, bibliai és szép-
históriák mellett a kegyességi irodalomnak
volt a legjelentõsebb tömegbefolyása, hatal-
mas példányszámai a kalendáriumok megjele-
nési adataival vetekedtek. A kollégium egy-
részrõl olyan irodalmárok tehetségét táplálta,
mint Szenci Molnár Albert, Fazekas Mihály,
Csokonai Vitéz Mihály, Kölcsey Ferenc, Arany
János, Móricz Zsigmond, Ady Endre, Szabó

Lõrinc és igen sokan mások. De legalább ilyen
lényeges társadalmi és tömeghatása: a kollégi-
um „az alkalmi költészet gyári nagyüzemét”
mûködtette. A versírás mesterségbeli fogásait
elsajátító ifjak a kollégiumból kikerülve életük
fogytáig ontották az alkalmi rigmusokat, teme-
tésektõl lakodalmakon át a disznótorokig.7

A diák poéták köztes helyzetébõl természete-
sen adódott a népköltészet, a népies mûkölté-
szet és a „magasabb” irodalom közötti köz-
vetítõ szerep. A kollégiumi diákok kéziratos
versgyûjteményeinek olvasóközönsége sok
ezer fõre volt tehetõ. 

Fazekas monográfusa szerint a Lúdas Matyi
egyedül a „parasztpolgári metropolisban”,
Debrecenben születhetett meg, amely egyúttal
respublika is volt, közelebbrõl „Keresztyén
Respublika”, amelynek területén a nemesség
semmiféle privilégiummal nem élhetett,
amelynek leggazdagabb lakói is egy asztalnál
étkeztek cselédeikkel. Korábban szóba került a
szóbeli és az írásbeli, a népi és a városi kultúra,
illetve a klasszikus, a biblikus és a modern eu-
rópai mûveltség debreceni szintézise.

Az említett szintézisre két példa: Az egyik
az a Csokonai, akinek a kultusza (egészen a
Kossuth-kultusz jelentkezéséig) meghatározó
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volt Debrecen életében, aki teljes mûveltségét a
kollégiumban szerezte, akinek írásai a Csikóbõ-
rös kulacstól Anakreonon és a Biblián át Vol-
taire-ig és Rousseau-ig vezetnek, de stilárisan és
világnézetileg szerves egységet képeznek. 

A másik eklatáns példa a debreceni festett
pergamené: ez a könyvkötészeti típus a Német-
alföldön jött létre, Németországban a legko-
rábbi magyar példákkal egy idõben jelent meg,
technikája nem nálunk alakult ki, aligha van
olyan díszítõ eleme, amelyet Nyugat-Európá-
ban nem alkalmaztak volna, a cívisvárosban
mégis olyannyira magyar jellegûvé formáló-
dott, mint egy tulipános láda vagy egy cifra-
szûr. Olyan stíluskeveredés eredménye, amely-
ben hangulatilag a hazai elemek uralkodnak.
Ráadásul a kompaktorok, a könyvkötõk voltak
azok, akik a debreceni nyomda termékeit az
egész országban árusították, a debreceni
könyvkötõ céh volt az ország keleti részén az
egyetlen, távoli városok könyvkötõi is filiális
kapcsolatban voltak a debreceniekkel.

Debrecen múltja arra is példa, hogy létezett
a polgárosulásnak egy önálló magyar útja. ■

Jegyzetek

1 Amikor néhány évvel ezelõtt Észak-Kelet-
Magyarország települései szlovákiai, kárpátaljai
és romániai résztvevõkkel létrehozták Debrecen-
ben a városok és falvak szövetségét, a hivatkozá-
si alap a kollégium hajdani iskolarendszere volt.  

2 Debrecen lehetõségeit érdemes egybevetni
a többi református központéval is: 1715-ben
még az ország elsõ települése (a rangsort a la-
kosság száma, gazdasági, közigazgatási és kul-
turális szerepe révén állította össze Gyimesi
Sándor történész). Pápa ekkor a 13., Sárospa-
tak a 35. 1850-ben a lakosság 95%-a reformá-
tus Debrecenben, Pápán mindössze 10%, Pata-
kon is csupán 45%.

3 Genf esetében is jellemzõ volt, hogy fontos
kereskedelmi útvonal stratégiai pontján helyez-
kedett el. Hasonló példa a kollégiumra döntõ
hatást gyakorló Wittenberg, amely német vi-
szonylatban egy nem túlzottan jelentõs kisváros
volt. Életének meghatározó tényezõje lehetett
(akár Debrecennek) a diákság létszáma: az adó-
fizetõk 20%-ának megélhetése a könyvek for-
galmától függött.

4 Debrecen története. 1.k. Debrecen, 1984.
518–520.

5 Debrecen kivételes voltára sok példa is-
mert. A Debrecen-Nagyváradi :rtesítõ volt pl.
az ország elsõ magyar nyelvû napilapja. Más
városokban a nyomdászok társalgási nyelve is
német volt a XIX. sz. 2. felében! 

6 A kollégiumra alkalmazott „ország iskolá-
ja” kifejezés eredetileg csupán azt jelentette,
hogy az ország református vezetõi más egy-
házkerületekben is feljogosították a debreceni-
eket támogatások gyûjtésére.

7 Arany János kritikusan összegzi ezt (az ál-
tala belülrõl ismert) világot: „valamely
’pátrónus’ nevenapjára örvendõ, halálakor
gyászéneket enyvezni össze … ez volt a költé-
szet mûhelye”. Amint a Bolond Istók második
énekében mondja, az efféle poéta akkor sike-
res, ha „… méltó szuszt keres/ elzöngni ott
fenn, hol sas szárnya csattog,/ Minõ félisten a
vén esperes.”
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Ezzel a Márai Sándortól kölcsönzött címmel
rendezett konferenciát 2009. május 21-én
Széphalmon a Magyar Könyvtárosok Egyesü-
lete (MKE), annak Olvasószolgálati Szekciója
és Borsod Megyei Szervezete, a Kazinczy Mú-
zeum, a sátoraljaújhelyi Városi Könyvtár, vala-
mint a II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár. 

E rendezvénnyel, a magyarországi és a hatá-
ron túli könyvtárosok meghívásával emlékezni
és tisztelegni szerettünk volna a magyar nyelv-
újítás, a modern magyar irodalom megteremté-
séért folytatott harc vezéregyénisége elõtt, be-
pillantást engedve egyúttal Kazinczy Ferenc
gazdag kultúraépítõ munkásságába is. 

A rendezvény megszervezésében kiemelt
partnerünk volt a Kazinczy Múzeum, de hatha-
tós anyagi segítséget kaptunk a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Önkormányzat Mecénás
Alapjától, valamint a Balassi Intézettõl is. 

A konferenciának helyet adó Széphalom
nemcsak Borsod-Abaúj-Zemplén megye külö-
nös jelentõséggel bíró települése, de a magyar
mûvelõdéstörténet meghatározó helyszíne is,
amely nevét és ismertségét Kazinczy Ferenc-
nek köszönheti. Már 1806-tól a magyar irodal-
mi-politikai gondolkodás egyik központja volt,
az irodalmi és nyelvújítási reformtörekvések
bölcsõjeként emlegetik, de ma is különös je-
lentõséggel bír a nyelvmûvelés, a magyar
nyelv ápolása szempontjából. A magyar kultú-
ra, a magyar nyelv iránt elkötelezettek zarán-

dokhelye, ahol a közelmúltban adták át A Ma-
gyar Nyelv Múzeumát, helyet biztosítva a 
magyar nyelv ápolásának, kutatásának. 

A magyar írófejedelem, a 250 éve született
Kazinczy Ferenc innen irányította két évtize-
den át a magyar irodalmat, levelezésben állva a
kor szinte valamennyi jelentõsebb írójával. 

Nála a magyar nyelv ápolása egyet jelentett
az európaisághoz, a legmûveltebb nemzetek-
hez való kapcsolódással, az újat teremtés pa-
rancsával, az együttes munkálkodás szükséges-
ségével.

A konferenciának helyet adó múzeumba
hívtuk és vártuk a megye, a régió, az ország
könyvtárosait és minden olyan érdeklõdõt, aki
fontosnak érzi nyelvünk ápolását, õrzését, azt,
hogy együtt emlékezzünk a neves költõre, iro-
dalomszervezõre és nyelvújítóra. Meghívá-
sunkra közel százhúsz érdeklõdõ, zömében
könyvtáros érkezett határon innen és túlról. Je-
len voltak a konferencián a Móricz Zsigmond
Társaság tagjai is Szabolcs-Szatmár-Bereg me-
gyébõl.

A konferencia résztvevõit köszöntötte Ódor
Ferenc, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Közgyûlés elnöke, Sátoraljaújhely város kép-
viseletében Dudás Gábor, a mûvelõdési osz-
tály vezetõje, Bakos Klára, a Magyar Könyv-
tárosok Egyesületének elnöke, a szervezõk 
nevében Venyigéné Makrányi Margit, a II. Rá-
kóczi Ferenc Megyei Könyvtár igazgatója. Kö-
szöntõ szavaikkal röviden méltatták Kazinczy
Ferencet, a magyar nyelv ápolásának és a kö-
zelmúltban megnyílt múzeum életrehívásának
fontosságát.

A köszöntõket a szakmai elõadások követ-
ték. Neves elõadók, egyetemi oktatók segítet-
tek feleleveníteni a múltat, Kazinczy tevé-
kenységét, a nyelvünkben bekövetkezett 
változásokat.

Borbély Szilárd egyetemi docens, a Debre-
ceni Egyetem Régi Magyar Irodalomtörténeti
Tanszékének tanára, Kazinczy Ferencrõl mint
fordítóról szólt, illetve ennek kapcsán bemutat-
ta azt a hatalmas vállalkozást, mely 1999-ben

N a p l ó
„Nincs más haza, csak az anyanyelv”

✒✒    Venyigéné Makrányi Margit



indult a Debreceni Egyetemen, s mára már
messze túlnõtt az egyetem falain. A Textológi-
ai Munkacsoport tíz évvel ezelõtt fogott hozzá
Kazinczy Ferenc életmûvének újrakiadási
munkálataihoz. Az újabb kutatások sok új is-
merettel gazdagították az irodalomtörténetet,
hisz az elektronikus kiadások eszköztárát is
felhasználták már ebben a munkában. Az el-
múlt tíz év tapasztalatait, a munkálatok során
feltárt újabb információkat osztotta meg a hall-
gatósággal az elõadó, valamint szólt arról is,
hogy Kazinczy elsõ fordításainak kritikai ki-
adása elkészül az évfordulóra, s várhatóan õsz-
re napvilágot látnak az elsõ kötetek, valamint a
Pályám emlékezete címû mû is. 

Gergye László, az ELTE XVIII–XIX. száza-
di Magyar Irodalomtörténeti Tanszékének tu-
dományos fõmunkatársa, Élet és költészet egy-
sége címmel a költõ Kazinczy Ferencrõl tartott
rendkívül igényes, történeti összefüggéseket és
irodalomelméleti alapvetéseket is megfogal-
mazó elõadást. Szólt arról, hogy a mûvészt el-
sõsorban nem költõként tartja számon az iro-
dalomtudomány, bár Kazinczy – errõl életmû-
vében több helyen is olvashatunk – költõi mû-
veit tartja a legfontosabbnak. Munkásságában
kiemelt szerepe, jelentõsége volt a költészet-
nek, s munkáinak hatása a maguk idejében
nem volt elhanyagolható. Mivel a halhatatlan-
ság utáni vágy erõteljesen foglalkoztatta, s en-
nek megvalósításában kiemelt szerepet tulaj-
donított a költészetnek, jól átgondolt költõi
programmal, tudatosan építette költõi munkás-
ságát. Ennek két, kevésbé ismert darabját – Az
áldozó és A tanítvány címû verset – , ezek rész-
letes irodalomelméleti elemzését ismerhettük
meg az elõadó jóvoltából. 

Péterfy Gergely adjunktus, a Miskolci Egye-
tem oktatója, Kazinczy Ferenc életének egy
olyan fejezetérõl szólt, melyet nem szoktak a
fõsodorba tartozóként emlegetni, mégis na-
gyon izgalmas, és számos mûvelõdéstörténeti
kitekintésre ad alkalmat. Kazinczy Ferenc apó-
sa nyomdokain haladva Kassán a rózsakeresz-
tes rend tagjai sorába lépett. Késõbb, elhagyva
ezt a rendet, a szabadkõmûves-páholy tagja
lett, ahol 1786-ban megismerkedett a néger
Angelo Solimannal. Soliman portugál rabszol-
gakereskedõk segítségével került Elefántcsont-
partról Európába, s taníttatása eredményeként
korának kiemelkedõ mûveltségû alakja lett. 

Kazinczy Ferenccel való barátságáról, ennek a
Kazinczy életmûben fellelhetõ vonatkozásairól
hallhattunk élvezetes elõadást. A történetrõl,
Kazinczy szabadkõmûves múltjáról többet is
megtudhatunk majd az elõadó hamarosan
megjelenõ kötetébõl. 

Kováts Miklós nyugalmazott tanár, újságíró
Kazinczy Ferenc Kassán töltött éveinek emlé-
keit idézte fel. Szólt arról, hogy Kassa és Ka-
zinczy elválaszthatatlanok. Kazinczy ott tar-
tózkodása alatt Kassa a magyar szellemi élet
központjává vált, s ezek az évek Kazinczy élet-
pályájában is a legjelentõsebb periódusok közé
sorolhatók. Itt alapozta meg irodalomszervezõ
munkáját, lapjai mellett számos kötete jelent
meg a városban. Az elõadó rendkívül plaszti-
kusan mutatta be Kazinczy korának Kassáját
is, mintegy idõutazásra invitálva a hallgató-
ságot.

Fehér József irodalomtörténész, a Zempléni
Múzeum és A Magyar Nyelv Múzeuma igaz-
gatója, egy neves irodalomtörténészrõl, bibli-
ográfusról, könyvtárosról, a 95 éves korában
nemrég elhunyt V. Busa Margitról emlékezett
meg elõadásában. Fehér József nemcsak is-
mertette a nemzetközileg is ismert és elismert
bibliográfus életpályáját, de a közeli barátság,
a több évtizede élõ szoros munkatársi kapcso-
lat során megélt közös emlékek felidézése mel-
lett részletesen szólt Busa Margit munkásságá-
ról, bemutatta megjelent köteteit, a Kazinczy
Társaság és Busa Margit együttmunkálkodásá-
nak eredményeit. Busa Margit személye ko-
rábban is elválaszthatatlan volt Széphalomtól,
hisz hosszú élete során két meghatározó témá-
ja volt kutatóként: Kazinczy Ferenc és a ma-
gyar sajtóbibliográfia. A Horváth János és
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Alszeghy Zsolt tanítványaként doktorált iroda-
lomtörténész 1945 és 1973 között az Országos
Széchényi Könyvtár munkatársaként végezte
kutatásait. Nyugállományba vonulása után is
töretlen lendülettel és elszántsággal foglalko-
zott kedvenc témáival. Neve, szorgalma és
munkabírása – Szinnyei Józseféhez hasonlóan
– fogalommá vált a kutatók körében. Könyvtá-
rát A Magyar Nyelv Múzeumának ajándékoz-
ta, támogatva ezzel is a következõ kutatónem-
zedék munkáját. 

Kiss Endre József, a Sárospataki Református
Kollégium Gyûjteményei Nagykönyvtárának
igazgatója, elõadásában Kazinczy Ferenc
könyvgyûjtõ szenvedélyérõl, a fiatal korában
megalapozott kitûnõ könyvismeretérõl szólva
részletesen beszámolt Kazinczy könyvtárépítõ
elképzeléseirõl, gyûjteményének összetételé-
rõl. Megtudhattuk az elõadásból, hogy Kazin-

czy Ferenc könyvtára jelentõs méretûnek szá-
mított annak ellenére, hogy tulajdonosa nem
tartotta annak. Kézikönyvtára – a többszöri
ajándékozások ellenére – élete végén is elérte
az öt-hatezer könyvtári egységet. A könyvek
mellett nagy hangsúlyt fektetett a képek, met-
szetek, térképek gyûjtésére is. Az élvezetes
elõadás során nemcsak a Sárospatakra került
gyûjtemény különlegességeirõl, de a „széphal-
mi Mester” könyvszeretetérõl is képet kap-
tunk, mely nem volt öncélú, kulturális külde-
téstudattal párosult.

Nyiri Péter irodalomtörténész, muzeológus,
A Magyar Nyelv Múzeuma igazgatóhelyette-
se, a magyar nyelvújítás történetének forduló-
pontjait ismertette, a felvilágosodás kori, Ka-
zinczy-féle nyelvújításról, annak elõzményei-
rõl és következményeirõl beszélt Kováts Dáni-
el nyugalmazott fõiskolai tanár képes-szöveges
prezentációjának felhasználásával.

A tartalmas elõadásokat követõen, Kazinczy
Ferenc szavait idézve, koszorúzásra került sor
síremlékénél. A megemlékezés virágait a II.
Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár, a Magyar
Könyvtárosok Egyesülete, az MKE Borsod
Megyei Szervezete, az MKE Olvasószolgálati
Szekciója, valamint a szabolcsi és a határon tú-
li kollégák helyezték el, majd tiszteletadásként
a résztvevõk elénekelték a Szózatot.

A konferencia zárásaként Nyiri Péternek, a
Magyar Nyelv Múzeuma igazgatóhelyette-
sének szakértõ kalauzolása mellett a könyvtá-
rosok megtekintették a múzeum kiállításait, 

a mauzóleumot
és a Kazinczy-
kertet. 

Az elhangzott
elõadások, re-
ményeink sze-
rint, a közeljövõ-
ben kötetben is
hozzáférhetõvé
válnak. ■
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A könyvtár olyan intézménytípus, mely az el-
múlt évezredben a legnagyobb változásokon
ment keresztül, mindig alkalmazkodva az adott
kor elvárásaihoz. Nagy utat járt be a kõtáblák-
tól kezdve a papirusztekercseken át az elektro-
nikus információ szolgáltatásáig. Amíg a kor-
szerûséget évszázadokon át többnyire a gyûjtött
dokumentumok típusai és azok számbavéte-
lének módja jelentette, a XXI. század korszerû
könyvtárát funkciójának, feladatainak változá-
sában érhetjük tetten. Ma a korszerûséget talán
az fejezi ki legjobban, ha szolgáltató könyvtár-
ról beszélünk. Ma már nem elsõdleges szem-
pont az információ hordozója, hanem maga az
információ, illetve az, hogyan juthat el a leg-
gyorsabban, leghatékonyabban a használókhoz.
Ez pedig a szolgáltatások révén valósítható
meg. Azt is figyelembe kell vennünk, még ha
nehezen valljuk is be magunknak, hogy e szol-
gáltatások piacán a könyvtárak nincsenek egye-
dül, egyre nagyobb a verseny a könyvtárak, 
valamint az információs piac más szereplõi kö-
zött. Nagy kihívások elé állít minket a technika
gyors fejlõdése és ez a versenyhelyzet. Akkor
tudunk megfelelni a kihívásoknak, ha magunk
is kutatjuk azokat az információkat, módszere-
ket, melyek a versenyszférában már beváltak,
és ha nem is teljes mértékben és változatlan for-
mában, de alkalmazhatók könyvtári területen
is. Az elmúlt években olyan mûhelymunka ala-
kult ki az ELTE BTK Könyvtártudományi Tan-
székén Kiszl Péter egyetemi adjunktus vezeté-
sével, ahol a könyvtáros hallgatók feladata épp
az, hogy a bevált módszereket könyvtári terüle-
ten próbálják alkalmazni, tapasztalataikat pedig
szakmai programok keretében ismertessék. 
A II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár elköte-
lezett abban, hogy az új módszerek bemutatásá-
nak teret adjon, segítse, hogy a gyakorló
könyvtárosok minél szélesebb körben megis-
merhessék azokat. A megyei könyvtár számos
konferenciát szervezett e célból, a legutóbbi a
2009. május 24–25-én megrendezett kétnapos
program volt. 

A konferencián elsõként Fodor Péter, a Fõ-
városi Szabó Ervin Könyvtár fõigazgatója fog-
lalta össze azokat az ismérveket, amelyek ma a
korszerû könyvtár jellemzõi. A korszerû
könyvtár tudástár és információs központ, ahol
középpontban a használó áll. Legyen szó a jó
megközelíthetõségrõl, a közösségi és a sze-
mélyre szabott szolgáltatásokról, a virtuális
könyvtár és tanulási központ szereprõl, az
esélyegyenlõtlenség mérséklésérõl.

A szolgáltató könyvtár megvalósulásához
paradigma- és technológiaváltás szükséges.
Legmeghatározóbb ismérvei többek között: a
differenciált szolgáltatási elv, a minõségelv, 
a többfunkciós könyvtár elve és a kulturális
központ szerep, valamint a hatékony személy-
zet. Mindezeket röviden összefoglalva egy
használó- és olvasóbarát könyvtár mûködtetése
a legfontosabb, amit szem elõtt kell tartani.

Kiszl Péter elõadásában mintegy felvezetés-
ként foglalta össze azt az ELTE-n folyó munkát,
mely évekkel ezelõtt kezdõdött a könyv-
tárosképzés válaszáaként az információs piac
kihívásaira, és amelynek eredménye a további
két elõadónak, Figula Anikónak, a Széchenyi
István Egyetem Könyvtára megbízott igazgató-
jának és Nagy Nikolettnek, a jászberényi Városi
Könyvtár és Információs Központ informatikus
könyvtárosának kutatása és prezentációja. 

Kiszl Péter elõadásában Fodor Péterrel össz-
hangban a szemléletváltás szükségességét
emelte ki: olyan szolgáltató-központú szemlé-
letre kell váltani, melyben a klasszikus hivatás
értékei ötvözõdnek a modern kompetenciák-
kal. Haladni kell a korral, ahol a versenyképes-
ség létkérdés. Olyan nyílt rendszert kell mû-
ködtetni, amelyben a „használó a király”. 
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Rámutatott többek között arra, hogy ennek a
szemléletnek a kialakulásában milyen szerepe és
felelõssége van a képzésnek, a képzõhelyeknek.

Nagy Nikolett az ügyfélkapcsolati menedzs-
ment ma alkalmazott módszerérõl, a CRM-rõl
beszélt, konkrét példákkal illusztrálva, hogy a
könyvtári rendszerben ma alkalmazott számí-
tógépes programok hogyan használhatók és
hogyan fejleszthetõk abba az irányba, hogy ké-
pesek legyenek ennek mintájára hatékonyabb
és személyre szabott szolgáltatásokat nyújtani.

Figula Anikó a minõség javításának humán
feltételei felõl közelített, nevezetesen olyan
módszert ismertetett – coaching –, melynek al-
kalmazásával az egyéni teljesítmény javítható.
Ez nagyon biztatónak tûnt, és sok vezetõnek
nyújthatna segítséget a hatékony menedzseri
munka végzéséhez. Alkalmazását elsõsorban
az anyagi források hiánya akadályozza. 

Talán nem lenne haszontalan, ha a könyvtá-
ri szakmában, hasonlóan a minõségbiztosítás-
hoz és a csapatépítõ tréningekhez, ez a terület
is szerepet kapna a továbbképzésben.

A minõség kérdése volt a témája Nagy Lász-
ló, a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyv-
tár igazgatója elõadásának, aki a közelmúltban
bevezetett ISO minõsítés szükségességérõl és
hatásairól beszélt. Az elmúlt években végzett
használói felmérések összehasonlítása kapcsán
olyan matematikai módszerek al-
kalmazására hívta fel a figyelmet,
melyek segítségével megbizonyo-
sodhatunk arról, hogy valóban jól
érzékeljük-e az olvasói igényeket,
valóban azt nyújtjuk-e, amire
használóinknak szükségük van.

Ha a könyvtárak szolgáltatá-
sairól beszélünk, nem hagyha-
tók figyelmen kívül, mint a
szolgáltatás szereplõi, a könyv-
tárosok, valamint a köztük és a használók kö-
zötti kommunikáció, mely nagymértékben
befolyásolja az olvasói elégedettséget. Nincs
olyan könyvtár, ahogy egyéb intézmény sem,
melyben ne jelennének meg „problémás em-
berek, problémás használók”. Somorjai Noémi,
a Semmelweis Egyetem Magatartástudomá-
nyi Intézet Harkai Schiller Pál könyvtárának
könyvtárosa külföldi szakirodalom feldol-
gozásával és bemuta-tásával próbált meg 
segítséget nyújtani és gyakorlati tanácsokat

adni ahhoz, hogy a könyvtárosok egy adott
pillanatban hogyan nyilvánuljanak meg, hogy
próbálják az esetleges nehéz helyzeteket ke-
zelni. 

A problémamegoldás, a stressz oldása ma
már szinte központi szerepet tölt be a minden-
napjainkban, fõként a munkánkban. A könyvtá-
ri szolgáltatások, a napi kapcsolat a használók
százaival nem kis megterhelést jelent a könyv-
tárosok számára. Kevés alkalom kínálkozik ar-
ra – akár megfelelõ helyszín, akár megfelelõ
szakember segítségének igénybevétele –, hogy
az oldódásra, a feltöltõdésre szervezett kerete-
ket biztosítsunk. Ennek érdekében szerveztük
meg a konferencia másnapjára azt a stresszoldó
tréninget, melynek helyszínéül a várostól távo-
li, csendes és nagyon szép természeti környeze-
tet, Gömörszõlõst választottuk. A nagy érdek-
lõdésre való tekintettel két pszichológust

kértünk fel a tréning
levezetésére, mely-
nek kapcsán jó né-
hány, a könyvtárban
mint munkahelyen
felmerülõ problémát
beszéltünk meg. 

Végezetül rövid
sétát tettünk a településen, megtekintettük a
több mint százéves eszközökkel még ma is
mûködõ gyapjúfeldolgozót, a közelmúltban
felújított könyvtári szolgáltatóhelyet, valamint
a helytörténeti gyûjteményt és tájházat. 

Ez a hétvége nemcsak új szakmai ismeretek-
kel gazdagította a résztvevõket, de kiváló alka-
lomnak bizonyult a kapcsolatépítés és a tapasz-
talatok megosztása mellett a feltöltõdésre is. 

A programot a Nemzeti Kulturális Alap tá-
mogatta. ■
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2009. június 3-án tartotta a Magyar Informá-
cióbrókerek Egyesülete (MIBE) kilencedik
konferenciáját a fenti címmel.1 A résztvevõk
többek között arra keresték a választ, hogyan
keresünk az interneten, milyen módszereket al-
kalmazunk, és miképp mérhetõ le az informá-
ció értéke. 

Tények és tévhitek (Jóföldi Endre)

A web három jól elkülöníthetõ részérõl beszél-
hetünk: látható web (visible web), mély web
(deep web), rejtett web (hidden web). A kere-
séseink során a látható webbel találkozhatunk
(a látható web fogalma alatt azon weboldalakat
értjük, amelyeket a keresõmotorok megtalál-
nak.), de ennek is csak egy kis részével, hiszen
nem mindegy az sem, hogyan keresünk. Meg-
határozó tényezõként kell említeni a különbö-
zõ fájlformátumokat, alkalmazásokat (rejtett
web), illetve azt, hogy csak publikus adatbá-
zisokhoz jutunk-e el keresésünk során (látható
web), vagy esetleg zárt adatbázisokba (mély
web) is bepillantást nyerhetünk.

A keresõ megfogalmazáson múlik a találati
halmaz nagysága. Megfelelõen tudjuk megha-
tározni, kifejezni az információs szükségletün-
ket? A keresés eredményeként létrejött találati
halmazok mérete kapcsán felmerülhet a kere-
sõben: a „keresés után vagyok vagy elõtte”
kérdése. 

Az 1. ábra összefoglalja egy amerikai fel-
mérés eredményét, mely azt kutatta, hogy a
felhasználók milyen okok miatt adják fel a ke-
resést:

A keresõ hajlamos arra, hogy a találati hal-
maznak csak az elsõ tíz elemét nézze meg. Há-
rom befolyásoló tényezõvel azonban számol-
nia kell: keresõoptimalizálás (SEO – Search
Engine Optimization), az ún. PageRank (egy
adott oldal indexelve van-e vagy frissen került
fel a hálóra), illetve a ’pay per click’ (fizetés
kattintásonként). Ezek után felmerülhet a kér-
dés, hogy mennyire relevánsak az információk
a találati listák elején.

A felhasználók igényei folyamatosan változ-
nak, s ezek hatással vannak a keresési techni-
kák, rendszerek alakulására. A keresõ számára
fontos lehet, hogy visszanézhetõk legyenek a
régebbi lekérdezései, a találati halmazt gyorsan
át tudja tekinteni (tartalomjegyzék-szolgálta-
tás), a rendszer segítsen a további kutatásban
(szándékadatbázis – pl. Google Zeitgeist3), a té-
mához kapcsolódó megfelelõ metodikát ajánlja
fel (szemantikus keresés – PolyMeta; vizuális ke-
resés – SearchMe; real time keresés – Twitter).

A szociális hálók szerepe az interneten 
(Takács Dániel)

Az internet további fejlõdése és a Web 2.0 al-
kalmazások megjelenése teljesen átalakítja az
internet használati szokásait. A Web 2.0 kap-
csán a web már mint teljes mûködési környe-
zet jelenik meg, amely dinamikus, interaktív
felületet biztosít a felhasználók számára.

Az interneten lévõ „közösségi háló” (social
network) alatt azokat a csoportosulásokat ért-
jük, amelyeket meghatároznak a személyek,
viszonyok, szerepek, és ahol különbözõ moz-
zanatok cseréje történik (információ, érzel-
mek, anyagi dolgok).

A közösségi hálók önszervezõdéssel jöttek
létre. Elsõdleges céljuk, hogy az infokommu-
nikációs technológiák segítségével közössége-
ket, társadalmi fórumokat teremtsenek. A háló-
zatokat meghatározza felhasználói körük:
iWiW, Facebook, Google Friend Connect,
Twitter.

Bárki tud csatlakozni, és bármit meg lehet
osztani egymással. A közösségi hálók nem
csak az információmegosztásról szólnak, ahol
saját vagy más tartalmakat tehetünk elérhetõvé
mindenki számára, hanem a tájékozódásról is.
A közösségekben általában jellemzõ, hogy
egy-egy meghatározó, domináns személy köré
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Keresés az interneten 
Ön hogyan és mennyit keres az interneten?
És mennyit fordít rá?

✒✒    Egri Krisztina

Keresési nehézségek

72,3% belefárad a keresésbe

65,4% két vagy több órát
töltött kereséssel

75% sikertelen a keresése

Elsõ számú probléma

25% túl sok találat

24% sok fizetett találat

18,8% a keresõ nem érti,
mit akarok

18,6% rendszertelen találatok

1. ábra – Keresési nehézségek és problémák2



csoportosulnak az emberek egy-egy érdeklõ-
dési területen. Ez az internetes közösségekre is
igaz. Az, hogy ki milyen helyet tölt be egy
adott társaságban, meghatározó az információ-
keresõ számára: Kinek a véleményére adjak?
Kitõl kérdezzek?. Ezzel máris keresési szûrõt
alkalmaz a tájékozódás során. 

A közösségi hálók elterjedésével egyre in-
kább fontossá válik a valós idejû (real time)
keresés, mivel a keresõ már a jelenben választ
akar kapni. Ezek a fórumok azt teszik lehetõvé
a felhasználó számára, hogy bármilyen infor-
mációt akár azonnal meg tudjon szerezni, illet-
ve személyes véleményeken keresztül tudjon
tájékozódni.

Mivel sok ilyen alkalmazás létezik a weben,
képtelenség mindenhol ott lenni. Ezt a problé-
mát az ún. aggregátorok oldják fel. Az aggre-
gátorok gyûjtõszolgáltatások, amelyek a kü-
lönbözõ hálózatokat kapcsolják össze a tartal-
mak összeolvasztásával. Ilyen aggregált kere-
sõeszköz például a YoName, a Wink, a Haika,
a Sightix, a Searchmerge, a Collecta, a
Twoogle.

Integrált információkeresés – miért más belül,
mint kívül? (Papp Attila)

A vállalatok, cégek falain belül is információ-
áramlás folyik, ami hasonlóan történik, mint kí-
vül, a mindennapi élet során. Az üzleti intelli-
gencia feladata, hogy a rendelkezésre álló ada-
tokból olyan információkat állítson elõ a válla-
lat dolgozói, valamint a technológia segítségé-
vel, amelyek megalapozott döntések meghoza-
talát teszik lehetõvé. Mindezek eredményeképp
egyre inkább teret nyernek a Google-szerû ke-
resõkkel is megtámogatható rendszerek az üz-
leti szférában is. Ezt a szakirodalom BIgle-nek
nevezi, ami a Business Intelligent (BI) és a
Google szavak összevonásából ered. Általában
egy már bevált általános keresõ van a vállalat
által meghatározott követelményeknek, igé-
nyeknek átalakítva, így egyedi megoldások,
egyedi vállalati adatbázisok jönnek létre.

Ahhoz, hogy egy vállalat versenyképes le-
gyen és hatékonyan tudjon mûködni, kulcskér-
déssé válik az információ megosztása és meg-
felelõ kezelése, felhasználása. A vállalati in-
formációmenedzsment többféle aspektusból
közelíthetõ meg: egyrészt a teljesítményme-

nedzsment oldaláról (hiszen ezeknek a rend-
szereknek elsõdlegesen a vállalat hatékonysá-
gát kell támogatniuk), másrészt az adatkezelés
oldaláról (jól strukturált, könnyen kezelhetõ
adatbázisokra van szükség); valamint a közös-
ségi szoftverek oldaláról (munkahelyi blogok,
üzenõfal indítása, webkonferencia szervezése
stb.).

A cég egy zárt közösség, azonosítható fel-
használókkal, tehát kell, hogy belsõ információs
hálózattal rendelkezzen, amely lehetõvé teszi,
hogy minél többen hozzájussanak a megfelelõ
információkhoz. Ezek a rendszerek lehetõvé te-
szik a jogosultsági szintek beállítását is, így
ugyanazon adatbázison belül meghatározható,
hogy melyek a nyilvános információk, amelye-
ket a ’külsõ’ felhasználók is láthatnak, és me-
lyek a nem publikus információk, illetve hogy a
vállalaton belül ki mihez férhessen hozzá.

Erre kínál megoldást az IQSYS által kifej-
lesztett rendszer, az ADV/SE, amely fogalmi
alapú keresést tesz lehetõvé (2. ábra).

Értékhozzáadott szolgáltatások készítése és kí-
nálata (Hidvégi Péter)

Hazai és nemzetközi vonatkozásban is megfi-
gyelhetõk az általánosnak tekinthetõ tendenci-
ák mind a hír-, mind pedig az adatszolgáltatók
esetében: a piaci szereplõk száma egyre inkább
csökken, ezt általában fúziók és vállalati csõ-
dök eredményezik; egyre inkább elõtérbe kerül
az információk, illetve azok elõkészítésének
testre szabása, a tartalmak integrálása, és fon-
tos az idõmegtakarítás.

Az internet mélyebb és rejtett rétegeit a tar-
talomszolgáltató cégek elérik, szemben az átla-
gos felhasználóval. Ebbõl adódóan a keresés
menete és milyensége is teljesen különbözõ:
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csak releváns információkat tartalmaz a talála-
ti lista, teljes archívumok elérése lehetséges, az
információt már feldolgozva kapja az ügyfél,
csak hiteles forrásokat alkalmaznak, és csak
jogtiszta információkhoz juthat az ügyfél.

Az internetes keresési idõ és tudás kiszámlá-
zása (Mikulás Gábor)

Az információ az üzleti életbe helyezve áruvá
válik. Az információ értéke különbözõ aspek-
tusokból közelíthetõ meg, és nézõpont kérdé-
se, hogy mennyit is ér:

A keresés során technológiára (hardver,
szoftver, kapcsolat) van szükségünk az elindu-
láshoz. Használhatunk ingyenes felületeket
(látható web), speciális tartalmakat (mély vagy
rejtett web), és eszközöket, amik beszerzési
költséggel járnak.

Az összetett keresési módszerek megtanulá-
sa idõigényes, és újabb idõbe telik, amíg kész-
ség szintjén használjuk azokat. Ha az ügyfél az
információkeresést szakember segítségével
végzi el, azzal idõt takarít meg, márpedig az
üzleti életben az idõ pénz.

A keresési tudással rendelkezõ információs
szakemberek olyan ismeretekkel rendelkez-
nek, amelyek megkönnyíthetik egy-egy infor-
máció felkutatását, feldolgozását. Ismerik a
speciális keresési eszközöket, a megadott igé-
nyek alapján el tudják dönteni, milyen eszkö-
zökre van szükségük a kért információ felkuta-
tásához. Elérik a mély web szintjét is. 

Amennyiben az információ más formában
található meg az interneten, mint ahogy az
ügyfélnek szüksége van rá, akkor az átdolgo-
zás, konvertálás plusz költséggel járhat.
Ugyanez a helyzet a nyelvi problémával is, for-
dítás esetén újabb költségek merülnek fel.

Amennyiben tehát egy információnak árat
akarunk szabni, számba kell vennünk, hogy
mennyi keresési idõbe került a megtalálás (mi-
elõtt árat mondanák, végezzünk próbakeresé-
seket), milyen speciális keresõeszközöket
használtunk fel a folyamat során, kell-e felár-
ral számolnunk (fordítás, formai szerkesztés,
sürgõsség esetében), az ügyfél egyszeri alka-
lommal keresett meg minket vagy folyamatos
témafigyelést igényel, mekkora a megbízás
(diszkont ár).

Gyakorlati megoldások

Az elõadások után kerekasztal-beszélgetésre
került sor Kiszl Péter (az ELTE adjunktusa) ve-
zetésével, melynek fõbb csomópontjai a követ-
kezõk voltak:

Korosztályi, generációs különbségek
Az információkeresési szokások kialakulá-

sában szerepet játszik-e az életkor? A vélemé-
nyek megoszlanak ebben a kérdésben. Kiss
Katalin (a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár –
FSZEK osztályvezetõje) elmondta, hogy a
FSZEK Központi Könyvtárában évek óta zaj-
lik a felhasználók képzése nagyon nagy siker-
rel. A tapasztalatok szerint az idõsebb korosz-
tály nyitott az új technológiára és az általa
nyújtott lehetõségekre. A tanfolyamokból kiin-
dulva baráti körök is létrejöttek, tehát minden-
képp rendelkezik közösségformáló erõvel az
internet.

A fiatalok számára az internet nyújtotta lehe-
tõségek és a Web 2.0 alkalmazások már lassan
természetessé válnak. Nekik inkább az okoz
gondot, hogy pontosan meghatározzák az infor-
mációs igényüket.

Web 2.0 alkalmazások elõnyei és hátrányai
Takács Dániel (webkönyvtáros, Moholy-

Nagy Mûvészeti Egyetem Könyvtára) ezen al-
kalmazásokról úgy véli, hogy a jövõben pozitív
hatással lehetnek a felhasználókra. Elképzelhe-
tõnek tartja, hogy tíz év múlva akár mindenki
ilyen közösségi hálón keresztül érintkezzen
egymással. Felmerül a kérdés, hogy csak erre
lesz-e igény vagy a személyes kapcsolattartásra
is. További pozitívumként említi, hogy ezeknél
az alkalmazásoknál elég egy helyen részletesen
megadni a profilunkat, és a többi alkalmazá-
sokkal össze lehet kapcsolni a már meglévõt,
így akár több helyen is ott lehetünk egyszerre
anélkül, hogy minden rendszerbe külön-külön
regisztrálnánk. 

Jóföldi Endre (ügyvezetõ, WebLib Kft.) vé-
leménye szerint azonban el kell gondolkod-
nunk azon, hogy ez tényleg jó-e a felhasználó-
nak. Hiszen ha valaki tagja egy közösségi há-
lónak, akkor a személyes adatai, keresési szo-
kásai is nyilvánossá válnak. Felmerül a kérdés,
hogy akarja ezt mindenki? Hol vannak a sze-
mélyiségi jogok határai?
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Keresés – kérdés megfogalmazása
Az információkeresés során az elsõ és egy-

ben legfontosabb kérdés, hogy a keresõ sze-
mély konkrétan meg tudja-e fogalmazni az in-
formációs igényét, szükségletét. Ezen múlik a
keresési pontosság, a találati halmaz nagysága
és a kereséssel eltöltött idõ. 

Ebben a folyamatban hangsúlyos szerepet
kap az információs rendszerek ismerete. Fon-
tos, hogy a keresõ párhuzamot tudjon vonni,
illetve fel tudja ismerni egyes rendszerek ha-
sonlóságát és különbözõségét. Az egyes al-
kalmazások összekapcsolásával kitágíthatjuk
a keresési halmazunkat, így több vagy ponto-
sabb releváns információra tehetünk szert.
Mivel ezek a rendszerek folyamatosan fejlõd-
nek, dinamikájuk változik, újabbak tûnhetnek
fel, illetve a nem annyira kihasználtak meg-
szûnnek, az információs szakembereknek fo-
lyamatosan figyelemmel kell kísérniük a le-
hetõségeket, hogy tisztában legyenek az új
tendenciákkal. ■

Jegyzetek

1 Az elõadások prezentációi letölthetõk a
MIBE honlapjáról:
www.mibe.info/index.php?oldal=oldal&o=
konferencia_9 
2 Forrás: http://searchengineland.com/report-
7-out-of-10-americans-experience-search-
engine-fatigue-12509 
3 Battelle John: Keress! Budapest, HVG
Kiadó Zrt. 2006. 8.p.
4 www.iqsys.hu/iqsysadvise
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Sony e-könyv-olvasó 
ingyen könyvekkel

A Sony Reader Daily Edition egy új
könyvolvasó eszköz, beépített modem-
mel, és ingyen könyvtári kiadványokkal.

Az elmúlt hónapokban sok új e-
könyv-olvasót mutattak be, ilyen volt
például a , vagy az elsõ színes kijelzõs
modell, de a csúcsragadozó Kindle 2 is.
Megérkezett a Sony saját készüléke is, a
Reader Daily Edition.

A 7 hüvelykes érintõképernyõ a szür-
ke szín 16 féle árnyalatát képes megjele-
níteni, és az amerikai AT&T mobilszol-
gáltató 3G-s modemét is magában tud-
hatja. Ezzel pedig vezeték nélkül is tölt-
hetünk rá olvasnivalót. Mi több: a 3G-
használat ingyenes.

Sajnálatos módon a Reader Daily
Editionbe nem került böngészõ, ezért
internetezésre nem használható, a 3G-s
modemnek is csak a Sony eBook-
áruházában vehetjük hasznát, utóbbi
azonban újfent jó hírrel szolgál. A helyi
könyvtárból ingyenesen tölthetõek le az
e-könyvek és más digitális tartalmak.

Egyelõre csak a New York Public
Library tagja a rendszernek, de a tervek
szerint több ezer könyvtár lép be hama-
rosan. Furcsa módon minden kiadvány-
hoz licenszet rendelnek, amelyekbõl
korlátozott számú áll rendelkezésre, és
14-29 napon belül lejár. 

A decemberben 400 dolláros (75 000
forint) áron megjelenõ készülék sajná-
latos módon nem tudni, hogy Európában
mikor kezdi hódító hadjáratát.

(Forrás: pcworld.hu – Harangi László)



2009. május 24. és 26. között nyolcadik alka-
lommal rendeztük meg Csongrádon a Kárpát-
medencei könyvtárosok konferenciáját, melyet
az idén is az Informatikai és Könyvtári Szövet-
séggel (IKSZ) közösen szerveztünk. A szom-
szédos romániai, szerbiai, szlovákiai, szlové-
niai könyvtárosok mellett ezúttal vendégül 
láthattuk Csongrád lengyel testvérvárosa, Bel-
chatow városi könyvtárának képviselõit is.

A megszokott menetrendtõl eltérõen az elsõ
napi program most nem csak ismerkedés, be-
mutatkozás volt, hanem Hagyomány és moder-
nitás címmel Mátó Erzsébet és Némethné
Koczka Edit makói csipkeverõk kiállítását nyi-
totta meg a könyvtárban Ramháb Mária, a
kecskeméti Katona József Megyei Könyvtár
igazgatója. A makói könyvtárigazgató, Mátó
Erzsébet és alkotótársa gyönyörû vert csipkéi
nagy elismerést arattak a vendégek körében.

Az elsõ napi program az Óvárosban egy
hangulatos bográcsos vacsorával zárult.

Május 25-én (hétfõn) 9 órakor, a városháza
dísztermében szakmai elõadásokkal folytató-
dott a programsorozat.

Fodor Péter, az IKSZ elnöke üdvözlõ szavai
és Bedõ Tamás polgármester, országgyûlési
képviselõ köszöntõje után elsõként Pomogáts
Béla irodalomtörténész elõadását hallgathatták
meg a résztvevõk. A magyar kulturális közösség
szolgálatában címmel személyes hangvételû
betekintést nyertünk az anyanyelvi mozgalom
tevékenységébe. Az 1960-as évektõl a minden-

kori tágabb politikai környezetbe helyezve mu-
tatta be az Anyanyelvi Konferencia történetét,
fejlõdését, változásait, megemlítve az abban ak-
tívan részt vevõ vagy már csak részt vett jeles
nyelvészeket és irodalmárokat is, pl. Bárczi 
Gézát, Lõrincze Lajost, Czine Mihályt, Illyés
Gyulát. Kiemelhetjük a szervezet legfontosabb
tevékenységeit: továbbképzések lebonyolítása,
folyóirat- és könyvkiadás, ifjúsági táborok szer-
vezése, határon túli magyar konferenciákon,
programokon való részvétel, együttmûködés ha-
zai és határon túli szervezetekkel, mint az Anya-
nyelvápolók Szövetsége.

Végezetül elhangzott az Anyanyelvi Konfe-
rencia tiltakozó nyilatkozata a kolozsvári ma-
gyarellenes rendelkezések kapcsán.

A folytatásban Turós Éva, a TEMPUS Köz-
alapítvány Grundtvig koordinátora Európai
együttmûködések a felnõttoktatásban – az
LLP/Grundtvig program pályázati lehetõségei
címmel tartott részletes ismertetést az egész
életen át tartó tanulási programokról, melyek
napjainkban egyre nélkülözhetetlenebbek a si-
keres munkahelykeresés szempontjából. A
TEMPUS Közalapítvány sokoldalú segítséget
tud nyújtani a pályázatokon való eredményes
részvételhez.

Pallósiné Toldi Márta, a
szombathelyi megyei könyv-
tár igazgatója Ha-tármenti
együttmûködés a Berzse-
nyei Dániel Könyvtár gya-
korlatában címû elõadásá-
ban képet adott arról,
mennyire fontos az össze-
fogás határon innen és túl.
Elõadása elsõ részében a
kistérségi rendszerben
mû-ködõ megyei könyv-
tár sokoldalú szolgáltatá-
sai közül kiemelte a ren-
dezvényeket, illetve a kiadói tevékenységüket,
mely mostanra digitális kiadványozással is
bõvült. Megismerhettük a könyvtár hagyomá-
nyos és nem hagyományos szolgáltatásait, az
elért eredményeket. A széles körû szakmai
cserekapcsolatok felölelik a gyerekolvasók-
nak szervezett programoktól a rendezvények
szervezésén át a burgenlandi és muravidéki
magyar szervezetek bemutatkozásáig, kiállítá-
sok rendezéséig az együttmûködés számtalan
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Határok nélkül 
Könyvtáros konferencia Csongrádon

✒✒    Barta Rita – Némethné Fekete Olga

Pallósiné Toldi Márta



lehetõségét. Képet kaptunk arról, hogy a
szombathelyi intézmény hogyan valósítja meg
a határon túli könyvtárak közötti cserekapcso-
latot a gyûjteményépítés, a szakmai tapaszta-
latcserék és a digitális adatbázisok létrehozá-
sával.

Nagy Imre, a Szülõföld Alap Iroda igazgató-
ja elõadásában kiemelte a magyar-magyar kap-
csolattartási támogatás pályázati felhívását,
mely lehetõséget kínál a határon túli szerveze-
teknek többek között az anyaországgal való
kapcsolatok erõsítésére is.

A délelõtti program zárásaként Bartos Éva,
a Könyvtári Intézet igazgatója beszélt a hatá-
ron túli magyar könyvtárak fejlesztési lehetõ-
ségeirõl. Elmondta többek között, hogy a hatá-
ron túli könyvtárakkal eddig a támogatás volt a
kapcsolattartás alapvetõ formája. A körülmé-
nyek változása azonban új helyzetet teremtett.
A fõ feladat a közös magyar kulturális örökség
megõrzése, szétsugárzása. Az ennek megvaló-
sításához szükséges feltételek a minisztérium
2007-ben megfogalmazott koncepciója szerint:

• rendszerszerû könyvtári együttmûködés,
• könyvtári szakemberek képzése, tovább-

képzése határon túli bázishelyek kialakításával,
• szakembercsere,
• közös kutatás,
• ösztöndíjak, EU-projektek,
• szakmai szervezetek, képviseletek együtt-

mûködése.

Ezeknek egy idõben, egymással párhuzamo-
san kell megvalósulniuk a sikeres és új típusú
kapcsolattartás érdekében.

Az ebéd- és kávészünet után a határon túli
szakmai szervezetek képviselõinek tájékozta-
tója hangzott el szervezetükrõl, az együttmû-
ködési igényekrõl és lehetõségekrõl. Végül, de
nem utolsó sorban, a lengyel vendégek bemu-
tatták a belchatowi könyvtárat.

Fodor Péter értékelõ zárszava után este a
könyvtárban Bedõ Tamás polgármester adott
állófogadást a konferencia résztvevõinek. 

A szakmai kirándulás helyszíne az idei év-
ben két Bács-Kiskun megyei könyvtár volt.
Utunk elõször a kunszállási községi könyvtár-
ba vezetett. A Bács-Kiskun Megyei Könyvtár-
ellátási Szolgáltatás keretében a kecskeméti

Katona József Megyei Könyvtár két munkatár-
sa adott tájékoztatást a nemrégiben felújított
könyvtár megújult szolgáltatásairól. Ezután el-
látogattunk a kiskunfélegyházi Petõfi Sándor
Városi Könyvtárba. Kállainé Vereb Mária igaz-
gató rendkívül részletes és helytörténeti sajá-
tosságokban gazdag könyvtárbemutatóval fo-
gadott bennünket. Körbevezette a jelenlévõket
a 2007-ben átadott új és felújított (Hattyúház)
épületszárnyból álló könyvtárban. Ebéd elõtt
még megtekintettük a város központjának né-
hány nevezetességét is. ■
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A 2009. június 25-ét követõ napokban meg-
döbbenéssel tudattam mindazokkal az egyházi
és világi könyvtárosokkal, akik ismerték, hogy
Bánhegyi Miksa bencés szerzetes, a pannon-
halmi Fõapátsági Könyvtár igazgatója, az egy-
házi könyvtárak egyesülése elsõ elnöke 2009.
június 25-én hazatért az örök hazába.

Bánhegyi Béla – rendi nevén, ahogy szinte
mindenki hívta: Miksa atya – életének 81.,
szerzetességének 62., áldozópapságának 57.
évében hunyt el, temetése július 3-án volt Pan-
nonhalmán. Lelke Istennél, teste a Boldogasz-
szony-kápolna kriptájában lelt nyugalomra.

Jóllehet Miksa atya a
81. évében járt, halála
hirtelen, váratlanul ért
mindannyiunkat. A fel-
nõtt ember elõbb-utóbb
megtanul együtt élni a
halandóság tudatával –
és hívõként az örök élet
reményével –, de legyen
bár hívõ, legalább
annyira (fel)készületlen
(marad), mint ameny-
nyire (fel)készül(t)...

Bánhegyi Béla 1928.
november 7-én született
Zalaapátiban. 1947-ben
kezdte meg a noviciá-
tust a bencés rendben,
1951-ben tett ünnepé-
lyes fogadalmat, majd
1952-ben szentelték
pappá. Teológiai tanul-
mányait 1947 és 1952
között a Szent Gellért
Hittudományi Fõiskolán, Pannonhalmán vé-
gezte. Az ELTE BTK-án szerzett latin–német
szakos tanári diplomát. 1963 és 2009 között
igazgató, igazgatóhelyettes, irodavezetõ, tanár
és diákotthoni nevelõ volt a bencés rend gyõri
és pannonhalmi gimnáziumában és fõiskolai
tanár Pannonhalmán. 1966-ban néhány hóna-
pig könyvtárosként dolgozott, majd 1988-tól
haláláig igazgatója volt a Fõapátsági Könyv-
tárnak. 

Miksa atya elsõsorban szerzetes volt és pap,
világi hivatását tekintve tanár és könyvtáros. So-
kan ismerték jó szónokként, lelkigyakorlat-ve-
zetõként, a szerzetesi zsolozsma elõénekese-
ként, a liturgia megújításának meghatározó
munkatársaként, a rendjét határozottan képvise-
lõ szerzetesként és a bencés szellemiség-lelki-
ség, kultúra elkötelezett terjesztõjeként. Mások
számára inkább tanár volt, a szónak intézmé-
nyes és nem intézményes értelmében is. Latint,
németet, mûvészettörténetet, homiletikát taní-
tott a bencés rend két gimnáziumában és a 
rendi utánpótlást képzõ fõiskolán. De tanár,

„született tanár”, volt
elõadóként konferenciá-
kon, szakmai napokon, a
könyvtárban, kutatóknak
segítve. Tanított csopor-
tokat vezetve Pannonhal-
mán „idegen-vezetõként”,
közös kirándulásokon
autodidakta, de felkészült
mûvészettörténészként,
kiállítások szervezõje-
ként és megnyitójaként.
A részvétnyilvánítások
arról tanúskodtak, hogy a
tanárt gyászolták-gyá-
szolják egykori diákjai,
tanításaira emlékeznek
azok, akik elõadásait
vagy Pannonhalmára lá-
togatva vezetéseit hallot-
ták, és azok is, akik
„csak” beszélgettek vele
szakmai rendezvénye-
ken. 

Miksa atya több mint húsz évig volt a fõ-
könyvtár vezetõje. Szerette a régi könyveket;
órákat, napokat elbogarászott egy-egy régi
nyomtatvánnyal – nagy hozzáértéssel. Könyv-
tárosi munkájában tanári szakjai (latin–német)
segítették, és veleszületett fogékonysága a tu-
dásra, a tanulásra.

A rábízott gyûjteménynek jó sáfára volt.
Örült, ha elõadásai tiszteletdíjából vagy ado-
mányok segítségével sikerült visszaszereznie

Bánhegyi B. Miksa (1928–2009)

✒✒    Ásványi Ilona



egy-egy RPK-t (Régi Pannonhalmi Könyvet),
olyat, amely már a II. József-féle feloszlatás
elõtt is a könyvtár állományába tartozott. 

A hozzá forduló kutatóknak elkötelezetten,
lelkesen és fáradhatatlanul segített; maga is ku-
tatómunkát végezve és nem csupán (ki)szol-
gáló feladatokat ellátva.  

Szívesen és felkészülten, a látogatók számá-
ra emlékezetesen vezetett minden szakmai
vagy éppen érdeklõdõ csoportot az apátság
épületegyüttesében. Nemcsak a klasszicista te-
remkönyvtárban volt otthon, hanem a temp-
lomról, a barokk ebédlõrõl, a gimnáziumról, a
millenniumi emlékmûrõl és a Boldogasszony-
kápolnáról is pontos, megbízható adatai vol-
tak, melyeket a legkülönbözõbb felkészültségû
és iskolázottságú látogatóknak is érdekesen tu-
dott továbbadni. 

A könyvtár klasszicista teremkönyvtárában
munkatársai segítségével évrõl évre egészen fi-
nom koncepciójú kamarakiállításokat rende-
zett, és országszerte számos kiállítást nyitott
meg.

A pannonhalmi bencés fõapátság könyvtára
– ha a „magyar történelem zivataros századai-
ban” nem is mûködött folyamatosan – Magyar-
ország legrégebbi könyvtára. Bár a Fõapátsági
Könyvtár 1950 után nemcsak múzeumként, ha-
nem könyvtárként is mûködött; vagyis részt
vett különbözõ országos (ma úgy mondanánk)
projektekben: felmérésekben, katalógusok,
nyilvántartások elkészítésében, kiszolgálta a
kutatókat, fogadta a vallási és nemcsak vallási
turistákat, de mûködése, tevékenysége a rend-
szerváltozásig más egyházi könyvtárakhoz ha-
sonlóan behatárolt volt. Ennek ellenére – ha

rejtetten is – egyféle „igazodási pont” volt ez 
a könyvtár az egyházi könyvtárak és ki nem
mondottan a nem egyházi könyvtárak között is.

Ezért a Fõapátsági Könyvtár igazgatójának
lenni a könyvtáros szakmában sajátos címet,
rangot jelent, de kötelezettségekkel is jár.
1994-ben, amikor megalakult az Egyházi
Könyvtárak Egyesülése, a szervezetnek Miksa
atya lett az elsõ elnöke és Pannonhalma a szel-
lemi központja. Határozottan, lelkesen és bát-
ran állt az egyházi könyvtárak nemcsak Ma-
gyarországon, de a környezõ országokban is
példátlan összefogásának, az azóta eltelt más-
fél évtizedben jelentõs érdekképviseleti szer-
vezetének, a „világi” szakmai szervezetek által
is számon tartott egyesületének élére. Az egye-
sület egyik elsõ tevékenységére, arra, hogy si-
került visszaszerezni az 1950-es években álla-

mosított könyvtárak anyagát, rendkívül büszke
volt. Saját kezével válogatta az egykor elkob-
zott és a következõ évtizedekben több mint
méltatlan körülmények között õrzött köny-
veket.

Az egyházi könyvtárakért végzett munkájá-
ért kapta meg 1998-ban a rangos könyvtáros
kitüntetést, a Szinnyei József-díjat.

Tanári és könyvtárosi munkáján túl szívesen
írt, fordított, tartott elõadásokat; önálló folyó-
iratcikkekben és fordításokban, könyvekben
találkozhatunk nevével. Minden érték iránti ér-
deklõdés, naprakész tájékozottság, fiatalos len-
dület jellemezte még 80. életévén túl is. 

Emlékét televíziós felvételek, portréfilmek,
interjúk is õrzik. 

Requiescat in pace! 
Nyugodjon békében! ■
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Horváth Józseffel
Fotók: Mándli Gyula
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Indián tipiket, fejdíszeket készítettek, kavicsot
festettek, íjászkodtak és titkos írást fejtettek
azok a gyerekek, akik részt vettek a Madách
Imre Városi Könyvtár olvasótáborában. Idén a
sápadt arcúak legendáit dolgozták fel a szerve-
zõk, diaképes elõadások, kézmûves foglalkozá-
sok és a témához kapcsolódó kirándulások se-
gítségével.

„Dakoták”, „apacsok” és egyéb indián tör-
zsek vették birtokba július 1-jétõl a könyvtárat,
csapatokba osztották ugyanis a harmincöt (3–6.
osztályos) gyermeket a könyvtárosok. De nem
csak a kis csoportok kaptak hangzatos elneve-
zéseket, minden gyerek egyénileg is választott
indián nevet magának. Fehér Medve, Felkelõ
Nap és társaik számos diaképes elõadást és
filmvetítést megtekinthettek, a tábor nyolc nap-
ja során megelevenedett A lángoló préri legen-
dája, az indiánok különleges harcászata és hét-
köznapi élete. 

A képzõmûvészeti foglalkozások sorát az
arcfestés és a fejdíszkészítés nyitotta, a kis in-
diánokat fotón is megörökítették. Mogyorófa-
vesszõbõl nyilat és nyílvesszõt állítottak elõ a
gyerekek, ezeket az Ipoly-parti indián portya
során ki is próbálhatták. A Nyírjesben közösen
dolgoztak az indián tipin a csapatok, ugyanitt
ügyességi és sportjátékok zajlottak, bemutatót
tartottak a szügyi íjászok.

Az indián használati tárgyakról Balog István,
a TRIDEA természetvédelmi oktatóbázis veze-
tõje tartott elõadást, majd irányításával bõrék-
szereket fontak a diákok. 

A tábort számos kirándulás is gazdagította.
Nógrádgárdonyban lovagolhattak a gyerekek,
majd lovaskocsin érkeztek Ilinybe, ahol mese-
mondók és íjászok várták a táborozókat, sõt ál-
latsimogatásra is volt lehetõség.

Kisorosziban a Baktay Ervin Indián-cowboy 
Múzeumot tekinthették meg a gyerekek, emel-
lett szentendrei városnézés is szerepelt a prog-
ramban. Emlékezetes maradt a nõtincsi túra is,
ahol a Tincsi Lokomotív kisvasúttal járták körbe
a fiatalok a Seholsziget Élményparkot, megte-
kintették az eredeti indiánsátrakat, a kovácsmû-
helyt és a lovasbemutatót, majd birtokba vették
a hatalmas játszóteret. ■

K ö z h í r r é  t é t e t i k
Az Ezüst-tó titkai
Kalandozás az indiánok nyomában

✒✒    Vitéz Kata

Ilyen az indián tipi ▲▲ Készülnek az ékszerek ▼▼

„Dakoták”, „apacsok” 
és egyéb indián törzsek
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A tavalyi könyves vasárnapon a József Attila
Megyei Könyvtár az utcákra is kivonult. Meg-
szólítottuk a járókelõket, a lehetõ legtöbb po-
tenciális olvasó bizalmát igyekeztünk elnyer-
ni. Ennek köszönhetõen sokan betértek, 
beiratkoztak, de nem mindegyikük olyan lel-
kes és rendszeres könyvtárlátogató, mint az
alábbi sorok írója. Õ valóban kiaknázza min-
den szolgáltatásunkat. Interneten való jártas-
sága hagyott némi kívánnivalót maga után, de
élt a kollégák által felajánlott lehetõséggel,
hogy részt vegyen a megyei könyvtár net-tan-
folyamán. Az órákon az a cél, hogy az érdek-
lõdõk képesek legyenek eligazodni az in-
terneten, elsajátítsák az információszerzés
módjait, valamint megtanuljanak e-mailezni

.

Az elsõ néhány alkalom után a szokásos
házi feladat, hogy egy tízsoros elektronikus
levelet írjanak oktatójuknak, ez alkalommal
Fátrai Erzsébet Mártának. Hogy miért érde-
kes Merész Elek e-mailje? Többek között,
mert olvasóként igazolja munkánk értelmét,
célját és minõsít. Szívesen tesszük közzé min-
denki örömére.

„Tehát az elsõ lecke, a tízsoros e-mail meg-
írása. A legnehezebb feladat számomra a gé-
pelés! Irigykedve bámulom tanfolyamtársai-
mat, kik nagyon ügyesen gépírnak. Meglepõ,
hogy a tanfolyamon az idõsebb generáció in-
tenzíven jelen van. Ez nagyon pozitív jelen-
ség, hiszen az »információs társadalomban«
minden korosztálynak meg kell jelenni. Talán
nem minden nagymama fog a neten profi mó-
don szörfölni, de ha annyit elér, hogy alapja-
iban megismeri a technológiát, talán nem né-
zi majd ferde szemmel unokáját, hogy az órák
hosszat a gépet nyúzza. Esetleg, ha informáci-
ót keres, õ is leül a gép elé. A sokat emlegetett

információs szakadékból széles rétegeknek
kellene kijutni. Ez bizony nem egyszerû fel-
adat. Sok embernél az információkeresés vá-
gya is hiányzik, ennek elõbb ki kell fejlõdni,
az információ megszerzésének technikája
csak ezután következhet. 

Az információs szakadékról regényt írhat-
nék, hiszen azt magam is jól ismerem. Egy pi-
ci kis faluban élek (Bodmér – Fejér megye), és
hosszú ideig éltem a világ zajától elzárva,
mígnem egy õszi napon (országos könyvtári
napok) egy könyvtáros szívélyes és határozott
invitálására könyvtári tag lettem. Azóta szor-
galmasan látogatom a József Attila Könyvtá-
rat. Ha tehetem, minden héten elkerékpá-
rozom Tatabányára. Az a hely, a könyvtár, 
valóságos információs paradicsom! Azt nem
állíthatom, hogy kijutottam az információs
szakadékból, de a könyvtár segítségével sike-
rült felkapaszkodnom a szakadék szélére, és
így alkalom adtán aztán ki tudok kukucskálni
a nagyvilágba!

Könyvek, folyóiratok, internet... és persze a
könyvtárosok (értsd könyvtárban dolgozók,
ruhatáros néni, könyvtáros, mindenki) nagyon
kedvesek, segítõkészek, pedig nyilván nem
tartozom az ínyenc látogatók közé. Nem hoz-
nak izgalomba a szépirodalom remekei, és
nem szoktam elmerülni a kortárs írók mûvei-
ben sem. Ennek ellenére jól érzem magam 
a könyvtárban, színvonalas a környezet és lá-
togató-centrikus a személyzet. Csodálom a
könyvtárosokat, hogy a mai emberfaló világ-
ban tudnak kedvesek lenni és mindenkihez
mosolyogva szólni. Néha ki kellene menniük
az utcára, és meg kellene tanítaniuk az embe-
reket mosolyogni, esetleg tanfolyamot kellene
tartaniuk. Nos így esett, hogy nálam a könyv-
tárosok vezetik a népszerûségi toplistát. Üd-
vözlettel: merészelek” ■

Házi feladat, azaz gondolatok Merész Elektõl

✒✒    Kissné Anda Klára

Fátrai Erzsébet Márta
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A Magyar Felsõoktatási Levéltári Szövetség
kiadványainak soron következõ, Osváth Zsolt
és Zsidi Vilmos szerkesztésében, 2007-ben
megjelent, harmadik kötete a Magyarországi
felsõoktatási intézmények az 1956-os forrada-
lomban és szabadságharcban címet kapta. 
A könyv bemutatójára 2008 októberében ke-
rült sor az ELTE Egyetemi Könyvtárban. 

Az összeállítás újabb bizonyíték arra, hogy
1956 még ma is velünk élõ történelem, hiszen
ezer szállal kötõdik a rendszerváltozáshoz, és
a kellõképp fel nem tárt – emiatt le nem zárt –
saját politikai, történeti eseményeinkhez, ame-
lyek egészen napjainkig vezetnek. 1989-et 
követõen más-más politikai szereplõk hatal-
mukat, küldetésüket legitimálandó tõkeként
megpróbálták kisajátítani ’56-ot. A huzavona
elején, a ’90-es években – a jelenünkhöz ké-
pest – élénkebb megemlékezésekbõl hamar ki-
koptak a vezéregyéniségek (Nagy Imre, Bibó
István), és egyúttal hangsúlyosabb lett a meg-
torlás áldozataiban (Tóth Ilona, Mansfeld 
Péter) tetten érhetõ vereség – veszteség. 
A megmozdulás nagyszerûsége, jelentõsége
elszürkült, mert a politika az egynemûsítõ
„negyvenévezéssel” a történelem egyszerû
epizódjává lényegítette a Rákosi-korszak ter-
rorját, majd a forradalom utáni apátiát, a hiá-
bavalóságot képviselõ Kádár-korszak jólétisé-
get imitáló „gulyás-kommunizmusát”. Most
viszont a forrásokból újból szembesülnie kell
az olvasónak, kutatónak azzal, hogy kik és mi-
lyen módon bosszulták meg átmeneti hata-
lomvesztésüket, szemben a demokráciát, füg-
getlenséget, hazafiságot hirdetõ forradalmá-
rokkal és a velük szimpatizálókkal.

Vida István áttekintõ történeti bevezetõje
után tizenkilenc levéltáros ad a különbözõ fel-
sõoktatási intézményekben 1956–1957-ben
történtekrõl összefoglalót, kronológiát, bibli-
ográfiát, illetve ízelítõt a vonatkozó, hozzáfér-
hetõvé tett levéltári forrásokból. 

Tyekvicska Árpád a könyvbemutatón négy
pontban jelölte meg a levéltáros munkáról szá-

mot adó, bemutatkozó forráskiadvány újszerû-
ségét: 1. Eddig dokumentálatlan volt az egye-
temi ifjúság ’56-os szerepe. 2. Kirajzolódik a
Magyar Egyetemisták és Fõiskolások Szövet-
ségének megalakulása, tevékenysége. 3. Ér-
zékletes az egyetemi ifjúság helyben játszott
szerepe. 4. Megelevenedik, mit akartak a ma-
gyar felsõoktatás oktatói és hallgatói.

Elmondható valamennyi felsõoktatási in-
tézményrõl, hogy a forradalom mellett, illetve
a diákokat védelmezõn foglalt állást, mint
ahogy az a Budapesti Mûszaki Egyetem és az
Építõipari és Közlekedési Mûszaki Egyetem
közös nyilatkozatában is áll: „Végül a tanács-
ülés tagjai ünnepélyesen felemelik óvó szavu-
kat, hogy ha akadna valaki, aki az egyetemi 
ifjúsággal szemben akár csoportos, akár egyé-
nenkénti felelõsségre vonást akarna megkísé-
relni a szabadságharcban történt bárminemû
részvételért, akkor a két tanács tagjai ünnepé-
lyesen kijelentik, hogy az ilyen felelõsség-
revonás esetén teljes közösséget vállalva 
a szabadságharcos ifjúsággal, a saját egyetem-
leges felelõsségrevonásukat is követelik” (78. o.).
Az egyetemek vezetése józan helyzetértéke-
léssel bírt, amelyre a legjobb példát az ELTE
1956. október 23-ai, Világhy Miklós rektor el-
nökletével megtartott rektori tanácsának jegy-
zõkönyve szolgáltatja (132. o.). A Budapesti
Orvostudományi Egyetem vezetésére árnyé-
kot vetett a rendszerhû Gegesi Kis Pál és
Haynal Imre személyes ellentéte (108. o). Az
évekig elfojtott indulatot, a sértett igazságér-
zet intenzitását jól érzékelteti a Marx Károly
Közgazdaságtudományi Egyetem 1956. októ-
ber 22-ei diáknagygyûlésének jegyzõkönyve,
amelyben érzelemdúsan keverednek a szemé-
lyes történetek a közügyekkel (180–190. o.). 

Vidéken a felsõoktatási intézmények a helyi
körülmények, gazdasági, politikai szereplõk
érdekeivel, meggyõzõdésével átitatva kapcso-
lódtak a fõvárosi eseménysorhoz. Míg a mis-
kolci Nehézipari Mûszaki Egyetemet is magá-
ban foglaló Észak- és Kelet-magyarországi

S z e m l e
1956 a felsõoktatási dokumentumokban

✒✒    Fabó Edit
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Nemzeti Tanács elismerte a kormányt (305. o.),
addig a soproniak kijelentették: „a jelenlegi
országgyûlést és kormányt személyi összeté-
telénél fogva nem tartják alkalmasnak az ál-
lam vezetésére” (221. o.). Pécsen a helyi poli-
tikai viszályok élezõdtek ki, folyamatosan
egyeztettek Budapesttel, a szegedieket az
orosz harckocsik tartották sakkban. A jelentõ-
sebb fegyveres összeütközésekrõl és a halálos
áldozatokról is szólnak a dokumentumok
(Keszthely, Veszprém, Debrecen, Mosonma-
gyaróvár). A mosonmagyaróvári vérengzés
kegyetlensége sem tartotta vissza a büntetõpe-
rekben kijelölt véresszájú ügyész kíméletlen-
ségét (292. o.).

A megtorlás rávilágít a hatalom (azaz a for-
radalom alatt trónfosztott pártfunkcionáriu-
sok, karhatalmisták) természetére, arra a kö-
zépszerûségre, a középkáderek személyes
bosszúját kielégítõ kisszerûségre, amelyek 
önmagukban nevetségesek, de presztízsrestau-
rációs ürügyként tragikusak. A jelentések ki-
terjedtek arra is, aki éppen rossz idõben, rossz
helyen volt („Vegyész, tehetséges és igen
szorgalmas, de kalandos természetû ember.
Szerelmes volt egy német lányba …”, 58. o.),
vagy a szakálla miatt is meghurcoltak egy fia-
tal vegyészhallgatót (385. o.). A diákokat, ta-
nárokat sújtó büntetések zöme megrovásból, az
intézménytõl való eltiltásból állt, ám voltak
börtönbüntetések, elhurcolások is. A hallgatók
többsége késõbb be tudta fejezni tanulmányait.

A puhafedelû, vaskos kiadvány borítójának
(Ghyczy György munkája) alján a szürke hát-
térszínbõl kiválnak a fekete háztetõkontúrok,
amelyek az egyetemeket és a helyet adó váro-
sokat szimbolizálják. A vörös betûk utalnak a
rendszer ellen lázadóktól – és végsõ soron, bár
össze sem hasonlítható módon a diktatúra ki-
szolgálóitól – követelt élet- és véráldozatra. 
A kötet arra inspirálja az érdeklõdõt, hogy a
források olvasása után felmerülõ kérdéseknek
utána eredjen, s a hiányzó információkat, ma-
gyarázatokat megtalálja.

Magyarországi felsõoktatási intézmények az
1956-os forradalomban és szabadságharcban,
szerk. OSVÁTH Zsolt, ZSIDI Vilmos, 
Bp., MFLSZ, 2007 (A Magyar Felsõoktatási
Levéltári Szövetség kiadványai, 3.)

Új „SZIN-tér”: 
Könyvtár a partfürdõn

SZIN-re lépett a Somogyi: „agysejt-regenerá-
ló” sátorral jelent meg a városi könyvtár a Sze-
gedi Ifjúsági Napokon, ahol érdekesebbnél ér-
dekesebb feladatokkal és programokkal várja
az érdeklõdõket.

„Tavaly õsszel egy olyan pályázatot írtam
ki, amelynél projektben, csapatmunkában gon-
dolkodhattak a kollégák. Tudtam ugyanis,
hogy a munkatársak fejében rengeteg olyan
kreatív és újító gondolat születik, melyekbõl
egyet-egyet idõrõl idõre érdemes megvalósíta-
ni” – mondja Palánkainé Sebõk Zsuzsanna, a
Somogyi-könyvtár igazgatónõje. „Az élethez
alkalmazkodnia kell a könyvtárnak, ha a SZIN-
en elérhetjük a fiatal, fiatal felnõtt korosztályt,
akkor meg kell tennünk ezt a lépést” – indokol-
ja az igazgatónõ az alapvetõen inkább a popu-
láris kultúra platformjaként emlegetett feszti-
válon való megjelenést. S valóban: a fõ ötlet-
gazdáknak, Papp Tímea, Oros Sándor és Berta
Márta könyvtárosoknak, illetve az összesen öt
fõt számláló szervezõcsapatnak sikerült szá-
mos olyan pontot találnia, amely a fiatalok szá-
mára érdekes, informatív programot jelenthet
„retro dizájnban” és „Woodstock-feelingben”:
sok játék és csapatépítõ feladat várja a vállal-
kozó kedvûeket minden SZIN-nap 12-tõl 18
óráig. „Talponálló Megálló – Irodalmi kocsma-
túra” – hangzik az egyik érdekes ötlet: alkohol
a szegedi irodalomban, avagy itt üldögélt egy
pohár bor mellett Juhász Gyula, amott József
Attila – magyarázza Oros Sándor a programot.
A Somogyi-könyvtár a városismereti túrákban
már amúgy is nagy tapasztalatra tett szert, a
kocsmatúra keretében olyan vendéglátóipari
egységek mentén járják végig a várost, ame-
lyeknek van irodalmi kötõdése, vagy a SZIN-
nel valamilyen módon kapcsolatba hozhatók. S
a kocsmatúra után jöhet a „Másnap-játék” és a
„Receptek a másnap ellen!”, melyek keretében
többek között egy „macskajajos beszélgetésre”
invitálnak a szervezõk, ahol a hazai katzem-
jammerológia jeles képviselõje, Darida Bene-
dek a “Jaj a legyõzötteknek, avagy Süssünk-
fõzzünk másnaposan” címû kötet társszerzõje
beszél irodalom és másnaposság kapcsolatáról.

SZIN-történeti kiállítást is megtekinthetünk
a sátor elõtt: szegedi rocktörténet dióhéjban,
kultúrtörténeti háttérrel, 1967-tõl 1989-ig . S
ha mindez nem elég, a „Fesztiválozz
külföldiül!” program keretében gyorstalpalót
kaphatunk olasz, lengyel, spanyol és horvát
nyelvbõl. „Azt kellett megtalálnunk, hogy a
populáris kultúra mely elemei férnek bele egy
könyvtár arculatába” – ecseteli Papp Tímea.

(Forrás: szegedma.hu – Arany Mihály)



Augusztusi lapszámunk szerzõi

Ásványi Ilona – Fõapátsági Könyvtár, Pannonhalma

Barta Rita – Csemegi Károly Könyvtár és Információs Központ, Csongrád

Bokrosné Stramszky Piroska – II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár, Miskolc

Egri Krisztina – Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár, Budapest

Fabó Edit – ELTE Egyetemi Könyvtár, Budapest

Gáborjáni Szabó Botond – Tiszántúli Református Egyházkerület Nagykönyvtára, Debrecen

Kissné Anda Klára – József Attila Megyei Könyvtár, Tatabánya

Némethné Fekete Olga – Csemegi Károly Könyvtár és Információs Központ, Csongrád

Venyigéné Makrányi Margit – II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár, Miskolc

Vitéz Kata – Madách Imre Városi Könyvtár, Balassagyarmat
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Könyves vasárnap
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rmaria60@t-online.hu
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www.gevk.hu

iksz@oszk.hu
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Fátrai Erzsébet
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www.mke.oszk.hu
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