Érmindszent
Ady Endre szülőfaluja
Könyvbemutató
a magyar kultúra napján
„Csak másért a másét
Sohasem akartam,
Csupán a viharért
Nem jártam viharban.
Becsületes szívem
Becsületes jussát
Kerestem a harcban."
(Ady)
A Magyar Kultúra Napja nem hivatalos,
pirosbetűs ünnep, de azért minden kulturális in
tézmény igyekszik 1989 óta január 22-én vagy
környékén számos kulturális rendezvénnyel át
adni valamit művészeti értékeiből. A dátum ap
ropóját az az esemény szolgálja, hogy a kézirat
tanúsága szerint Kölcsey Ferenc 1823. január 22én fejezte be a Himnusz megírását Csekén.
Intézményünk, az újfehértói Zajti Ferenc
Helytörténeti Gyűjtemény, Művelődési Központ
és Könyvtár az Érmindszent Ady Endre szülőfa
luja című könyv bemutatóját szervezte erre az
emléknapra. Rendezvényünk további aktualitá
sát az adta, hogy január 27-én kilencven éve,
hogy Ady Endre elhunyt.
A könyvet a szerző, Bénák Katalin ismertet
te. Az író szándéka szerint a könyv létrejöttének
alapvető oka abban rejlik, hogy mutassuk be a
mulandóság küszöbére lépett Érmindszentet, a szülőfalu és Ady
Endre kapcsolatát, ami segít job
ban megérteni a magyar irodalom
egyik legkiemelkedőbb, s nemcsak
korában, hanem napjainkban is ta
lán legvitatottabb talentumának
személyiségét. E könyv segítsé
günkre lehet Ady Endre ellent
mondásos egyéniségének, de még
kora emberének, a történelemnek
a megértésében is.
A könyv szerkezetileg három
nagyobb egységből áll. Az első
egység korabeli dokumentumok,
iratok alapján mutatja be a falu
történetét. A második interjúk,
visszaemlékezések Érmindszent
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múltjáról. A harmadik nagy egység fontos ada
lékul szolgál az Ady-irodalomhoz.
A bemutatóra érkező vendégeinket egy fotó
kiállítás fogadta azokból a képekből, amelyek a
könyv illusztrálására szolgáltak.
Bénák Katalin beszélt Érmindszent és Ady
kapcsolatáról, a szülőföldről, a családról, a csa
ládfáról. Gondolatok hangzottak el Ady társa
dalmi felemelkedésért vívott küzdelméről. Mit
mondhatna most Ady, adna-e újat, útmutatást a
mai nemzedéknek?
A könyvbemutatót prezentáció követte, kuri
ózumszámba menő korabeli és mai érmelléki és
Ady-fotókból.
A rendezvény hangulatát fokozta a Dongó
együttes két tagjának közreműködése. Kerék
Annamária (furulya) és Papp Csaba (gitár)
megzenésített Ady- és József Attila-verset adott
elő, valamint az ő zenei aláfestésük mellett zaj
lott a fotók nézegetése is.

Balra fent: a könyv szerzője, lent:
a hallgatóság.
Ezen az oldalon fent: így készül a maszk

három évtizedet felölelő, igen gazdag életmű
elismeréseként veheti át e szakmai díjat.
- Nagy örömmel és meglepetéssel fogad
tam, hogy engem érdemesített arra a Bibliog
ráfiai Szekció vezetősége 2008-ban, hogy átvehessem a Kertész Gyula-emlékérmet. Az
örömről szólnék először.
2005 februárjában Praznovszky Mihály javas
latára alapította az emlékérmet a Magyar Könyv
tárosok Egyesülete Helyismereti Könyvtárosok
Szervezete és a Bibliográfiai Szekció, pontosab
ban a két szervezet elnöksége. Nagyon szép és
megható tisztelgés ez a 2002-ben elhunyt Ker
tész Gyula helyismereti és bibliográfiai munkás
sága előtt. Az első gondolat tehát Kertész Gyu

Mintegy zárásként, kísérő foglalkozás kereté
ben került sor egy maszk készítésére. Verdes
Adrián, a Bajcsy-Zsilinszky Endre Gimnázium
és Szakképző Iskola diákja volt az alanya ennek
a műveletnek, ami kívánt némi türelmet is tőle.
A vonásait tükröző gipszből készült maszkot
természetesen ajándékba megkapta.
Szeretnénk felhívni azon olvasóink figyelmét,
akik szeretnék megérteni Ady Endre filozófiáját,
életét, műveit, hogy könyvtárunkban az érdeklő
dők rendelkezésére áll Bénák Katalin könyve.
Bolega Mária és Gál Ferencné
Zajti Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény,
Művelődési Központ és Könyvtár

Nagy Anikó a Kertész
Gyula-emlékérem
díjazottja 2008-ban
2009 vízkereszt havában ültünk le Nagy Ani
kóval a Corvinus Egyetem Történeti Kutató
könyvtárában beszélgetni, s felidéztük az el
múlt év egyik kiemelkedő szakmai
rendezvé
nyét, a Helyismereti Könyvtárosok
Szervezeté
nek Országos Tanácskozását Győrben. Immár
negyedik éve - 2005 óta - a helyismereti kon
ferencia plenáris ülésének része a Kertész
Gyula-emlékérem ünnepélyes átadása. Mint a
Bibliográfiai
Szekció elnöke,
laudációmban
hangsúlyoztam,
milyen nagy kitüntetés szá
munkra, hogy a 2008. évi díjazott - Nagy Anikó
személyében - gyakorló bibliográfus, aki majd

lához vezetett, aki sok kolléga számára a TA
NÁR ÚR volt, így, csupa nagybetűvel írva.
Engem soha nem tanított, számomra az egyik
társosztály osztályvezetője volt, akitől az Orszá
gos Széchényi Könyvtár (OSZK) negyedik eme
letén néhány szoba választott el, de fontosabb
az, hogy akivel a bibliográfiai munka szeretete,
valamint az osztályvezetői teendők problémái
kötöttek össze. Nem voltunk szoros baráti kap
csolatban, de jó kollegiális viszony alakult ki
közöttünk, amit Debrecenhez kötődésünk is
motivált. így aztán ez a díj bennem régi emléke
ket is megmozgatott, történetesen könyvtárosi'
pályám kezdetét. A Debreceni Egyetemi Könyv
tárban Csűry István főigazgató volt, aki elindí
tott azon az úton, amelyen azután több mint
harminc évig megmaradtam. Csűry a fiatalok
támogatása mellett sokat adott arra is, hogy
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könyvtárában tudós munkatársak dolgozzanak,
közülük máig emlékszem több nagyszerű kollé
gára. Az emlékérem kapcsán mindenképpen sze
retném megemlíteni Molnár Pált (akkor nekem
Pali bácsit), akihez mindig bizalommal fordul
hattam, ha elveszettnek éreztem magam a nagy
könyvtár útvesztőiben - ez jó néhányszor elő
fordult. Pali bácsi türelemmel és nagyon sok
kedvességgel segített nekem is, másoknak is.
Tudományos munkássága pedig önmagában is
példaként szolgált mindnyájunknak. A sors ér
dekessége, hogy a nyáron meg
kapott érem névadója egyben
Molnár Pali bácsi veje is volt, s
számomra külön öröm volt az is,
hogy Kertész Gyula özvegye,
Kati is jelen volt a díj átadása
kor (remélem, nem veszi tiszte
letlenségnek, ha régi ismeretsé
günk jogán így emlegetem).
Visszatérve a Kertész Gyu
la-emlékéremre: az alapító ok
irat szerint páratlan évben a
Helyismereti Szekció, páros
évben a Bibliográfiai Szekció
dönt az érem odaítéléséről.
Megtisztelő társaságba kerül
tem, elődeim ( i d ő r e n d b e n ) :
Bényei Miklós, Kégli Ferenc és
Orbánné Horváth Márta.
- Az örömről szóltál, de miért hangsúlyoztad,
hogy nagyon meglepődtél? Az emlékérmet átvé
ve árnyalatnyi megilletődéssel ugyan, de igen
ráébresztően fogalmaztad meg a bibliográfiai
számbavétel egyik örök igazságát, miszerint „ ami
ma kurrens, az holnap már retrospektív".
- Őszintén mondtam, hogy az örömnél csak
a meglepetésem volt nagyobb, hiszen bibliográ
fiai munkálkodásom néhány éve már véget ért.
Mindaz, amit tettem a kurrens sajtóbibliográfiá
ért, ma már a múlt, a bibliográfiai anyag pedig
retrospektív lett.
Abban a szerencsében volt részem, hogy szak
mai életutam szinte egybeesik a nemzeti bibli
ográfiák fénykorával. Az IFLA az 1970-es évek
ben hirdette meg az Egyetemes
bibliográfiai
számbavétel (Universal Bibliographic Control,
UBC) programot, s ez nagy lökést adott a nem
zeti könyvtárakban, így az OSZK-ban is folyó
bibliográfiai munkálatoknak. Az 1977-es párizsi
kongresszus idején már készen volt az olyan
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régóta hiányolt hazai sajtóbibliográfia 1976. évi
összeállítása Kurrens időszaki kiadványok címen.
Nem csupán az 1976-ban megjelent valamennyi
magyarországi időszaki kiadvány összegyűjtésé
ben vettem tevőlegesen részt, de a szerkesztés
feladatait is megkaptam akkori feletteseimtől,
amit igen nagy megtiszteltetésnek tartottam (ma
is így gondolom). A bibliográfiai leírásokat az
akkor még csak javaslatként meglévő (később
nemzetközi ajánlássá, majd nemzeti szabványok
ká vált) ISBD/S előírásai szerint készítettük. A

legnagyobb elismerésnek azt tekintettem, hogy
Fügedi Péterné, a magyar nemzeti bibliográfiai
rendszer kialakításának nagy alakja, akit rendkí
vül tiszteltem és tisztelek ma is, elismerően írt a
szaksajtóban a kiadványról. A sajtóbibliográfia
ettől kezdve tizenöt éven keresztül megjelent
évenként nyomtatásban, ezt követően 2001 vé
géig havi füzetekben (szintén nyomtatásban),
hogy azután átadja a helyét a kor követelménye
inek megfelelő elektronikus kiadványnak, amely
nek születésénél még volt lehetőségem bábás
kodni. Röviden összefoglalva most talán ennyi
is elég bibliográfiai múltam felidézéséhez.
Az Országos Széchényi Könyvtár budavári
épületének folyosóin van egy érdekes katalógus.
1978-ban indult egy francia-magyar együtt
működés, amelynek keretében az OSZK munka
társai kigyűjtötték a francia nemzeti könyvtár
magyar anyagát. En fogtam össze a munkacso
portot, szerveztem a munkát, amely nem volt
könnyű, de nagyon érdekes és tanulságos volt.
Azzal az előnnyel járt, hogy éveken keresztül

néhány kollégával
együtt egy-két hetet
Párizsban dolgoz
hattunk, a Bibliothéque Nationale
patinás katalógusait
böngészve. A ki
gyűjtött anyagból
h á r o m katalógust
építettünk, az egyik
az OSZK folyosóján
van a mai napig
(Hungarika kataló
gus: a Bibliotheque
nationale de Francé magyar anyaga 1979-ig).
Sajnos - különféle jogdíjas problémák miatt - a
tételek elektronikus feldolgozására nem kerülhe
tett sor. Hatalmas irattára van a néhány évnyi
munkának, felidézése sokkal több helyet és időt
igényelne, mint ami most rendelkezésünkre áll.

ezzel élnek is a szervezetek. Az elmúlt években
többször is szervezett itt programot a Bibliográ
fiai Szekció (hogy magunkkal kezdjem), a Mű
szaki Könyvtáros Szekció, a Gyermekkönyvtáros
Szekció, a Társadalomtudományi Szekció, a
Könyvtárostanárok Szervezete és a Magyar Pe
riodika Kör. A Könyvtáros Klub a színtere a
könyvkiadók és a könyvtárosok találkozásának
is. Minden évben megjelenik például az Akadé
miai Kiadó, tőlük elsősorban az éppen aktuáli
san elkészült és forgalmazott elektronikus kiad
ványaikról, szótáraikról hallunk érdekes előadá
sokat, az elektronikus kiadványok használatához,
használtatásához „jó tippeket", és persze vonzó
ak az ajándékba kapott demo CD-k is.

A sok sikeres program közül, amelyeknél a
Könyvtáros Klub befogadóképessége kicsinek
bizonyult, most csak egyet szeretnék kiemelni:
2005-ben Czeizel Endre mutatta be A magyar
ság genetikája című könyvét, amely a Galenus
- Evekig voltál az MKE Bibliográfiai Szekció Kiadónál jelent meg.
titkára, majd elnöke. Ez utóbbi pozíciódról ak
Minden évben teltházasak voltak a nagytermi
kor mondtál le, amikor a Magyar Könyvtárosok rendezvényeink is. Ezek programját mindig kö
Egyesületének főtitkárává választottak. Azóta már zös gondolkodással alakítottuk ki - az elnöksé
a második ciklusban töltöd be ezt a posztot.
gen belül többnyire a Bakos Klára fejéből kipat
- Nyugdíjasként veszek részt az egyesületi tant gondolatot fejlesztettük tovább. Jólesik né
munkában, amelyet nagyon fontosnak tartok. hányat ezek közül is felidézni:
Részese maradtam a szakmai vérkeringésnek, s
2004-ben az internet és a Gutenberg-galaxis
úgy érzem, így hasznosítani tudom azokat a ta viszonyáról hallgathattuk meg Heller Ágnes,
pasztalatokat, amelyeket a Bibliográfiai Szekció Kocsis András Sándor és mások érdekes gondo
vezetése kapcsán szereztem. Örülök annak az latait. A 2005-ös konferencián az olvasás rene
együttműködésnek, amely az elnökségen belül szánszát, az olvasási kultúra fontosságát hangsú
harmonikusan megvalósul. A Magyar Könyvtá lyoztuk, ebből György Péter és Kukorelly Endre
rosok Egyesületében az elnökségre háruló sok vitára késztető előadásait emelném ki. Ugyanezt
rétű feladatok között nekem van a legtöbb alkal a témát más közegben folytattuk egy órával ké
mam, hogy a tagsággal a kapcsolatot tarthassam. sőbb: meghívtunk néhány príma- és primissimaKülön személyre szabott feladatom pedig a díjas tudóst, művészt, akik olvasási szokásaikról,
könyvtárosok részvételének megszervezése a Bu az olvasás személyiségformáló szerepéről beszél
dapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon. Ez az gettek. Gryltus Dániel, Jókai Anna és Vizi E. Szil
évenként ismétlődő, nagyszabású rendezvény veszter volt a vendégünk. 2006-ban a szakmánk
lehetőséget ad arra, hogy mintegy három-négy számára is fontos mentorokról, 2007-ben a nyom
ezer könyvtáros ingyenes belépővel látogathassa tatott könyv és a digitális irodalom kapcsolatáról,
a könyvfesztivált, áttekintést nyerjen egy év 2008-ban a kultúra metamorfózisáról volt szó.
könyvterméséről, hiszen itt majdnem minden
- Az utóbbi évek nagy sikerű programja a
kiadó megjelenik, különös hangsúlyt adva leg
könyvfesztiválon és az MKE
Vándorgyűlésein
újabb kiadványainak. Hiszünk abban, hogy a
az Olvasó könyvtáros sorozat, amelynek elin
Könyvtáros Klub programjai legalább annyira
dítása szintén a nevedhez fűződik. A könyvtá
nagy vonzerőt jelentenek, mint a rendkívül egyedi
rosok szívesen beszélnek irodalmi
olvasmány
hangulatú, zsibongó, színes, fesztiváli környe
élményeikről.
zet. A Könyvtáros Klub az egyesület valamennyi
- Régóta gondolok arra, hogy a könyvtárosok
szervezetének megjelenési lehetőséget kínál,
azzal is fejleszthetik olvasási kultúránkat, ha saját
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könyvtárában tudós munkatársak dolgozzanak,
közülük máig emlékszem több nagyszerű kollé
gára. Az emlékérem kapcsán mindenképpen sze
retném megemlíteni Molnár Pált (akkor nekem
Pali bácsit), akihez mindig bizalommal fordul
hattam, ha elveszettnek éreztem magam a nagy
könyvtár útvesztőiben - ez jó néhányszor elő
fordult. Pali bácsi türelemmel és nagyon sok
kedvességgel segített nekem is, másoknak is.
Tudományos munkássága pedig önmagában is
példaként szolgált mindnyájunknak. A sors ér
dekessége, hogy a nyáron meg
kapott érem névadója egyben
Molnár Pali bácsi veje is volt, s
számomra külön öröm volt az is,
hogy Kertész Gyula özvegye,
Kati is jelen volt a díj átadása
kor (remélem, nem veszi tiszte
letlenségnek, ha régi ismeretsé
günk jogán így emlegetem).
Visszatérve a Kertész Gyu
la-emlékéremre: az alapító ok
irat szerint páratlan évben a
Helyismereti Szekció, páros
évben a Bibliográfiai Szekció
dönt az érem odaítéléséről.
Megtisztelő társaságba kerül
tem, elődeim ( i d ő r e n d b e n ) :
Bényei Miklós, Kégli Ferenc és
Orbánné Horváth Márta.
- Az örömről szóltál, de miért hangsúlyoztad,
hogy nagyon meglepődtél? Az emlékérmet átvé
ve árnyalatnyi megilletődéssel ugyan, de igen
ráébresztően fogalmaztad meg a bibliográfiai
számbavétel egyik örök igazságát, miszerint „ ami
ma kurrens, az holnap már retrospektív".
- Őszintén mondtam, hogy az örömnél csak
a meglepetésem volt nagyobb, hiszen bibliográ
fiai munkálkodásom néhány éve már véget ért.
Mindaz, amit tettem a kurrens sajtóbibliográfiá
ért, ma már a múlt, a bibliográfiai anyag pedig
retrospektív lett.
Abban a szerencsében volt részem, hogy szak
mai életutam szinte egybeesik a nemzeti bibli
ográfiák fénykorával. Az IFLA az 1970-es évek
ben hirdette meg az Egyetemes
bibliográfiai
számbavétel (Universal Bibliographic Control,
UBC) programot, s ez nagy lökést adott a nem
zeti könyvtárakban, így az OSZK-ban is folyó
bibliográfiai munkálatoknak. Az 1977-es párizsi
kongresszus idején már készen volt az olyan
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régóta hiányolt hazai sajtóbibliográfia 1976. évi
összeállítása Kurrens időszaki kiadványok címen.
Nem csupán az 1976-ban megjelent valamennyi
magyarországi időszaki kiadvány összegyűjtésé
ben vettem tevőlegesen részt, de a szerkesztés
feladatait is megkaptam akkori feletteseimtől,
amit igen nagy megtiszteltetésnek tartottam (ma
is így gondolom). A bibliográfiai leírásokat az
akkor még csak javaslatként meglévő (később
nemzetközi ajánlássá, majd nemzeti szabványok
ká vált) ISBD/S előírásai szerint készítettük. A

legnagyobb elismerésnek azt tekintettem, hogy
Fügedi Péterné, a magyar nemzeti bibliográfiai
rendszer kialakításának nagy alakja, akit rendkí
vül tiszteltem és tisztelek ma is, elismerően írt a
szaksajtóban a kiadványról. A sajtóbibliográfia
ettől kezdve tizenöt éven keresztül megjelent
évenként nyomtatásban, ezt követően 2001 vé
géig havi füzetekben (szintén nyomtatásban),
hogy azután átadja a helyét a kor követelménye
inek megfelelő elektronikus kiadványnak, amely
nek születésénél még volt lehetőségem bábás
kodni. Röviden összefoglalva most talán ennyi
is elég bibliográfiai múltam felidézéséhez.
Az Országos Széchényi Könyvtár budavári
épületének folyosóin van egy érdekes katalógus.
1978-ban indult egy francia-magyar együtt
működés, amelynek keretében az OSZK munka
társai kigyűjtötték a francia nemzeti könyvtár
magyar anyagát. En fogtam össze a munkacso
portot, szerveztem a munkát, amely nem volt
könnyű, de nagyon érdekes és tanulságos volt.
Azzal az előnnyel járt, hogy éveken keresztül

néhány kollégával
együtt egy-két hetet
Párizsban dolgoz
hattunk, a Bibliothéque Nationale
patinás katalógusait
böngészve. A ki
gyűjtött anyagból
h á r o m katalógust
építettünk, az egyik
az OSZK folyosóján
van a mai napig
(Hungarika kataló
gus: a Bibliotheque
nationale de Francé magyar anyaga 1979-ig).
Sajnos - különféle jogdíjas problémák miatt - a
tételek elektronikus feldolgozására nem kerülhe
tett sor. Hatalmas irattára van a néhány évnyi
munkának, felidézése sokkal több helyet és időt
igényelne, mint ami most rendelkezésünkre áll.

ezzel élnek is a szervezetek. Az elmúlt években
többször is szervezett itt programot a Bibliográ
fiai Szekció (hogy magunkkal kezdjem), a Mű
szaki Könyvtáros Szekció, a Gyermekkönyvtáros
Szekció, a Társadalomtudományi Szekció, a
Könyvtárostanárok Szervezete és a Magyar Pe
riodika Kör. A Könyvtáros Klub a színtere a
könyvkiadók és a könyvtárosok találkozásának
is. Minden évben megjelenik például az Akadé
miai Kiadó, tőlük elsősorban az éppen aktuáli
san elkészült és forgalmazott elektronikus kiad
ványaikról, szótáraikról hallunk érdekes előadá
sokat, az elektronikus kiadványok használatához,
használtatásához „jó tippeket", és persze vonzó
ak az ajándékba kapott demo CD-k is.

A sok sikeres program közül, amelyeknél a
Könyvtáros Klub befogadóképessége kicsinek
bizonyult, most csak egyet szeretnék kiemelni:
2005-ben Czeizel Endre mutatta be A magyar
ság genetikája című könyvét, amely a Galenus
- Evekig voltál az MKE Bibliográfiai Szekció Kiadónál jelent meg.
titkára, majd elnöke. Ez utóbbi pozíciódról ak
Minden évben teltházasak voltak a nagytermi
kor mondtál le, amikor a Magyar Könyvtárosok rendezvényeink is. Ezek programját mindig kö
Egyesületének főtitkárává választottak. Azóta már zös gondolkodással alakítottuk ki - az elnöksé
a második ciklusban töltöd be ezt a posztot.
gen belül többnyire a Bakos Klára fejéből kipat
- Nyugdíjasként veszek részt az egyesületi tant gondolatot fejlesztettük tovább. Jólesik né
munkában, amelyet nagyon fontosnak tartok. hányat ezek közül is felidézni:
Részese maradtam a szakmai vérkeringésnek, s
2004-ben az internet és a Gutenberg-galaxis
úgy érzem, így hasznosítani tudom azokat a ta viszonyáról hallgathattuk meg Heller Ágnes,
pasztalatokat, amelyeket a Bibliográfiai Szekció Kocsis András Sándor és mások érdekes gondo
vezetése kapcsán szereztem. Örülök annak az latait. A 2005-ös konferencián az olvasás rene
együttműködésnek, amely az elnökségen belül szánszát, az olvasási kultúra fontosságát hangsú
harmonikusan megvalósul. A Magyar Könyvtá lyoztuk, ebből György Péter és Kukorelly Endre
rosok Egyesületében az elnökségre háruló sok vitára késztető előadásait emelném ki. Ugyanezt
rétű feladatok között nekem van a legtöbb alkal a témát más közegben folytattuk egy órával ké
mam, hogy a tagsággal a kapcsolatot tarthassam. sőbb: meghívtunk néhány príma- és primissimaKülön személyre szabott feladatom pedig a díjas tudóst, művészt, akik olvasási szokásaikról,
könyvtárosok részvételének megszervezése a Bu az olvasás személyiségformáló szerepéről beszél
dapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon. Ez az gettek. Gryltus Dániel, Jókai Anna és Vizi E. Szil
évenként ismétlődő, nagyszabású rendezvény veszter volt a vendégünk. 2006-ban a szakmánk
lehetőséget ad arra, hogy mintegy három-négy számára is fontos mentorokról, 2007-ben a nyom
ezer könyvtáros ingyenes belépővel látogathassa tatott könyv és a digitális irodalom kapcsolatáról,
a könyvfesztivált, áttekintést nyerjen egy év 2008-ban a kultúra metamorfózisáról volt szó.
könyvterméséről, hiszen itt majdnem minden
- Az utóbbi évek nagy sikerű programja a
kiadó megjelenik, különös hangsúlyt adva leg
könyvfesztiválon és az MKE
Vándorgyűlésein
újabb kiadványainak. Hiszünk abban, hogy a
az Olvasó könyvtáros sorozat, amelynek elin
Könyvtáros Klub programjai legalább annyira
dítása szintén a nevedhez fűződik. A könyvtá
nagy vonzerőt jelentenek, mint a rendkívül egyedi
rosok szívesen beszélnek irodalmi
olvasmány
hangulatú, zsibongó, színes, fesztiváli környe
élményeikről.
zet. A Könyvtáros Klub az egyesület valamennyi
- Régóta gondolok arra, hogy a könyvtárosok
szervezetének megjelenési lehetőséget kínál,
azzal is fejleszthetik olvasási kultúránkat, ha saját
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olvasmányélményeiket mondják el - mások szá
mára élményszerűen, érdekesen. Nagy öröm volt
számomra, amikor 2004-ben elindíthattam az
olvasó könyvtáros programot. „Tovább is van,
mondjam még?" címmel hívogattuk a hallgató
ságot, akik nem csalódtak, hiszen Bánkeszi Ka
talin, Karakasné Kőszegi Katalin és Némethné
Kapus Krisztina olyan élvezettel beszélt a gyer
mekirodalom néhány gyöngyszeméről, hogy
mindenkinek olvasni támadt kedve. A későbbi
ekben aztán ez a sorozat nem csak a könyvfesz
tiválon folytatódott, hanem a vándorgyűlések
programjaiban is megjelent. Úgy gondoltam,
hogy ezeket az igényes könyvismertetéseket
össze kellene gyűjteni, közkinccsé tenni. Sajnos
eddig erre nem maradt időm, de a reményt nem
adom fel.
- Szegedi vándorgyűlés, 2007. A Bibliográfi
ai Szekció programjában elemi erővel ható, fel
kavaró élmény volt előadásod, amelynek sokak
számára meglepő tematikája 1957-re koncent
rált: „Mi történt a forradalom utáni évben?" tetted fel a kérdést akkor, és szívszorítóan szép,
élmény és történelem határmezsgyéjét
érintő
prezentációval adtad meg a választ.
- Két nagyon érdekes remekművet ismertet
tem: Csics Gyula és Kovács János gyerekkori
naplóit. Rám nagyon nagy hatással volt a két
párhuzamosan vezetett napló kalandos sorsa, a
szerzők egyénisége, amely átjön a sorokon, az
akkori gyerekek látásmódja - talán éppen azért,
mert 1956-ban magam is hasonló korú voltam.
2006-ban és 2007-ben sok szó esett erről a két
kiadványról, ezekhez kapcsolódóan kutattam fel
egyéb 1957-es emlékeket, amelyek a „csend és
hallgatás évét" jellemezték.
- 2008 ősze óta havonta egy-két alkalommal
meghívót küldesz a szakmai nyilvánosság fóru
maira, tudományos előadásokra, könyvbemuta
tókra invitálsz.
- Nagyon szerencsés vagyok: a Magyar Tu
dományos Akadémia Könyvtárában vehetek részt
az Agora programok szervezésében, amelyek
keretén belül a könyvtár értékeit, kincseit tárjuk
szélesebb nyilvánosság elé.
- Azt hiszem januárban még korai az ez évi
könyvfesztiválról vagy a vándorgyűlésről bármit
is kérdeznem. De nagyon örülök, hogy az aktív
pályádat mintegy megkoronázó Szinnyei József
díj és az MKE Emlékérem után három évtizedes
bibliográfusi tevékenységed is elismerést nyert a
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Kertész Gyula-emlékérem
hátra, mint hogy sokrétű
tevékenységeidhez ilyen
vánjak!
Köszönöm a nagyon

révén. Nem marad más
- immár „nyugdíjas" remek munkakedvet kí
élvezetes beszélgetést!
A kérdező: Szőnyi Éva

A KKDSZ közleménye
A Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók
Szakszervezete által 2009. január 28-án megren
dezett A kultúra közintézményei a válság idején
című tanácskozáson - melyen az Oktatási és
Kulturális Minisztérium kulturális szakállamtit
kára és főosztályvezető-helyettese, a Magyar
Könyvtárosok Egyesülete, a Magyar Levéltáros
ok Egyesülete, a Pulszky Társaság Magyar
Múzeumok Egyesülete és a közművelődési szak
ma vezető képviselői szólaltak meg - az elő
adók és hozzászólók elsősorban
az átlátható szakmapolitika,
e politika érvényesülését biztosító jogszabá
lyi környezet kialakítása,
a működés alapvető feltételeit biztosító finan
szírozás
mellett tették le voksukat.
Ez utóbbi vonatkozásában a jelenlévők elvár
ják a Kormánytól
a szakmai normatívák stabilizálását,
a Kormány és a közszféra közötti 2008. de
cember 18-i megállapodás következetes betar
tását.
Igényként mutatkozott a költségvetési szer
vekjogállásáról nemrégiben életbe lépett törvény
olyan minőségű végrehajtása a közgyűjteményi
és közművelődési intézményrendszerben, mely
annak nem széthullását, hanem megerősödését
eredményezi.
A szakmai szervezetek képviselői, a hozzá
szólók és a KKDSZ vezetősége leszögezték, hogy
a nehéz körülmények ellenére továbbra is a nem
zetközi normáknak is megfelelő minőségben
igyekeznek biztosítani a nemzeti kulturális örök
ség részét képező magyar kulturális alapellátást.
Ennek érdekében a szakmák közötti part
nerségi kapcsolatok erősítését és közös cse
lekvési terv kidolgozását és végrehajtását szor
galmazzák.
Földiák András
sk.

Iskolai könyvtárosok írják
Párbeszéd a múlttal
a jelenben a jövőért
2009. február 3-án hagyományos szakmai nap
juk keretében a Fővárosi Könyvtárostanárok
Műhelyének tagjai a budapesti Veres Péter Gim
názium könyvtárában találkoztak. A helyszínvá
lasztás nem volt véletlen, hiszen ezen a délelőt
tön a főváros majd hatszáz könyvtárhasználati
versenyzője közül a tizenhat legjobb mérte össze
tudását a gimnázium könyvtárában. A verseny
hez gondosan felépített állományú, igényes kör
nyezetet teremtett Cséfalvay Krisztina könyv
tárostanár, a kerületi munkaközösség vezetője.
Jó volt megélni, hogy a kerület Pedagógiai Szol
gáltató Intézetének munkatársai milyen jelentő
séget tulajdonítottak a rendezvénynek, amelyet
megtiszteltek jelenlétükkel.
A szakmai nap a Bod Péter országos könyv
tárhasználati verseny díjátadó ünnepségével kez
dődött.
A Párbeszéd a múlttal a jelenben a jövőért cím
mel meghirdetett szakmai konferencia látszólag

A 13. havi fizetés
története
A 13. havi bérnek semmi köze nincsen a
hónapok számához. A Gergely naptárhoz
azonban igen.
Hazánkban a XX. század elején heti fize
tést kaptak a dolgozók. Mivel ez sok admi
nisztrációval járt a költségek csökkentése
végett nagyszüleink átálltak a havi bérfize
tés rendszerére.
Osztásban igen jók voltak, s kiszámolták,
hogy 52/4=13. Majd társadalmi megegyezés
született, hogy 12 hónapon keresztül havi
fizetést kapnak, s az elveszett négy hétben
megtermelt fizetést egy hónap kifizetéseként
kapják meg.
Ugye, milyen érdekes?
:

messze áll a jelen gondjaitól, s minden szava után
tehettünk volna akár egy kérdőjelet is. Mert önma
gában szép, hangzatos cím, de mi az értelme?
Párbeszéd? Hogyan lehet, s kell-e párbeszé
det kezdeni a múlttal? A könyvtárostanári hiva
tás mai képviselői abban a szerencsés helyzet
ben vannak, hogy múltjuk képviselői közül sokan
még itt vannak, beszélhetnek pályájukról, amelyet
az iskolai könyvtárak XX. század második felében
felgyorsuló fejlődéstörténete hat át.
Napi munkánkat ezek a tapasztalatok sok. ban segíthetik, erősíthetik. Ezért volt jó hall
gatni Gérnyi Ferencné könyvtárostanárt, aki
életútja kapcsán beszélt arról, miként lett ol
vasó kisgyermekből könyvtáros, majd könyv
tárostanár, listás szakértő. Életútja számunkra
legfontosabb üzenete az állandó szakmai to
vábbképzés, az élethosszig tartó tanulás meg
élt szükségessége.
Párbeszéd a jelennel? A könyvtárostanárok
jelenét - mint mindenki életét - a jogszabályok
és a helyi lehetőségek határozzák meg. Ahhoz,
hogy mindennapjainkkal magunk is szembenéz
zünk, pontosan kell ismernünk ennek jogi hátte
rét, értelmezési lehetőségeit, valamint a fenntar
tói oktatási stratégiát. Mindezekről természete
sen sok forrásból tájékozódhatunk, itt csak né
hányat említve: az Országos Pedagógiai Könyv
tár és Múzeum, valamint a Könyvtári Intézet
honlapja, amelyek közlik, összegyűjtik a vonat
kozó jogszabályokat. A szűkebb szakmai közön
ség, a könyvtárostanárok tájékoztatása mellett a
fenntartók, intézményvezetők számára is hasz
nos kiadvány Tóth Viktória Jogi Útvesztők
könyvtárostanár szemmel című írása.
„Párbeszéd" tehát a jogalkotó minisztérium
és a fenntartó képviselőjével folyt ezen a napon.
Kozma László az Oktatási és Kulturális Minisz
térium képviseletében az iskolai könyvtárak kul
túraközvetítő szerepéről beszélve hangsúlyozta
az iskolai könyvtárak, a könyvtár-pedagógia je
lentőségét a tantárgyközi, interdiszciplináris ok
tatásban. Mint mondotta, ehhez adottak a jog
szabályi keretek, amelyek lehetőséget teremte
nek ahhoz, hogy a könyvtárostanárok állandó
szakmai képzéssel valóban az információszerzés,
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