
Születésének századik évfordulója alkalmá-
ból, 2009. október 21-én a Miskolci Városi
Könyvtár, a II. Rákóczi Ferenc Megyei
Könyvtár, a Magyar Könyvtárosok Egyesü-
letének Borsod Megyei Szervezete és a
Herman Ottó Múzeum Kordos László-em-
léknapot rendezett Miskolc Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatalának Kulturális
és Vendégforgalmi Osztálya támogatásával. 

Szeretettel hívtunk és vártunk a Herman
Ottó Múzeum kávézójába délután egy órai
kezdettel mindenkit, aki ismerte, tisztelte és
szerette Kordos Lászlót. Itt a szervezõk ne-
vében Borkuti László, a Miskolci Városi
Könyvtár igazgatója köszöntötte a jelenlé-
võket, majd a Herman Ottó Múzeum igazga-
tója, Veres László ismertette az emléknap
eseményeit.

Ezt követõen a kb. háromszáz méterre ta-
lálható Miskolci Városi Könyvtár udvarára
sétáltunk át, ahol fél kettõkor Kulcsár Imre
színmûvész Szabó Lõrinc Mozart hallgatá-
sa közben címû versét adta elõ. A városi
könyvtár igazgatója emléktáblát avatott a
hálás utókor nevében Kordos László emlé-
kére, majd beszédében az egykori könyvtár-
igazgató életének történéseit, könyvtárosi

érdemeit, Szabó Lõrinchez való kötõdését
elevenítette fel a közönség elõtt.

Többek közt elmondta, hogy Kordos
László jelentõs tagja és meghatározó sze-
mélyisége volt annak a két világháború kö-
zött felnövõ nemzedéknek, amely széles
körû európai mûveltsége és gazdag francia
nyelvismerete birtokában, a megváltozott
társadalmi viszonyok között is képes volt
maradandót alkotni Borsod-Abaúj-Zemplén
megye és Miskolc városának könyvtárügyé-
ben, irodalmi és ismeretterjesztõ életében,
mûvelõdéstörténetében.

1964-ben nevezték ki a Miskolci Városi
Könyvtár igazgatójává. Nagy lelkesedéssel
és szakértelemmel szervezte meg a fõváros
után legnagyobb, közel kétszázezer lakosú
nagyvárosnak, Miskolcnak a közmûvelõdési
könyvtárhálózatát. Az õ nevéhez fûzõdik 
a városi könyvtárak írókról, költõkrõl való 
elnevezése; az igényes könyvtári különgyûj-
temények (az idegennyelvû részleg és a
hanglemezgyûjtemény) kialakítása; az or-
szág elsõ Libresszó könyvtárának létrehozá-
sa; a Borsod-Miskolci Irodalomtörténeti 
Füzetek elindítása és kiadása; az Ifjúsági
Irodalmi Akadémia és a Korunk Színháza
Felolvasó Színpad megteremtése; több váro-
si, közös fenntartású iskolai könyvtár meg-
alapítása és a heti hatórás könyvtárosképzés
beindítása. 

Úttörõ szerepet vállalt a könyvtári és
más ismeretterjesztõ rendezvények meg-
szervezésében, az évfordulók, megemléke-
zések, író-olvasó találkozók méltó lebo-
nyolításában is. A könyvek szeretete mel-
lett elhivatottan dolgozott szûkebb pátriá-
ja, Miskolc és a megye irodalomtörténeti
emlékeinek felkutatásán. Az ötvenes évek-
ben induló irodalmi-kulturális lapoknak, a
Borsodi Szemlének, a Kilátónak, a Szép-
halomnak, a Napjainknak állandó munka-
társa volt, irodalomtörténeti közleményei
mellett recenziókkal is jelentkezett, de ki-
emelkedõ volt a kulturális közélet újrate-
remtésében való önzetlen és sikeres mun-
kálkodása is. 
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1964-tõl tagja lett az Országos Könyvtár-
ügyi és Dokumentációs Tanácsnak, ezzel
egy idõben a Magyar Könyvtárosok Egye-
sülete Borsod Megyei Szervezetének elnö-
kévé választották. Mindkét tisztségét nyug-
díjazásáig viselte. Nyugdíjasként, 1970-tõl
1976-ig a Herman Ottó Múzeum könyvtárá-
nak vezetõje, elsõ szakembere volt. 1992.
október 29-én, 83 éves korában hunyt el.
Temetésére 1992. november 5-én került sor.
Szüleivel közös sírja a Mindszenti Római
Katolikus Temetõben található.

Borkuti László beszédét követõen az em-
léktáblánál virágot helyezett el férje emlé-
kére Kordos Lászlóné Magdi néni, valamint
Hernádi Istvánné egykori könyvtárigazgató.
Az emléknap alkalmára jelent meg a Mis-
kolci Városi Könyvtár kiadványa, Zahuczky
László könyve 100 éve született Kordos
László címmel. A kötet Miskolc Megyei Jo-
gú Város Polgármesteri Hivatalának Kultu-
rális és Vendégforgalmi Osztálya és a Ma-
gyar Könyvtárosok Egyesületének Borsod
Megyei Szervezete közös támogatásával lá-
tott napvilágot. Az 56 oldalas, kisalakú, ké-
pekkel illusztrált könyv – melyhez itt lehe-
tett hozzájutni ingyenesen – közel másfél év
intenzív könyvtári és levéltári kutatásain,
valamint személyes interjúkon alapszik.

A Kordos-emléknap fél háromkor a
Mindszenti Római Katolikus Temetõben
folytatódott, ahol az emléknapot szervezõ
intézmények és szervezetek képviselõi, egy-
kori tanítványok, Laci bácsi tisztelõi koszo-
rúzták meg családi síremlékét, helyezték el
a megemlékezés virágait, fejezték ki tiszte-
letüket és hajtottak fejet személye, tevé-
kenysége és emléke elõtt.

Három órakor a szomszédos II. Rákóczi
Ferenc Megyei Könyvtár épületébe mentünk
át, ahol folytatódott Kordos Lászlóra történõ
emlékezésünk. Az elõadóterem zsúfolásig
megtelt, az érdeklõdõk részére még pótszé-
kekrõl is gondoskodniuk kellett a megyei
könyvtáros kollégáknak. Az emlékmûsor
kezdeteként Babits Mihály Esti kérdés címû
versét hallgathattuk meg Kulcsár Imre elõ-
adásában. Ennek a versnek azért volt köz-
ponti jelentõsége a megemlékezés során,
mert ezt a verset mondta el a színmûvész
Kordos László temetésén is.

A vers elhangzása után Venyigéné Makrá-
nyi Margit, a II. Rákóczi Ferenc Megyei
Könyvtár igazgatója köszöntötte a résztve-
võket, emlékezett meg Kordos László legen-
dás alakjáról, pályaképérõl, könyvtárosi ér-
demeirõl, megnyitva ezzel Kordos László
(1909–1992) emlékkiállítását. A földszinten
található, beépített üvegvitrinekben Kordos
László életének történéseit, fõbb helyszíneit
és jeles eseményeit követhetjük végig, sze-
mélyes tárgyai, fényképei és korabeli doku-
mentumok segítségével. A kiállított képek
és dokumentumok többségét a Kordos csa-
lád bocsátotta rendelkezésünkre, a szerve-
zõk nevében ezúton is köszönöm segítõ-
készségüket. A kiállítás 2009. november 
9-éig, a könyvtár nyitva tartási idejében te-
kinthetõ meg.

Ezt követõen én következtem. Rám hárult
az a megtisztelõ feladat, hogy a Kordos
László-emlékmûsort levezessem. Az emlék-
nap szervezõi nevében köszöntöttem a részt-
vevõket és külön köszönetemet fejeztem ki a
család itt megjelent tagjainak is, akik elfo-
gadták meghívásunkat és jelenlétükkel meg-
tisztelték a megemlékezést. A mûsor során
olyan pályatársakat, munkatársakat, tanítvá-
nyokat kértünk fel visszaemlékezésre, akik
Kordos Lászlót jól ismerték, szerették, akik-
hez élete során nagyon sok közös szál és
emlék fûzte. A visszaemlékezések felidéz-
ték Laci bácsi dolgos hétköznapjait vagy 
éppen humoros, de kedves, tanító és jó szán-
dékú, segítõkész alakját, személyiségét és
töretlen munkásságát.
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Dobos Marianne és Kabdebó Lóránt Kor-
dos Lászlóról mint a Szabó Lõrinc-kultusz
ápolójáról, a Szabó Lõrinc-est egyik szerve-
zõjérõl és a költõhöz fûzõdõ kötõdésérõl be-
szélt. Pálinkás Györgyné a könyvtárban
együtt töltött hétköznapok néhány, számára
örökre meghatározó részletét elevenítette
fel. Gyõri Erzsébet visszaemlékezésébõl a
megyei és a városi könyvárban töltött dolgos
hétköznapok képe, Kordos László személyi-
sége jelent meg a résztvevõk elõtt. 

Csernyák Lászlóné Fróna Erzsébet egy-
kori mezõcsáti Kordos-tanítvány Laci bácsi
pedagógusi alakját hangsúlyozta, és erre az
alkalomra még verset is írt emlékére. Herná-
di Istvánné néhány kedves, könyvtári kulisz-
szák mögötti anekdotával készült a megem-
lékezésre. Veres László ugyan kevés idõt
töltött együtt vele, de ezt a keveset is jelen-
tõségteljesnek vélte. A közönség soraiból
Kiss László egykori mezõcsáti könyvtáros
szólt az emlékmûsor hallgatóságához, és
Laci bácsi mezõcsáti életének történéseit,
könyvtárosi éveit, segítõ tanári személyét
emelte ki a jelenlévõknek. 

Gerõ Gyula saját megfogalmazása szerint
kakukktojásként érkezett meg Budapestrõl,
mert személyesen nem ismerte Kordos
Lászlót. Hét dátummal a zsebében jött, me-
lyek mindegyike Kordos László személyé-
hez kötõdött a magyar könyvtártörténetben.
Ezeket az évszámokat ismertette meg a
résztvevõkkel.

Az emlékmûsor zárásaként, a család ne-
vében Kordos László fejezte ki köszönetét a
szervezõknek a Kordos László-emléknap
programjaiért. ■
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A Miniszterelnöki Hivatal az év elején több
pályázatot írt ki „az információs társadalom
és tudásalapú gazdaság fejlesztése, az elekt-
ronikus közszolgáltatások megvalósítása”
céljával. A Magyar Könyvtárosok Egyesüle-
te (MKE) ezek közül a MENET – 2008 és a
NETre Kész – 2008 kódjelû pályázatokon
indult, és mindkettõre sikeres pályázatot
nyújtott be, amelyek közül a MENET –
2008-ra benyújtott pályázatot valósította
meg.

A megoldani kívánt probléma, 
célkitûzés, célok

A megoldani kívánt probléma: a lakosság
széles körei részben infrastruktúra hiánya,
részben informatikai ismeretek hiánya miatt
jóval korlátozottabban tudják az információs
társadalom szolgáltatásait kihasználni, mint
az lehetséges és szükséges volna. (A lakos-
ság mintegy 60%-a nem képes használni az
infokommunikációs technikai eszközöket.)
Ez a hiányosság mind a lakosság, mint a
(köz)szolgáltatók, azaz a társadalom számá-
ra nagyobb   idõráfordítást, felesleges anyagi
terhet jelent.

Széles körben társadalmi szükséglet tehát,
hogy a társadalom minél több tagja be tud-
jon kapcsolódni az információs társadalom
életébe.

A projekt fõ célkitûzése – a pályázati ki-
írásnak megfelelõen – az volt, hogy a 
felhasználói képzettség fejlesztésével a digi-
tális kompetenciákat bõvítse, ezáltal végsõ
soron növelje az e-közszolgáltatások igény-
bevételét.

Célul tûztük ki tehát, hogy a lakosság
infokommunikációs eszközöktõl, e-tudástól,
e-tartalmaktól eddig elzárkózó vagy elzárt
csoportjaival megismertessük az e-közszol-
gáltatásokat, és felismertessük velük, hogy
milyen módon segítheti életüket, javíthatja
életminõségüket az e-közszolgáltatások
igénybe vétele, az e-közszolgáltatásokat ed-

Digitális felzárkóztatás 
Könyvtárosok az e-közszolgáltatásokért


