
Mint közismert, Papp István, a magyar
könyvtáros társadalom élõ lelkiismerete idõ-
ben keresett és talált kapcsolatot az 1956-os
mártír Füzéki István testvérével, Füzéki 
Bálinttal, hogy az 1956. november 5-én elfo-
gott, minden bizonnyal tárgyalás és bírói íté-
let nélkül kivégzett fivére áldozatát, bátorsá-
gát emléktáblával örökítsék meg a nemzeti
könyvtárban. 2011. október 21-én, pénteken,
immáron tizenegyedik alkalommal csende-
sedett el húsz-harminc percre az Országos
Széchényi Könyvtár forgalmas folyosósza-
kasza, hogy az emléktábla elõtt néma fõhaj-
tással, koszorúk elhelyezésével, rövid beszé-
dek felolvasásával az áldozat máig ható 
erejérõl, értelmérõl töprengjünk. „Te vagy
fasiszta, te vagy az én hazámban!” – mond-
ta ötvenöt éve jól tagoltan az õt falhoz állító,
üvöltve fenyegetõ szovjet katona arcába
Füzéki István. Az igazságból csak ennyi ki-
mondása akkor elegendõ volt az élet azonna-
li kioltásához.

Tisztelettel, megrendülten emlékezünk,
majd felszabadult, békés, baráti, elismerõ
kézfogások, szavak, mert oldódik a légkör.
Az alapítvány szövegének bölcs megfogal-
mazói a múlt megidézését minden alkalom-
mal a példamutató jelennel, szükségképpen a
jövõvel kötötték össze. Évente egy kolléga
kiváló szakmai teljesítménye és közéleti bá-
torsága, szerepvállalása okán, az illetékes
kuratórium döntése, a méltató szavak el-
hangzása után átveheti a Füzéki István
(1934–1956) emlékére létrehozott díjat. En-
nek elõlapjáról a hõs felhõtlen, erõt sugárzó
mosolya süt felénk, a hátlapon a szikár köz-
lés: „A Magyar Könyvtárosok Egyesületé-
nek díja”. 

A kuratórium tagjainak egybehangzó sza-
vazata nyomán 2011-ben Monostori Imre, a
Tatabányán mûködõ József Attila Megyei
Könyvtár nyugalmazott igazgatója, az Új
Forrás korábbi fõszerkesztõje, a Németh
László Társaság egykori elnöke, könyvtáros,
irodalomtörténész, kritikus részesült méltán
ebben a páratlan kitüntetésben. Pálya- és
kortársaként évtizedek óta ismerem, becsü-

löm sokoldalú, fáradhatatlan szervezõ, irá-
nyító, igazgatói és alkotó, publikáló, szer-
kesztõi munkásságát. Megkülönböztetett 
figyelemmel irányíja, helyzetbe hozza mun-
katársait, s ezért a könyvtár évkönyvei 
mindig figyelemre méltó közleményeket tar-
talmaznak. Az átlagosnál rosszabb fizikai el-
helyezése ellenére a József Attila Megyei
Könyvtár mind az olvasók, mind a könyvtá-
rosok számára az ország egyik legérdeke-
sebb, legtöbb újdonsággal szolgáló szellemi
mûhelye. Publikációi önmagukért beszélnek.
Legutóbb egy 350 oldalas, vaskos kötet: Mo-
nostori Imre Könyvtárosként és egyébként
(Munkarajzok) JAMK, 2010 Tatabánya.

Közéleti bátorságának bizonyítékaihoz
inkább csupán emlékeztetõül: a Németh
László Társaság alapító tagja, hosszú éveken
át elnöke, ilyen irányú publikációk sorának
szerzõje. No és a mindig a tiltás, tûrés hatá-
rán egyensúlyozó Új Forrás fõszerkesztõ-he-
lyettese, az országos figyelmet, a hatalom ré-
szérõl politikai botrányt kavaró, híres Nagy
Gáspár-sorok elsõ megjelentetõje („egyszer
majd el kell temetNI / és nekünk nem szabad
feledNI / a gyilkosokat néven nevezNI!”),
majd fõszerkesztõje. Az utolsó magyar poli-
hisztor, Vekerdi László barátja, munkatársa.

Kedves Imre, régen megérdemelt kitünte-
tésedhez szívbõl gratulálunk! Immáron min-
den fõnöki „tanácstól” független, szabad
szellemi munkálkodásod sikeres folytatásá-
hoz sok évtizeden át tartó jó egészséget, tö-
retlen munkakedvet, sok örömet kívánva, ba-
ráti kézszorítással.

A gratulációhoz õszinte örömmel csatla-
kozik a szerkesztõség. ■
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