
Mielõtt a több mint kétszáz oldalas, pu-
hafedeles kötetet értékelnénk, vegyük
kézbe, fordítsuk meg, és nézzük, mit ír 
a jubiláns a címrõl: írásaim egy része a
könyvtárak világáról vall. Tanárból let-
tem iskolai könyvtáros, valamikor »az
emberélet útjának felén«. Mindig is tanár
akartam maradni a könyvtárban, mindig
könyvtárostanárnak tartottam magam.
Ezért a kettõs kötésért megszenvedtem.
[…] Írásaim másik fele vallomás szülõ-
helyemrõl, ahol otthon vagyok, ahol het-
ven éve élek. […] Néhány írás egyszerre
szól Kunszentmiklósról, iskoláról és
könyvtárról. Õk a legkedvesebbek.”

Itt Kunszentmiklóson, a városháza
dísztermében került sor 2013. június 10-
én a könyv ünnepélyes bemutatójára,
egyúttal Balogh Mihály köszöntésére is,
aki a város szülötte, tanára, könyvtáros-
tanára, mûvelõdéstörténésze.

A kötetben nemcsak a tisztelõk, bará-
tok és pályatársak, hanem a jubiláns írá-
sai is megtalálhatók. Bõdi Szabolcs pol-
gármester Köszöntõ Balogh Mihály 70.
születésnapjára címû írásával indul a kö-
tet, melyet Szabó Sándornak, a csurgói
Nagyváthy János Szakközépiskola igaz-
gatójának 2001-ben, a Pro Schola emlék-
plakett átadása alkalmából elhangzott
laudációja követ. 

Ezt egészíti ki, folytatja Balogh A pá-
lyarajz folytatása címû írása a jelenig,
2013 májusáig. Ezután következik Ba-
logh Mihály szakmai életrajza adatokban

és Balogh Mihály mûveinek bibliográfiá-
ja (utóbbi Dömsödy Andreának, az Or-
szágos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum
– OPKM – munkatársának köszönhetõ).
A bibliográfia csak a fontosabb írásokat
tartalmazza az alábbi bontásban: 1. Hely-
ismeret, helytörténet, 2. Könyvtárügy (az
általános cikkek után Iskolai könyvtár,
Könyv és Nevelés, a Könyvtárostanárok
Egyesülete, Muzeális gyûjtemény, Olva-
sás, Országos Pedagógiai Könyvtár), 3.
Pedagógia, 4. Egyéb témák, 5. Róla szó-
ló mûvek.

Ezután Varga Katalin, az Oktatáskuta-
tó és Fejlesztésõ Intézet – Pedagógiai
Könyvtár és Múzeum (OFI-PKM) igaz-
gatója A Magyar Pedagógusok Háza cí-
mû írása az OPKM új otthonáról, Balogh
1998 és 2005 közötti fõigazgatói tevé-
kenységének egyik fontos kezdeménye-
zésérõl szól; a ház hosszú távú terveit is-
merteti részletesen – nem hallgatva el a
nehézségeket, kudarcokat, de az új fej-
lesztések eredményeit sem. Kalmárné
Morcsányi Rozália, aki a kilencvenes
években a Magyar Könyvtárosok Egye-
sülete (MKE) iskolai könyvtáros szek-
ciójában töltött be vezetõ tisztségeket –
1997-ben az önálló Könytárostanárok
Egyesületének elnöke is lett –, Egy élet-
mû a könyvtáros-tanári hivatásért és egy
évtized a Magyar Könyvtárosok Egyesü-
lete élén címmel Balogh kimagasló egye-
sületi tevékenységére emlékezik szemta-
núként.
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Bege Nóra fotográfus, mûvészettera-
peuta egykori tanítványként idézi fel sze-
mélyes emlékeit volt tanáráról költõi
emelkedettséggel (Balogh Mihály 70
éves), míg Jáki László Balogh Mihály ju-
bileumára c. írásában munkatársként és
idõsebb, tapasztalt barátként tekint vissza
közös tevékenységükre, elsõsorban a
Könyv és Nevelés újraindítására és az
OPKM igényes sorozataira (Tudós taná-
rok – tanár tudósok, Mesterek és tanítvá-
nyok).

A köszöntõ rész három utolsó írásá-
ban elõször Sitkei Béla a helyi sajtóban
végzett közös tevékenységrõl ír (b.m., a
helyi zsurnaliszta), majd Szabó Sándor
kér ismét szót Közel-távoli találkozások
(Levélféle Balogh Mihálynak) címû visz-
szaemlékezõ köszöntésében, hogy fel-
idézze közös élményeiket. Végül Tölgye-
si József, a kötet szerkesztõje, Egy életmû
olvasata vs. Balogh Mihály címmel ír ar-
ról, hogyan ismerte meg elõször az ünne-
pelt írásait, majd õt magát személyesen.

A kötet további kétharmadában Ba-
logh publikációból válogatott a szerkesz-
tõ a címben jelzett „kettõs kötés” alapján:
elõször könyvtári, könyvtár-pedagógiai,
majd helytörténeti írásai következnek
(némelyik rövidítve).

Nézzük elõször a könyvtári témájúa-
kat! Az elsõ az újra megindított Könyv és
Nevelés c. folyóirat beköszöntõje 1999-
bõl (Lectori salutem), majd a Kortársak
visszaemlékezései elsõ olvasási élménye-
ikre c. írásban elsõ olvasmányait idézi
fel. Fontos alapcikk a Könyvtáros? Ta-
nár? Könyvtárostanár! (1994) – több-
ször, több helyen is megjelent –, hiszen
egy új foglalkozás, a könyvtáros-tanárság
tapasztalatait rögzíti benne, de legalább
ennyire emlékezetes a dán iskolai könyv-

tárakban tett tanulmányutat megörökítõ
beszámoló, a „Van egy farmom Dániá-
ban” 1995-bõl.

A Gyõri Gáspár könyvtárostanár
munkásságát ismertetõ kötetbõl (2003)
három szemelvény került a kötetbe: az
alapos bevezetés (Iskolai könyvtár?),
az Egy régi vita máig ható tanulságokkal
c. fejezetnek az …és modell lett-e? része,
valamint az Epilógus.

Ezután szubjektív szakmai beszámo-
lók (útirajzok) következnek, melyeket is-
merhetnek a Könyvtári Levelezõ/lap ol-
vasói: a Könyvtári kalandozásaim Mexi-
kóban c. tudósításokból kettõ (2008) és a
Római vakáció(m) harmadik, befejezõ
része (2009). A záró tanulmány már
nyugdíjba vonulása után, 2007-ben jelent
meg. A „Nyolc esztendõ nem a világ…”
negyven év OPKM-mel és az OPKM
munkatársaival kapcsolatos emlékeit
gyûjti össze.

A helytörténeti részben tíz közlemény
olvasható, hét Baloghtól, három pedig
egy-egy recenzenstõl. A Felsõ-Kiskunság
– Dunamelléket tanártársával, Szabó
Sándorral írta. A 2000-ben publikált 
192 oldalas helyismereti olvasókönyvbõl
a bevezetés (Otthontól a hazáig), a A ku-
nok nyelve, majd nyelvi (tájszólások, táj-
nyelv) és néprajzi témák (viselet, szere-
lem és házasság, szokások, ünnepek és
jeles napok) kerültek be a kötetbe.

A Dunavecse-monográfia 2001-ben
látott napvilágot a Száz magyar falu
könyvesháza sorozatban. Itt is csak ízelí-
tõt kapunk a 211 oldalas könyvbõl: az el-
sõ (A „Kis lak” faluja: Vecse) és az utol-
só fejezetet (Összefoglaló), ezek átfogó
képet adnak a Duna mellett fekvõ, 1271
óta ismert településrõl. (Utóbbi szövege a
kötet kedvéért kissé módosult.)
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A város és a krónikás (Bors Károly
Kunszentmiklóson) 2004-ben jelent meg,
és az elsõ helyi újság kiadójának, Bors
Károlynak 1892-ben kiadott helytörténe-
ti munkája (Kunszentmiklós város törté-
nelmi adatai: letelepedési kora, anyagi
és szellemi fejlõdése) hasonmás kiadásá-
nak kísérõköteteként látott napvilágot.
Ebben a szerzõ a Somogy megyébõl
származó, 1854-tõl haláláig a városban
élõ krónikás életét és munkásságát dol-
gozta fel. Itt is csak a mû eleje (A vándor-
színész, A város) és a vége („Igaz tiszte-
lõjük, Bors Károly”) kerülhetett újra köz-
lésre.

A költõ és a város (Petõfi Sándor
Kunszentmiklóson) 2012 nyarán került az
olvasók elé, és Petõfi pályáját és rövid
életének helyi színtereit, eseményeit,
kapcsolatait foglalja össze. A választott
szemelvények között szerepel a két Elõ-
szó („… amelyben a szerzõ elõször ma-
gát ajánlja”, „… azután mentegetõzik”),
majd az események helyszínét megrajzo-
ló „Kies Kiskunság, szeretett Szent-
miklós”, az Árvíz elõtt… és az Így utaz-
hattak õk hangulatos fejezetei. 1848 nya-
rának a követválasztási vereségét elemzi
a Végsõ számvetés némi tanulsággal c.
fejezet, majd a „könnyedebb hangvételû”
Kerestem Petõfi Pistit címû írásban a
szerzõ kitartó kutatómunkáját követhet-
jük nyomon.

A Tiszteletpéldány 2008-ban jelent
meg az OPKM Mesterek és tanítványok
sorozatában. Ebben 231 oldalon egy
nagyszerû, de mára elfeledett tanár, a
Kunszentmiklóson született Baráth Fe-
renc pályáját rajzolja fel, és kitér egy fon-
tos litografált könyvecskére, Molnár
(Neumann) Ferenc hatodikos tanuló szö-
veggyûjteményére is. A pesti református

gimnáziumnak – a mai Lónyay elõdjének
– tanáráról és diákjáról írt monográfiából
a szerkesztõ remek érzékkel választotta
ki a Prológust és a zárófejezetet, a Mes-
ter és tanítványt, ahol a kötet lényeges
mondandói fogalmazódnak meg, többek
között Baráth Ferenc és Arany János (és
persze Balogh Mihály) tanári „ars poéti-
kája” is.

A Mészöly Dezsõ kunszentmiklósi kö-
tõdése c. írását a 94 éves költõ, mûfordí-
tó 2011 végén bekövetkezett halála inspi-
rálta. (Mészöly több szálon is kötõdött a
városhoz: rokonai és barátai egyaránt
szép számmal éltek ott.)

A Legalul? címû riport a kötet egyik
régibbi darabja (csak a Könyvtáros? Ta-
nár? Könyvtárostanár! jelent meg
elõbb), 1994 õszén közölte az Élet és Iro-
dalom. (A cím – Ganz unten – és a mot-
tó Günter Wallraffra, az „álruhás”, török
vendégmunkásként is dolgozó német ri-
porterre utal.) A szerzõ a riportban két
kortársát – egyikük iskolatársa is volt –,
G.-t és J.-t szólaltatja meg, akik Ausztri-
ában próbálnak boldogulni munkaerejü-
ket áruba bocsátva és a borzalmas mun-
ka- és életkörülményeken felülemelked-
ve, örök idegenként.

Jó szerkesztõi megoldás, hogy három
fontos könyvérõl is ebben a részben, a
szemelvények után olvashatunk. Itt talál-
ható honismereti olvasókönyvének kriti-
kája (Cs. Kovács Jenõtõl), Petõfi-köny-
vének recenziója (Kiss Gy. Csabától),
továbbá Baráth Ferencrõl és Molnár Fe-
rencrõl írt könyvének ismertetése (Tren-
csényi Lászlótól) Ezek lényegesek mind
a szerzõ pályája, mind témájuk szem-
pontjából, s így a terjedelmi okokból rö-
vid részletek után a mûvek egészérõl is
képet kaphat az olvasó.
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A kötet végén a közremûködõk adatai
és a jubiláns nyolc könyvének színes
címlapfotói találhatók. A könyv több fe-
kete-fehér fényképet közöl az ünnepelt
pályájának különbözõ szakaszairól. 
A kötetben található élõfej segíti a kere-
sésben az olvasót; a tördelés és a borító a
Petõfi-könyvet is gondozó Hóka László
munkáját dicséri.

A recenzens jó szívvel ajánlja a köny-
vet elolvasásra, és kíván a szerzõnek – a
Levelezõ/lap olvasóival együtt – jó
egészséget és további tevékeny életet!

Isten éltessen, Mihály! ■
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