
Az élet úgy hozta, hogy a hazai könyv-
tárosképzés két jeles alakja, Bobokné
Belányi Beáta és Szabó Sándor az idén
kerek születésnapot ünnepelt. Hihetetlen,
de igaz: Bobok Bea hetven-, Szabó Sán-
dor pedig nyolcvanéves lett. Isten éltesse
õket! 

A közös születésnap alkalmából a
Könyvtári Levelezõ/lap – jókívánságai-
nak kifejezésével egyidejûleg – felkeres-
te az ünnepelteket azzal a szándékkal,
hogy bepillantson nyugdíjas mindennap-
jaikba, és visszatekintve pályájukra, a
szakma figyelmét és emlékezetét is felé-
jük fordítsa.

Elõször érdemes feleleveníteni mind-
kettõjük sikeres szakmai életútját, amely-
ben központi helyet foglal el a könyvtá-
rosság és az oktatás ötvözõdése, amely
életutak bizonyos pontokon hol össze-
kapcsolódtak, hol szétváltak, és ezen 
keresztül elgondolkodtatnak a könyvtá-

rosoktatóvá válás kiszámíthatatlan és kü-
lönös útjairól.

Bobokné Belányi Beáta pályaválasztá-
sa több módosítással indult. Az orienta-
lista tudományok vonzották az egyetem-
re (innen a perzsa nyelvvizsgája), de
Szepesváry Tamásnak köszönhetõen
mégis a könyvtáros tanulmányok racio-
nalizmusa mellett döntött végül. A diplo-
ma megszerzése után Székesfehérváron
dolgozott könyvtárvezetõként, majd a
Könyvtártudományi és Módszertani Köz-
pontba (a továbbiakban KMK) került,
Horváth Tibor bizalmának köszönhetõ-
en. Úgy tartja, hogy tanári pályafutását
két Sándornak köszönheti: Balázs Sán-
dor bízott rá elõször oktatói feladatot, és
Szabó Sándor támogatta egyetemi okta-
tóvá válását (hosszabb ideig közös szobá-
ban is dolgoztak az egyetemen). Ezt nagy 

Könyvtári Levelezõ/ lap • 2015. november22

Születésnapi kettõs portré

✒✒    Bartos Éva



jótéteménynek tekinti, mivel kezdettõl 
nagyon szeretett és a mai napig nagyon
szeret tanítani, együttmûködni valami-
lyen szellemi élmény megosztásában. Az
oktatói pályára való rátalálás tehát élete
nagy ajándéka lett. Pályája csúcsán az
élete úgy alakult, hogy családtag-
ként hosszú évekig élt külföldön, 
az 1980-as éveben Észak-Afrikában, az
1990-es éveben Hollandiában, 2002-tõl
2007-ig pedig Írországban. Ezeket az
éveket is könyvtárközelben igyekezett
tölteni, volt, hogy kint tudott könyvtárosi
munkát találni, volt, hogy közben is ha-
zajárt tanítani, volt, hogy „külföldi tudó-
sítóként” számolt be szakmai és egyéb
kulturális élményeirõl, többek között a
Könyvtári Levelezõ/lapnak is. Írországi
tudósításaiból egy szép kis kötet is kere-
kedett, jó lenne egyszer megjelentetni.
Nyugat-európai könyvtári tapasztalatai
ösztönözték az új és korszerû ismeretek
hazai átadására, így többek között a szer-
vezetmenedzsment, az emberi erõforrá-
sok menedzsmentje témáiból tartott spe-
ciálkollégiumai új színt, új formákat 
hoztak a felsõfokú könyvtárosképzésbe.
Pályafutása tulajdonképpen váratlan
gyorsasággal zárult le, kezdeményezései,
kreatív törekvései, minden újra nyitott és
élénk szakmai szelleme elõtt sajnálato-
san hirtelen bezárultak a hivatalos kapuk.

Szabó Sándor eredetileg tanárnak ké-
szült, magyar–történelem szakon kapott
diplomát 1958-ban, ennek megfelelõen
elsõ útja a Központi Pedagógus Tovább-
képzõ Intézetbe, illetve annak utódjába,
az Országos Pedagógiai Intézetbe veze-
tett, ahol azonban az intézeti könyvtáros-
sal való véletlenszerû megismerkedése
felkeltette érdeklõdését a könyvtárosság
iránt. Egy ideig ingadozott a két szakma

között, ugyanis hol innen, hol onnan ka-
pott állásajánlatot, de bizonyos váratlan
és sorsszerû telefonos megkeresések el-
döntötték a pályáját. Ezért késõbb egye-
temi kiegészítõ szakon a könyvtáros ké-
pesítést is megszerezte. Útja az Országos
Széchényi Könyvtár Könyvtártudományi
és Módszertani Központ Oktatási Osztá-
lyára vezetett, és ettõl a ponttól kezdve a
könyvtárosság és a tanárság szerencsésen
összetalálkozott és elválaszthatatlan lett
az életében. Itt ugyanis a feladatai közé
tartozott az érettségire épülõ könyvtáros-
képzõ szaktanfolyamok szervezése és
irányítása, valamint a könyvtárosképzés
rendszerének kidolgozásában való rész-
vétel. A szaktanfolyamokon kezdte ok-
tatni a könyvtári tájékoztatást (bibliográ-
fia, dokumentáció), s ez a téma azután
több mint negyven éven keresztül, ott és
a felsõfokú könyvtárosképzés különbözõ
intézményeiben is, egyetemen, fõiskolá-
kon, 2007-ig elkísérte. 1975-tõl fõállású
oktató lett az ELTE BTK Könyvtártudo-
mányi Tanszékén, 1992-tõl 2000-ig pe-
dig az ELTE Tanárképzõ Fõiskola
Könyvtári Tanszékének vezetõjévé ne-
vezték ki. Vezetése alatt a fõiskolai tan-
széken három tagozat mûködött: nappali,
levelezõ és másoddiplomás formában,
magas hallgatói létszámmal. Kutatásai,
tudományos munkája, publikációi, elõ-
adásai is a nemzeti bibliográfia elméleti
kérdéseire terjedtek ki elsõsorban.
Könyvtáros nemzedékek sora került ki a
keze alól. Tanítványai és kollégái szerete-
térõl és megbecsülésérõl tanúskodik az
az ünnepi emlékkötet, amelyen még a het-
venedik születésnapjára állítottak öszsze.

És hogyan telnek a nyugdíjas éveik?
Bobokné Belányi Beáta nyugdíjasként

is igen aktív, elsõsorban civil szervezetek
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munkájában vállal tevékenységet. Hiszi
és vallja, hogy a közösség szolgálata
megújítja belsõ erõforrásait. Szakmailag
nagy büszkeséggel szolgálja a Publika
Magyar Könyvtári Kört, azt a fórumot,
amely komoly szellemi tevékenységek
felkarolásával segíti a szakmát: kutatáso-
kat, felméréseket, workshopokat szervez,
és nagy hangsúlyt fektet a tapasztalatok
és a jó példák, jó gyakorlatok megosztá-
sára, jószolgálati ügyek mellé áll, határon
innen és túl. Hasonló indíttatásból tagja
két asszonyszövetségnek is, ahol társai-
val sok jó ügyet karolnak fel és sok 
családon tudnak segíteni, a fiatalokat ok-
tatva, az idõsebbeket szeretetben meg-
õrizve. Mostanában a családi gondok és
betegségek enyhítése mellett is igyekszik
jó nagymamája lenni két szép unokájá-
nak. Amikor pedig elfárad, nagyon sze-
reti, hogy olyan kisközösségektõl és ba-
rátoktól kap lelkierõt és biztatást, mint
például a Múzeum Baráti Körök tagjai,
ugyancsak sokat és szívesen jár koncer-
tekre is.

Szabó Sándor ameddig csak lehetett,
nyugdíjasként is ragaszkodott a tanítás-

hoz, amelyet fõ hivatásának tekintett
egész pályafutása során. Többek között
segédkönyvtáros tanfolyamokon való ok-
tatás, vizsgáztatás formájában talált erre
lehetõséget, együttmûködve a Könyvtári
Intézet Oktatási és Humánerõforrás-fej-
lesztési Osztályával. De a tanári munka
kedvéért a Hatágú Síp Alapítvány által
mûködtetett könyves szakiskolában is
hûséggel tanított, annak megszûnéséig.
Mivel ezek a lehetõségek sorra megszûn-
tek, más feladat után nézett: korábbi
egyetemi, történeti jellegû kutatásainak
folytatásaként most a Kovács Máté Ala-
pítvány Kuratóriumának tagjaként a tan-
szék történetének, Kovács Máté munkás-
sága feltárásának munkálataiban vesz
részt. Szabadidejében õ is eljár a Publika
Magyar Könyvtári Kör rendezvényeire,
ha teheti. Dunakanyari hétvégi házát, a
lehetõségektõl függõen, szívesen látogat-
ja. Örömmel tölti el, ha felkeresik volt ta-
nítványai, baráti kapcsolatot tart fenn
kortárs kollégáival. Noha pályafutása so-
rán több elismerést, kitüntetést is kapott,
úgy érzi, az igazi tanár a tanítványaiban
él majd tovább. ■
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