
✒✒  A Kiskunhalasi Városi Könyvtár álla-

mi díjas újraalapítója 1916. június 16-án

született Zomborban. Ötéves korában

költöztek Halasra, majd vissza Zom-

borba. Katonaként részt vett a háború-

ban, ezt követõen jött újra Halasra, és

könyvkereskedõként dolgozott.

A negyvenes évek végén elkezdõdött

a népkönyvtári hálózat kiépítése az or-

szágban, így Kiskunhalason is. Mar-

tonosi Pál lett a kezdetben százhatvan

kötetes helyi intézmény vezetõje. Az

1897-ben alapított városi könyvtár így

indult újra: volt, majd újra lett egy váro-

si könyvtár. Nem egy könyvtárról és

nem egy befejezett tényrõl van szó. Egy

könyvtári rendszer építõköve, egy – má-

ig élõ és eleven – könyvtárügy fontos

szereplõje, egy új helyi kultúra született

ott és akkor. És mivel ma is él ez a

könyvtári rendszer, ez a könyvtárügy, ez

a kultúra, valójában nem újraindításról

kell beszélnünk, hanem arról a folyama-

tosságról, amelyet mi, maiak továbbvi-

hetünk, és az utánunk következõk foly-

tathatnak. Ez is Pali bácsi érdeme.

1949-tõl 1981. december 31-éig,

nyugdíjba vonulásáig vezette intézmé-

nyünket, amely hosszú idõn keresztül

járási könyvtár volt. Állományunkban

ekkorra már kilencvennégyezer doku-

mentumot tartottunk számon. Könyv-

tárunk nemcsak egy város, hanem egy

járás, egy kistérség életében játszott ki-

emelkedõ szerepet. Martonosi Pál nevé-

hez fûzõdik e térség könyvtárainak lét-

rehozása és fejlõdése. Nemcsak a mai

községi könyvtáraké, de az azóta város-

sá lett Jánoshalmáé, Tompáé és a

kiskunmajsai könyvtáré is. A külterüle-

tek, a tanyák könyvtári ellátása különö-

sen a szívügye volt. A könyvtári fiókok,

letétek megteremtése, a helyszíni film-

vetítések az õ nevéhez fûzõdnek. A XXI.

század követelményeinek megfelelõen a

mai könyvtárügyben újra kiemelt jelen-

tõségû a kistérségi ellátás.

Martonosi Pál 1975-ben megkapta az

Állami Díjat – máig õ az egyetlen ilyen

kitüntetett Halason –, amelynek indok-

lásában pontosan a fentiek szerepelnek.

Igazgatása alatt háromszor nyertük el a

Kiváló Könyvtár címet. Nyugdíjba vonu-

lását követõen sem vonult nyugállo-

mányba. Szinte élete utolsó napjáig 

dolgozott a Szilády Áron, majd a Bibó

István Gimnázium könyvtárában. A vá-

ros 1993-ban Pro Urbe kitüntetéssel ju-

talmazta. A fentieken kívül megkapta a

Kiváló Népmûvelõ és a Szocialista Kul-

túráért kitüntetést, és a legmagasabb

szakmai elismerést, a Szabó Ervin-em-

lékérmet.

2003. május 22-én megszûnt dobogni

a szíve. Most lenne százéves. Az élõk

feladata emlékének megõrzése és a

szakma szeretetének és szellemiségének

átadása az új könyvtáros generáció szá-

mára, az olvasók, az információt kere-

sõk javára. ■
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