
T. Kiss Tamás szakmai biográfi ájáról és bibliográfi ájáról
„Az 1970-es években, Szegedtől néhány kilométer-
re, a bordányi külterület egyik dűlőjében, egy haj-
danán szebb napokat élt, de mára már roskadozó 
tanya idős gazdája fogalmazott így, amikor a tele-
pülés múltját kutató beszélgetést követően elkö-
szöntünk egymástól. Az idős ember szimbolikus, 
bölcs szavait megjegyeztem. Nemcsak saját tapasz-
talatait tömörítette össze, hanem nagyon fontos, 
máig időszerű jelenséget nevesített, amely egyben 
kérdést is tartalmazott. A rejtetten megfogalmazott 
kérdés szerint: a történelem során felhalmozott ér-
tékek és az azok létrehozásában domináns szerepet 
vállalók térben és időben történő megbecsülésével, 
tapasztalataik felhasználásával hogyan állunk? 
Vannak-e, és ha igen, milyen adósságaink?” (T. 
Kiss T. 2001.)

Mi más vezethetne be jobban egy kis ismerte-
tőt, amely egy emberről szól, egy ember munká-
jának, írásainak, jelenvalóságának a mibenlétéről, 
mint egy idézet, egy rész abból, melyet a könyvben 
is felemlítenek? Olyan valakiről szól ez a mű, aki 
domináns szerepet vállal értékek létrehozásában, 
s persze ily módon ez a könyv adósságtörlesztés. 
Előrelátás, melynek remélem a jövő könyvtárosai 
is épp úgy tudnak örülni majd, egy új kiadvány-
nak!, mint most én. (Ha még lesznek ennek a szak-
mának is követői, s nem csak egy gép mutatja majd 
meg, hogy pontosan hol is található egy mű, s ha 
még lesznek andragógusok, s lesznek hallgatóik, 
akik másról is el tudnak beszélgetni egy könyvtá-
rossal, nem csak a mű lelőhelyéről.)

Egy könyvet tartok a kezemben, mely életrajz és 
bibliográfi a egyben. Több dolognak is örülök. Egy-
részt a könyvnek, mert manapság öröm egy szép 
kiadványt látni akkor, amikor az ember egy sze-
mélytelen világító monitor (személyi számítógép) 
előtt tölti a fél életét. A bibliográfi ának, mert egy-
ben megtalálom valakinek a munkáit. S örülök T. 
Kiss Tamásnak, mert kedvelem.

A kiadvány a Belvedere Meridionale Kft-nél jelent 
meg, Szegeden, 2011-ben. Címe: T. Kiss Tamás szakmai 
biográfi ája és bibliográfi ája. Összeállította és szerkesztette 
Harkai Daniella. Még azt is meg lehet tudni a főcím 
oldalról, hogy lezárva: 2011. február 28.

Természetesen útmutató is van a könyv haszná-
latához (szerkesztője könyvtáros), melyből többek 
között a következőkre derül fény: „A kiadvány há-
rom részből épül fel: az első T. Kiss Tamás életraj-
zát, szakmai pályafutását tartalmazza, a második 
rész a tulajdonképpeni bibliográfi a, amely magá-
ban foglalja az 1973 és 2011. február 28. között T. 
Kiss Tamás nyomtatott és elektronikus formában 
megjelent publikációit, hazai és nemzetközi konfe-
renciákon tartott előadásait és médiaszerepléseit, 
a harmadik, mellékletként közölt részbe pedig a 
Tibori Tímea által összegyűjtött hivatkozások ke-
rültek.”

A szakmai biográfi ából képet kaphatunk 
egy népművelőről, tanárról, egy tanáremberről. 
A tényszerű sorolás a középiskolai évekkel kezdő-
dik, s a vezetői szakfeladatokat a felsőoktatásban 
éppúgy jelöli, mint a szakmai elismeréseket (utolsó 
a Szent István Egyetemi Babérkoszorú 2005-ben), s 
a szakmai és civil szervezeti tagságokat.

A bibliográfi a a publikációk műfaja, s azon be-
lül időrendben történik. Szinte minden évben egy 
könyv, a hét egyetemi, főiskolai jegyzet, oktatási 
segédanyagok, szerkesztések, lektorálások, tu-
dományos értekezések, szakfolyóiratokban meg-
jelent publikációk. Ezeken kívül a további műfaji 
felsorolást a kiállításmegnyitások, szereplés a mé-
diában című ”bajuszka” zárja. Bőven jut minden 
évre, minden évszakra, minden hónapra a mun-
kákból. A kiadvány egy kis statisztika készítését is 
lehetővé teszi, amely azt mutatja, hogy a felsorolt 
229 tétel (könyv, cikk, tanulmány stb.) s a könyv-
ben tárgyalt 36 év milyen arányban áll egymással. 
A teljesítmény – amit ma újabban ismét előtérbe 
kell helyezni olyan feladatok esetében is, amelyek 
teljesítményben egyáltalán nem mérhetőek – iga-
zán magáért beszél.

A jól szerkesztett könyvben tárgymutató is 
található, az eligazodás segítésére, s arra, hogy 
láthassuk, mennyire szerteágazó fogalmakat tar-
talmazhat egy népművelő, andragógus, kultúra-
kutató, egyetemi doktor szellemi termékének „le-
nyomata”. S az itt felsorolt fogalmak több helyet 
foglalnak el a könyvben, mint amennyit T. Kiss 
Tamás szakmai életrajza, amely pedig bőségesen 
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„MESSZIRE KELL MENNI AHHOZ, 

HOGY AZ EMBER LÁTSZÓDJÉK…”

Hargitai Mária
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illusztrált. A mellékletben hivatkozási jegyzéket 
találunk, amelynek szerkesztése Tibori Tímea 
munkája.

A kötetet névmutató zárja.
A szerkesztő megköszöni azoknak a közremű-

ködőknek a munkáját, akik segítették a kötet össze-
állítását, s elsősorban T. Kiss Tamásnak, aki készsé-
gesen válaszolt a felmerülő kérdésekre. S ezen egy 
percig sem csodálkozom, mert Tamást ismerve, s 
rágondolva akár szakmai beszélgetéseinkre vagy 
azokra az időkre, amikor legújabb könyvéhez, cik-
kéhez gyűjtött anyagot könyvtárunkban, én sem 
tudnék másról, csak a készségességről, türelemről 

beszélni. S a köszönetről akkor is, amikor az ép-
pen elkészült művéből hozott Könyvtárunknak 
több példányt, azzal a céllal, hogy az olvasók mi-
nél előbb hozzájussanak azokhoz. Segítve ezzel az 
éppen tanulók – vagy már a képzett munkatársak 
– munkáját.

Természetesen a hátsó borítón ott lapul egy CD, 
ami lehetővé teszi, hogy a könyvhöz digitalizált 
formában is hozzáférjenek azok az olvasók, kuta-
tók, akik szeretnék megismerni dr. T. Kiss Tamás 
munkásságát.

A könyv a Belvedere Meridionale Kiadónál 
megrendelhető.


