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AMikor	MeGMozdulnAk	A	köVek…,	
avagy a vidék könyvtárainak újjáéledése

Mindig szerettem a könyvtárak levegőjét. Van 
valami varázslatosan bódító hatása a papír és a nyom-
dafesték illatának. A könyveknek, melyek tömegével 
állnak a polcokon.

Gyerekkoromban Sátoraljaújhely könyvtárába 
jártam. Kihagyásokkal, mert amikor izgalmas olvas-
mányra leltem, egy-két nap alatt felfaltam a betűket, 
ha azonban nem az ízlésemnek megfelelőt találtam, 
akkor bizony elfeledkeztem róla, és késésbe kerültem. 
Ilyenkor szégyelltem magam, és nem mertem vissza-
vinni, egészen addig, amíg édesanyám meg nem kapta 
az értesítőt.

Aztán, főiskola alatt az Országos Széchényi Könyv-
tárba is bejártam. Első alkalommal – mert ismeretlen 
volt számomra Budapest – rossz villamossal érkeztem, 
és beszálltam a hátsó liftbe a dolgozókkal. Sodortak 
magukkal, és én tágra nyílt szemekkel csodáltam a 
várat, a liftet, a könyvtárat… arról az oldaláról, ahová 
az olvasó be sem jut. Mivel kártyaleolvasóval lehe-
tett beljebb és beljebb haladni, hamar rájöttem, hogy 
rossz helyen járok. Nagyon kedvesen útbaigazítottak. 
Olvasóvá lettem, immár az olvasói oldalon. Érdekes 
világnak találtam – ahogy a Szörny Rt.-ben az ajtók, 
úgy itt a könyvek keringtek fenn, a magasban, jöttek 
közelebb futószalagokon. 

Az illat, az ugyanaz a régi volt. 
Vidéken dolgozom. Kis falvakban, ahol, azt hittem, 

talán nem is olvasnak az emberek.
A pályám kezdetén egy nap, ebédidőben a kolléga-

nőm kezében egy könyvet láttam.
– Hát te, mit csinálsz?
– Kivettem a könyvtárból egy könyvet. Nagyon iz-

galmas.
– Itt van könyvtár?
Így tudtam meg, hogy vidéken is aktív könyvtárak 

vannak. Kisszámú, de lelkes olvasótáborral. Az évek 
alatt újabb könyvekre alig költöttek a fenntartó önkor-
mányzatok. A pénz fogyott, a fenntartás költségessé 
vált, néhány ember miatt működött ugyan, de szívem 
szerint úgy fogalmaznék, halódott a könyvtári rend-
szer. 

Aztán a kistérségek kezdtek gondot fordítani arra, 
hogy a könyvek cserélődjenek. Ez volt a mozgókönyv-

tári korszak. Mivel a kis falvakban sok esetben egy 
helyen van a könyvtár és a hivatal, volt olyan település, 
ahol abban az épületben dolgoztam, ahol a könyvek 
laktak. Testközelbe kerültek az új könyvek. Igaz, va-
lahogy olyan kusza volt a rendszer, de legalább már 
belenyúlhattam, találtam egy-két számomra is érdeke-
set. Újra olvasó lettem, vidéken. 

Egy-két éve megint a változások szele kezdett el 
fújni. Idegennek hitt embereket vártunk, akik a me-
gyéről érkeznek, akik fiatalokkal szeretnének dolgoz-
ni, akik más dolgokat is elképzelnek a könyvtárainkba. 

Amikor megláttam az érkezőket, egy felcsillanó 
szemű hölgyre lettem figyelmes. Valakire, akinek a te-
kintete olyan ismerős volt. Felismert egy gyermekkori 
barátom. 

Az emberi kapcsolatok olyanok, mint a könyvtárhoz 
való ragaszkodás. Akkor működnek jól, ha ápoljuk 
őket. Ha elsodor az élet, akkor is örülünk a visszata-
lálásnak. Újra olvasok, és egy rég nem látott valakit is 
oly jó érzés volt megölelni. Tudtam, valami jó kezdő-
dött el…

Tetszett, hogy a könyvtár egy nyitott térré vált. Nem-
csak olvasni lehet már, itt a gyerekek, az idősek elfog-
lalhatják magukat más, a művelődéshez kapcsolódó 
alkotótevékenységgel.

Ebben a kis faluban olyan emberek kezdtek el 
előadóestre járni, akiket csak az interneten nézhettem 
azelőtt. Akkora kedvet kaptam, hogy Pestre is elutaz-
tam ezután egy olvasótalálkozóra. 

Kinyílt egy ajtó a világra. 
Az emberek olyan nehezen mozdíthatóak manap-

ság. Lusták, kényelmesek, más csatornákon szereznek 
információkat. Elfelejtenek társas lények lenni. Meg-
kövülni készülnek. 

Megkértek, írjak egy cikket arról, mi a véleményem 
a vidéki könyvtárak újjáélesztéséről.

A legutolsó író-olvasó találkozón arról beszélgettünk 
egy sebészprofesszorral, hogy az egészséges és hosszú 
élet titka a vidéki életforma, a növények termesztése és 
az állattartás a régi hagyományok mentén. 

Másodszor volt a faluban. Először húszan voltak. 
Most ötvenen. Legközelebb, lehet, még többen jönnek 
el. Mint mikor elindulnak a kövek…

Dr. Kopcsik Judit

köszöntő
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edelény	–	„Gyönyörű	környezetben	
kulturált	kikApcsolódás”

Az edelényi könyvtár 1952. október 19-én nyitot-
ta meg kapuit Borsod-Abaúj-Zemplén megye első 
járási könyvtáraként, a település központjában, egy 
régi magánlakásban, 72 m2 alapterületen. (Ezt az 
épületet 2015-ben lebontották.) Berendezése nagyon 
szegényes volt: négy könyvespolc, egy kölcsönzőpult 
és négy használt olvasóasztal 16 székkel. A könyvtár 
munkájának irányításával Slezsák Imrét bízták meg, 
aki 40 évig volt országosan is elismert vezetője.

Fél évszázad két megújulás között
A könyvtár életében jelentős változást hozott, amikor 

megkapta a Honvéd Kiegészítő Parancsnokság 150 
éves, rossz állapotban lévő épületét (ma István király 
útja 49. sz.), melyet a megyei tanács és a Művelődés-

ügyi Minisztérium anyagi támogatásával újjáépítettek 
és berendeztek. Az 1963. december 22-én felavatott 
könyvtár modern berendezésével, felszereltségével jó 
példát adott a felújításra váró intézményeknek.

Edelény 1986-ban városi rangot kapott. 1992–1999 
között Laki-Lukács László vezette az intézményt. 
Igazgatósága alatt, 1994-ben, összevonták az edelényi 
művelődési intézményeket. 1999. december 1-jétől a 
könyvtár és a társintézmények igazgatója Hadobás Pál. 
Az intézmény neve az évek során többször változott, 
2015. szeptember 3-ától Edelényi Művelődési Központ, 
Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely.

A könyvtár épületének ismételt felújítása – bővítés, 
átalakítás és a megmaradó épületrészek felújítása-kor-
szerűsítése – az Edelény belvárosának értéknövelő és 
funkcióerősítő fejlesztése, I. ütem ÉMOP-3.1.2/A-09 
pályázaton belül valósult meg Molnár Csaba DLA, Ybl- 
és ICOMOS-díjas vezető tervező munkája alapján.

A kivitelezés 2013. november 20-án kezdődött 
(munkaterület átadása) és 2014. június 6-án fejező-
dött be (műszaki átadás-átvételi eljárás időpontja). 
A fejlesztést követően a könyvtár hasznos területe 
(nettó) 589,55 m2, a konkrét területnövekedés (bőví-
tés) 351,90 m2 lett. (Eredetileg volt 454,02 m2, elbon-
tottak 216,37 m2-t).

A beruházásra fordított összeg (konkrét kivitele-
zési összeg), a Vállalkozási szerződés szerint nettó 
144 890 847 forint volt.

több értelemben Is akadálymentes
Az építkezés ideje alatt a Művelődési Központban 

(Borsodi út 9. sz.) működtünk, az oda- és a visszaköl-
töztetést önerőből oldottuk meg. 2014. október 6-ától 
már nyitva állt az olvasók előtt a felújított könyvtá-
runk. A könyvtárátadó ünnepséget 2014. november 
26-án tartottuk.

A megújult épületben korszerű, esztétikus tere-
ket alakítottak ki: könyvraktár, folyóirat-olvasó és 
kölcsönzői tér, számítógépterem, gyermekkönyvtár, 
felnőttkönyvtár, olvasóterem, irodák, mosdók és tea-
konyha.

Az épület akadálymentes használatát a mozgás-
korlátozottaknak lépcsőlift, a hallókészüléket viselők 
számára speciális erősítő és mikrofon biztosítja. A lá-
tássérülteket a padlóburkolaton vezetősáv segíti a tá-
jékozódásban. A pincébe (könyvraktár), illetve a felső 
szintre jutást (igazgatói iroda, gazdasági iroda, tea-
konyha) lift is biztosítja.

A padlástérrel és az udvarral is vannak terveink, de 
ezek jelenleg még beépítésre, kialakításra várnak.

Az épület felújítását, átalakítását elsősorban az eredeti 
épület határozta meg. Mit lehet belőle kihozni? Azt már 

Ötven évvel ezelőtt már átesett egy példamutató megújulá-
son az edelényi könyvtár. Tavaly novemberben pedig ismét 
egy alapjaiban megújult épületet avattak fel, ami a tapasz-
talatok alapján nemcsak ránézésre vonzó, de jól szolgálja 
a könyvtárosok munkáját, és ezáltal az olvasókat is.

index
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tudtuk, hogy bár nagyobb lett az alapterülete, nem bír 
majd el annyi kötetet, mint amennyi a könyvtár teljes 
dokumentumállománya volt. Ezért nagyobb mértékű 
selejtezést hajtottunk végre, mely időszerű is volt.

A folyóirat-olvasó és kölcsönzői tér hatalmas üveg-
ablaka az utcafrontra néz, az ezen keresztül beáradó 
napfény világosságot és meleget áraszt. Remélhető-

leg idővel klímaberendezéssel is rendelkezni fog az 
épület. Az itt elhelyezett tévéképernyőn a városi te-
levízió műsora, képújságja látható – amelyben mi is 
reklámozzuk új könyveinket, rendezvényeinket. 

A látogatók számára – kényelmi és állományvédelmi 
okok miatt – csomagmegőrzőket biztosítunk. A szá-
mítógépterem 12 férőhelyes. A felnőttkönyvtárban a 
magas polcokhoz biztonságos, fából készült fellépőket 
készíttettünk. A gyermekkönyvtárban pedig egy va-
rázslatos, barátságos, színes kis kuckót alakítottunk ki. 
Nagyon vágytunk már arra, hogy a gyerekek birtokba 
vehessenek egy ilyen kis szigetet, ami csak az övék.

A szép, világos, tágas olvasótermünk lehetőséget 
nyújt a nyugodt, kényelmes olvasásra. Kisebb prog-
ramjainkat is itt tartjuk, mivel külön előadóterem nem 
áll a rendelkezésünkre. Pár perc alatt átrendezzük a 
termet, és kezdődhet is az előadás! Nagyobb rendez-

index

vényeinket a Művelődési Központ intézményegysé-
günkben szervezzük meg.

„Béke szigeTe, varázsBolT”
Milyen érzés az olvasóknak belépni az új könyvtár-

ba? Álljon itt néhány mondat saját szavaikkal, kérdőí-
ves felmérésünkből!

„Gyönyörű környezetben kulturált kikapcsolódás.”
„Nagyon tetszik a felújított könyvtárépület. Maga a 

könyvtár korábban is rengeteg nagyszerű olvasmányél-
ményt biztosított, s már tényleg minden feltétel adott, 
hogy így legyen a jövőben is.”

„Imádom, nekem a béke szigete, a gyerekeimnek 
egy varázsbolt. Az a csuda, ami gyerekként elbűvölt a 
könyvtárban, csak modern, igényes, a kor elvárásainak 
is megfelelő módon. Könyvtáros néniknek ezúton is kö-
szönjük minden igyekezetét, mely a könyvtárba csábítja 
az apraját, és minden segítséget, mellyel olvasó csemeté-
ket sikerül nevelgetni!”

„Számomra örömet okozott a könyvtár megújulása. 
A felkeresése megnyugtat, jó érzéssel tölt el. Fontosnak 
tartom a városban a könyvtár üzemelését!”

„NO.1”

„Ez egy szerethető könyvtár.”
„Egyszerűen gyönyörű az új épület, nagyon színvona-

las az ellátás.”
„Szépen összerakott jó kis hely, ahol mindent megta-

lálok, ami kell.”
„Az új épület nagyon olvasóbarát, tágas. Nagyon 

nagy a könyvválaszték, sok a jó új könyv.”
És milyen nekünk, könyvtárosoknak olvasóinkat egy 

modern épületben fogadni? Nagyszerű! Nem pereg a 
fejünkre a vakolat, nem ázunk be – sőt: kényelmes bú-
torok, tágas, világos helyiségek. Büszkék vagyunk rá! 
Mi magunk sem hittük volna, hogy az eredeti épület-
ből ilyet lehet alkotni. Kívánjuk, hogy az országban 
még nagyon sok könyvtár újuljon és szépüljön meg! 

Fábiánné Mike Erzsébet
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kAzincbArcikA	–	Minden	érteleMben	AkAdályMentesen

Minőségében teljesen megújult az egressy Béni városi 
könyvtár. vadonatúj könyvespolcok és bútorok között, 
földszinti elhelyezéssel várja a barcikaiakat – és a vál-
tozás rendkívül kedvező fogadtatásra talált a könyvtár-
használók körében.

A kazincbarcikai Egressy Béni Városi Könyvtár 
60 éves fennállásának történetében mérföld-
kőnek számít 2014. A Mezey István Művészeti 
Központ átadásával a város könyvtára is a meg-
újult környezetben nyithatta meg kapuit. Az új 
telephelyen 2014. október 6-ától várja a könyv-
tár az érdeklődőket. 

a kÖnyvTárkÖlTÖzTeTés hozadéka
Hosszú évtizedek óta várta Kazincbarcika 

könyvtára, a könyvtárosok és a könyvtárhaszná-
lók, hogy a közgyűjtemény méltó helyet kapjon, 
és ezáltal sokkal kulturáltabbá és moderneb-
bé váljon. A fenntartó elképzelései találkoztak 
ezzel a törekvéssel, így a 
hosszú évek viszontag-
ságai után végre megva-
lósult a nagy álom. 

A 2014 őszi megnyitás 
után végzett elégedett-
ségmérés eredményei is 
bebizonyították, hogy a 
használók körében meg-
elégedést váltott ki az 
új hely. Az épület külső 
környezete is megújult, 
új terek és utak révén jól 
megközelíthető a könyv-
tár. Udvarában nagy 
személygépkocsi-parko-
ló várja a látogatókat, és 
akik kerékpárral érkeznek, azok számára is biz-
tonságos elhelyezést nyújt a kerékpártároló.

Az épület belső környezete világos, modern és 
tágas, az ablakra merőlegesen beépített polcok 
által az év több hónapján keresztül biztosított 
a természetes fény. Miután a korábbi évek ta-
pasztalata azt bizonyította, hogy az elkülöní-
tett olvasótermi rész egyre kevésbé kihasznált, 
a költöztetés folyamán a kézikönyvállományt 
felülvizsgáltuk, így kölcsönözhetővé váltak 
olyan könyvek, melyeket addig csak helyben 
lehetett olvasni. A kézikönyvek a plafonig be-

épített polcok legfelső polcaira kerültek, ez az 
állományvédelem mellett azt is biztosítja, hogy 
a használók a válogatás közben jobban észreve-
szik a számukra érdekesnek tűnő műveket. Az 
olvasótermi rész és a folyóirat-olvasó a könyvtár 
kölcsönzőterének utolsó harmadában kapott el-
helyezést, a tágas tér magas fokú kihasználtságot 
mutat, ami természetesen köszönhető a mintegy 
200 féle újságnak és folyóiratnak is.

A könyvtár 2012 októbere óta önálló intéz-
ményként működik, a fenntartó által biztosított 
állománygyarapítási keret jelentősen megnö-
vekedett, ennek következtében rendkívül nagy 
számban, folyamatosan tudunk új dokumentu-

mokat beszerezni.
A felsorolt pozitívu-

mok eredményeképpen 
jelentősen megnőtt a 
regisztrált használók 
száma, 2015. október 
végéig közel 500 fővel 
többen iratkoztak be, 
mint a korábbi években. 
A regisztrált használók 
aránya a város lakos-
ságához mérten mára 
elérte a 20%-ot. Ennek 
egyértelmű következ-
ménye természetesen a 
napi látogatottság és a 
kikölcsönzött dokumen-

tumok számának emelkedése is.
Az épület adottságait kihasználva megnőtt a 

könyvtári rendezvények, közösségi programok 
száma is, akár 300 főt befogadó gyermekprogra-
mok is szervezhetők. Rendszeresek a könyvklu-
bok, író-olvasó találkozók, és ezek látogatottsá-
ga szintén jelentősen növekedett.

Az elkülönített gyermekrészleg rendkívül ba-
rátságos, Kazincbarcika város színeihez igazodva 
kék-sárga bútorok találhatók benne. A tágas tér 
akár egy 25-30 fős osztály számára is alkalmas fog-
lalkozások megtartására. A gyermekek körében is 
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kedvező fogadtatást 
váltott ki, jelentősen 
megnőtt a 6 év alatti 
korosztály beirat-
kozása és könyvtár-
használata. Óvodás 
csoportok heti rend-
szerességgel vesz-
nek részt foglalko-
zásokon, ez lehetővé teszi a foglalkozássorozatok 
felépítését, ami rendkívül fontos, hogy a gyerme-
kekből olvasó fiatalok és olvasó felnőttek váljanak. 
A középiskolák közelsége miatt ezen korosztály 
csoportos könyvtárlátogatásai is megnövekedtek, 
körükben egyre népszerűbb a könyvtár.

Nagyon pozitív változás, hogy teljes mérték-
ben megoldódott az akadálymenetesítés, mind 
a külső megközelítést, az épületbe való bejutást 
és a belső terekben való közlekedést tekintve. 
A könyvespolcok között egy méter a távolság, 
mindenhol meg lehet fordulni kerekesszékkel, 
mozgáskorlátozott mellékhelyiség áll rendel-
kezésre. Továbbá a feliratok Braille-írással is el 
vannak látva. 

a várossal együTT fejlődÖTT
Kazincbarcika várossal egyidős a könyvtár, 

ezért egy rövid könyvtártörténeti áttekintéssel 
világítanék rá arra, hogyan talált méltó helyet a 
város kulturális életében mindig meghatározó 
szerepet játszó közgyűjtemény.

Magyarországon, a II. világháború befejezése 
után az újjászervezések elérték a könyvtárakat 
is. A kazincbarcikai könyvtári kultúra gyökerei 
is erre az időszakra nyúlnak vissza. Pontos fel-
jegyzés 1955-ből található először: „Léte és fon-
tossága szorosan összekapcsolódik Kazincbar-
cika fejlődésével. (…) Komoly mérföldkő 1953 
áprilisa, amikor a megyei könyvtár mintegy 
1000 kötetnyi könyvállománnyal városi könyv-
tárrá bővítette és a rohamosan épülő Új Város 
egyik még félkész épületében nyer elhelyezést.”

A könyvtár Kazincbarcika várossá nyilvání-
tásával egy időben kapta meg városi könyvtári 
rangját. A város fejlődésével egyenes arány-
ban fejlődött a könyvtár, ám az állomány nö-
vekedését nem követte területnövekedés. A 
kezdetben népkönyvtárként működő könyv-

tár két telephelyen 
várta olvasóit. 

1957 novemberé-
ben egy háromszo-
bás lakást biztosított 
a fenntartó könyvtári 
célra, ahol 1969-ig 
működött, zárt rak-
tári rendszerben. A 

könyvtár fizikai körülményeit tekintve rendkívül 
rossz adottságait uralkodtak. Nem volt olvasóte-
rem, ennek ellenére körültekintően szerezték be a 
komoly tartalmi értékeket képviselő kézikönyveket, 
bízva a közeli, méltó helyre költözésben. Raktárként 
csupán egy 4x5 méter alapterületű szoba szolgált, 
ahol közel 12 000 könyvet kellett elhelyezni. 

1969-ben átadták a város újépítésű művelődé-
si központját. Régóta dédelgetett álma és vágya 
valósult meg a könyvtárosoknak és az olvasók-
nak. Az ezután következő évek alatt teljesedett 
ki igazán a könyvtár munkája. A területi növe-
kedés mellett ekkor valósult meg a szabadpolcos 
kölcsönzés, ezzel „leomlott a válaszfal” könyv 
és olvasó között. Az új építésű művelődési ház 
emeletén kapott helyet a felnőtt részleg. Az eme-
leti elhelyezés nem volt ugyan a legpraktikusabb, 
de abban az időben ez a probléma elenyészőnek 
tűnt a többi pozitív változás mellett.

Az 1971. év újabb változást hozott a városi 
könyvtár életébe, mely a gyermekrészleget érintet-
te pozitívan: május 30-án átadták a külön épület-
ben, szintén emeleten található gyermekkönyvtá-
rat. Ezután 2014 lett az újabb mérföldkő…

Molekné Kőrösi Beatrix
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korszerűbb	és	bArátsáGosAbb	kiskönyVtárAk

a kszr keretében, a megyei könyvtár és a települési önkormány-
zatok együttműködésében már számos község lakói gazdagodtak 
modern, kényelmes közösségi térrel és ezáltal még több lehetőség-
gel. Most folytatjuk a nemcsak az épületet, de a könyvállományt is 
megújító munka eredményeinek bemutatását.
egerlÖvő

A közmunkaprogram keretében újította fel 
2015-ben Egerlövő önkormányzata Művelő-
dési Házát, és benne a könyvtár helyiségét. A 
megyei könyvtár pedig a belsőt modernizálta, a 
szakmai és technikai megújítást segítette mint-
egy 1,5 millió forint értékben. Új minden bútor, 
így a polcok is, a gyereksarok pedig a legkisebb 
látogatókat várja számukra is igazán komfortos 
térben. Új számítógépet is kapott a könyvtár, ez 
az elektronikus kölcsönzés előkészítését is segíti, 
hiszen a könyvállomány revíziója során vonal-
kódokkal látták el a dokumentumokat.

felsődoBsza
A település önkormányzata 2015-ben 1 700 010 

forintot nyert könyvtári eszközfejlesztésre a 
Nemzeti Kulturális Alap 
Közgyűjteményi Kollé-
giumától. A korábban az 
önkormányzat egyik szo-
bájában, pár négyzetmé-
teren működő könyvtár 
az év első felében új, tágas 
épületbe költözött, és elő-
nyösnek tekinthetjük, 
hogy szomszédjukban 
található a 3 éven aluli 
gyermekek és szüleik 
foglalkoztatását biztosító 
Biztos Kezdet Gyerekház. 
A könyvtár bútorzata tel-
jesen megújult, és külön 
sarkot alakítottak ki a 
legfiatalabb korosztály számára, az életkori sajá-
tosságokat is figyelembe véve.

golop
Az 1970 óta működő golopi könyvtár 2015-

ben 1,2 millió forint értékben újult meg a KSZR 
keretein belül. Teljesen új berendezést kapott a 
felnőttek olvasótere, és megszületett itt is az a 
„gyerekvilág”, mely a korosztályi sajátosságokat 

figyelembe vevő bútorzatával, dokumentumai-
val és sajátos szolgáltatásaival nagyon fontos úgy 
a három év alattiak, mint az óvodások számára. 
A két új számítógép az elektronikus kölcsönzés 
bevezetését, az információk gyorsabb elérését 
teszi lehetővé. Korszerű, közösséget befogadó 
könyvtárat sikerült kialakítani.

HIdvégardó
A KSZR keretében mintegy 1 200 000 forinttal 

támogatta a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi 
Könyvtár a hidvégardói könyvtár felújítását, 
míg az önkormányzat a helyiség belső korszerű-
sítését – a villamos hálózat és a világítás felújítá-
sa, festés, padlócsere – saját erőből végezte el. A 
felújítás keretében teljesen megújult a könyvtár 
berendezése: új könyvespolcokkal, szőnyegek-

kel, függönyökkel, székekkel 
és számítógépes munkaál-
lomásokkal várja látogatóit. 
Sor került az elektronikus 
kölcsönzés előkészítésére, és 
itt is megszületett a gyerek-
kuckó.

TiszaBáBolna
Egy sikeres pályázat révén 

2,5 millió forintot költhetett 
Tiszabábolna önkormányza-
ta a helyi könyvtár eszközfej-
lesztésére, és ugyancsak pá-
lyázati pénzből megújult az 
annak helyet adó kultúrház is 
2015-ben. Az épületet kívül-

ről teljesen, az energiahatékonyság szempontja-
inak megfelelően felújították. Az akadálymente-
sített térnek belülről az a része korszerűsödött, 
amiben a könyvtár kap helyet. Az új berendezés 
megnövelt térbe került: egy új olvasóterem is 
várja az olvasókat külön folyóirat-olvasóval, és 
kialakították a gyerekkuckót is. Az online köl-
csönzés bevezetését új számítógéppel is segítette 
a megyei könyvtár. 
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Mozi	A	kistelepülési	könyVtárAkbAn

a kulturális alapellátást szélesítő, a kulturális alapú közösségépítés 
erősítését célzó új szolgáltatás, a könyvtárMozi, a jövő évre terve-
zett szélesebb körű bevezetése előtt mintegy százöten kistelepülés 
könyvtárában, próbaverzióban debütált október második hetében.
Több tekintetben is fontos kezdeményezés, a 
KönyvtárMozi indult útjára az idei Országos 
Könyvtári Napok keretén belül, az Emberi Erő-
források Minisztériuma Kultúráért Felelős Állam-
titkársága, valamint az Informatikai és Könyvtári 
Szövetség együttműködésén alapulva. A filmvetí-
tés lehetősége azoknak az ötezer lakos alatti kiste-
lepüléseknek a könyvtárát illeti, akik a Könyvtá-
rellátási Szolgáltató Rendszer keretében a megyei 
könyvtárhoz kötőd-
nek, és rendelkeznek 
mindazon fizikai, 
tárgyi és személyi fel-
tételekkel, amelyek a 
szolgáltatás fogadását 
lehetővé teszik, és a 
későbbi fenntartását 
is biztosítják. 

Feltétel, hogy leg-
alább tizenöt érdek-
lődő kényelmesen 
elhelyezhető legyen 
a könyvtár helyisé-
gében, legyen szá-
mítógép, megfelelő 
minőségű internet-
kapcsolat, projektor, 
hangszóró, vetítővászon. A szolgáltatás működ-
tetésére a www.konyvtarmozi.hu linken létrejött 
a KönyvtárMozi portál. Az intézménynek és a 
későbbiekben a filmvetítés megszervezésével 
és lebonyolításával foglalkozó kapcsolattartó 
könyvtárosnak a név szerinti regisztrálása után 
ezek a könyvtárak gyakorlatilag NAVA (Nemze-
ti Audiovizuális Archívum) pontokká válnak. 

A honlapon az eseményregisztrálás menü-
pontban az intézmény neve alatt lehet egy cím 
szerinti listából konkrét filmet kiválasztani, a 
vetítés dátumát és pontos időpontját megje-
lölni. Ezek – a magyar mozgókép, a magyar 
filmművészet és filmkultúra alapvető értékeit 
közvetítő alkotások – a kezdeményezés támo-
gatóinak a (Kecskemétfilm Kft., Dunatáj Ala-
pítvány, Magyar Nemzeti Digitális Archívum és 

Filmintézet, Nemzeti Audiovizuális Archívum, 
Magyar Művészeti Akadémia) filmkészletét ké-
pezik. A műveket és a vetítés jogát a tulajdono-
sok ellenszolgáltatás nélkül bocsátják a vetítést 
szervező intézmények rendelkezésére.

A hajdanvolt filmklubok működésére emlékez-
tető, háttérbeszélgetéssel egybekötött, előre meg-
hirdetett vetítéseken bárki térítésmentesen vehet 
részt, aki a települési könyvtár érvényes olvasó-

jegyével és ingyenes 
KönyvtárMozi kártyá-
jával rendelkezik. Így 
teljesül a kezdeménye-
zés egyik célja, hogy a 
kistelepüléseken élők is 
hozzájussanak magas 
színvonalú játék-, do-
kumentum- és animá-
ciós filmekhez, televí-
ziós alkotásokhoz. Az 
eseményre meghívott 
vendég közreműködé-
sével, vagy egy további 
kapcsolódó program 
segítségével a másik 
cél is elérhető; a film 
témája által generált 

közös gondolkodás, beszélgetés, a közösségben 
együtt töltött idő olyan társas közeget teremt, 
amelyben a résztvevők közösségi összetarto-
zás-érzése erősödik.

A Nemzeti Kulturális Alap a kistelepülések 
könyvtárainak pályázat útján történő felújítá-
sával, illetve az eszközfejlesztésre fordítható 
jelentős összeggel járult és járul hozzá a továb-
biakban is a kezdeményezés megvalósításához, 
sikeréhez. Ezzel a forrással, valamint a megyei 
könyvtár KSZR szolgáltatása által nyújtott tech-
nikai, tárgyi és közvetlen személyi támogatással 
is érdemes számolni annak a szolgáltató hely-
nek, amely szeretné megajándékozni a közössé-
gét, és 2016-ban csatlakozni kíván a Könyvtár-
Mozi országos hálózatához.

Bereiné Vasas Andrea
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„Mi	VAlóbAn	szolGálAtnAk	tekintjük	A	MunkánkAt”

volt jó néhány költözés és fenntartóváltás, sőt névváltozás a tiszaúj-
városi hamvas Béla városi könyvtár életében. a fontos, monográfiába 
kívánkozó adatok-tények helyett viszont mi most, a könyvtár 50 éves 
jubileuma alkalmából inkább a szakmai „csomópontokról” kérdeztük az 
intézmény előző (1993–2003) és jelenlegi (2003–) vezetőjét, venyigéné 
Makrányi Margitot és Tompáné Mészáros hedviget.
A modern, hívogató belső térről nehéz elhinni, 
hogy már 17 éve szolgálja az olvasókat. Hogy 
ma is funkcionálisan és hangulatában is újszerű, 
az köszönhető egyrészt a térbővítéskor, 1998-
ban hozott megalapozott szakmai döntések-
nek, másrészt annak, hogy a fenntartó minden 
évben elvégzi a szük-
séges karbantartást, 
felújítást. Jövőre ki-
teljesedik az akadály-
mentesség is, hiszen 
teherliftjüket személy-
liftté alakítják. De vi-
gyáznak is a „házra” 
– nemcsak a könyv-
tárosok, hanem az ol-
vasók is, akik vannak 
szép számmal.

Tompáné Mészá-
ros Hedvig (T. M. 
H.): Mikor legutóbb 
megkérdezte tőlem 
a városi televízió ri-
portere, mennyi be-
iratkozott tagunk 
van, először is azt mondtam: sikerült olvasó-
inkat megtartani. Erre én kifejezetten büszke 
vagyok, mivel stabilan több mint 3000 ember 
fontosnak érzi, hogy a könyvtárunk tagja 
legyen. És ebből 800 gyerek, annak ellenére, 
hogy hat iskolai könyvtár működik a városban. 
Az igények miatt pedig módosítottuk a nyitva-
tartási időt, keddtől péntekig 7 óráig vagyunk 
itt. Megadjuk a lehetőséget, hogy igénybe 
vegyenek minket, és úgy látjuk, élnek is 
vele. 

Venyigéné Makrányi Margit (V. M. M.): 
Ez a lakosság több mint 20 százaléka, nagyon 
jó arány. Szeretik a könyvtárat az emberek, 
ezt az évfordulós ünnepségen is lehetett 
érezni. Fontos számukra, mert ide bármikor 
bejöhetnek bármilyen problémával.

Könyvtári Mappa (KM): Ehhez kevés lenne, 
hogy az itt dolgozók jó könyvtárosok…

V. M. M.: Kaptunk egy jó örökséget, amit tu-
datos építkezéssel sikerült továbbvinni. Mihal-
kó Zoltánné 1974-től közel 20 éven át vezette az 
intézményt. Amikor 1980-ban idekerültem, az 

első, amit megtanultam, 
az ő szlogenje volt: min-
dent az olvasókért!

T. M. H.: Én is ezt ta-
nultam tőletek: az olvasó 
azért jön, hogy informá-
ciót, emberi szót kapjon. 
Mi valóban szolgálatnak 
tekintjük a munkánkat, 
így látogatóink meg-
szokták, hogy segítünk 
például az ügyintézés-
ben, lakossági pályáza-
tokban, álláskeresésben. 
És amellett, hogy empa-
tikusak a kollégák, szak-
mailag is felkészültek. 
Rengeteget tanulnak, 
belső igényük a fejlődés. 

Most éppen minőségbiztosítási képzést tartunk. 
A jövő év fontos terve ugyanis, hogy kétévi elő-
készítő munka után megpályázzuk a minősített 
könyvtár címet.

KM: Abból még nincs olyan sok az országban 
– és többségük nagy, megyei könyvtár. De erre 
az intézményre mintha mindig is jellemző lett 
volna, hogy elől jár a változásokban.

V. M. M.: Abszolút így volt. Korán kezd-
tük használni a számítástechnikát, 1987-
ben még Pestről kellett elhozni az első 
Commodore 64-est. A könyvtárosok is élen 
jártak az informatika használatában. Sok-
szor előrébb tartottunk, mint hogy a körül-
mények valóban adottak lettek volna… Már 
1994-ben bevezettük a gépi kölcsönzést, és 
valószínűleg az integrált könyvtári rendszer 



a könyvtár számokban
1965 – Május 1. út 15., két helyiség, 
kb. 5000 kötet
1975 – árkádsor 16., két emelet, több 
mint 30 ezer kötet 
1998 – széchenyi út 37., teljes felújítás, 
bővítés, több mint 100 ezer dokumentum
– az „év könyvtára” cím
2015 – 1600 négyzetméter
– állomány: 122 019 (szeptember vége)
– átlagosan napi 1,3 rendezvény
– 200 féle folyóirat
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használatában is az első tíz 
között voltunk az ország-
ban. Az olvasók, sőt, a város 
lakóinak a képzését is már 
akkor elkezdtük, amikor a 
törvényben még nyomok-
ban sem jelent meg, hogy ez 
feladatunk lenne.

T. M. H.: Tehettük, hiszen 
olvasóink részéről volt és van 
érdeklődés. Ezeket a tanfo-
lyamainkat már hirdetnünk 
sem kell. Egy ideje pedig már 
nemcsak a digitális írástudás, hanem – temati-
kánkat kibővítve – a digitális műveltség elsajátí-
tásában is segítséget nyújtunk.

KM: Ahhoz, hogy az olvasók száma stabil 
legyen, minden korosztályt tudni kell megszó-
lítani! 

T. M. H.: A közösségépítés kiemelt szere-
pet kap a stratégiánkban – ezért őrizzük meg 
azokat a klubokat, amiket még Margóék hoztak 
létre, például a pozitív gondolkodásúak vagy a 
nyugdíjasok klubját. Természetesen mi is sok 
pódiumműsort, író-olvasó találkozót, ismeret-
terjesztő előadást szervezünk. Nagyon jó part-
nereink az általános iskolák és az óvodák, nekik 
nemcsak mesedélutánokat, de tematikus foglal-
kozást is tartunk. A legnehezebben megfogható, 
középiskolás korosztálynak is igyekszünk olyat 
nyújtani, amit az iskola nem tud – önismereti, 
érzelmi fejlesztést folytatni irodalmi műveken 
keresztül, a biblioterápia segítségével. Szívesen 
össze is kapcsolnánk a korosztá-
lyokat miközben bővítjük szol-
gáltatásainkat: a hozzánk eljutni 
már nem tudó idősek ellátásába, a 
könyvek házhoz szállításába sze-
retnénk bevonni a közösségi szol-
gálatot teljesítő diákokat.

V. M. M.: Meggyőződésem, 
hogy a gyerekekkel kiépített kap-
csolat kulcsmomentum. Korábbi 
könyvtárosunk is nagyon jól szót 
értett a gyerekekkel, csapatot épí-
tett, olvasótáborokba mentünk nyaranta. Ezáltal 
olyan erős kötődés alakult ki, ami sok esetben 
személyes szinten is megmaradt – de a könyv-
tárral biztosan. Szép ez az egész ház, de a gye-

rekkönyvtárnak van egy kü-
lönleges hangulata. És hasonló 
méretű, feladatú könyvtárak-
hoz képest hatalmas a területe 
– az itt folyó szakmai munká-
hoz viszont már kicsi.

T. M. H.: Van interaktív táb-
lánk, társasjátékaink, a bibli-
oterápiás foglalkozáshoz va-
rázspatika, de számítógép csak 
egy van a gyerekkönyvtárban, 
és az elég is. Inkább családi 
programokra hívjuk a gyerme-

keket és a szülőket, nagyszülőket. Ugyanakkor 
a szederkényi fiókkönyvtárban a felnőtteknek 
is szervezünk társaskört, játékos tudáspróbát, 
jönnek is játszani – és jól érezni magukat. 

V. M. M.: Erre a típusú szolgáltatásra egyre na-
gyobb szükség lesz. Csak azok gondolják, hogy 
a digitális világ miatt háttérbe kell szorulnia a 
könyvtárnak, akik azt a könyvek raktározási 
helyével azonosítják. A számok sosem közve-
títik az érzelmi többletet, hogy jó ide eljönni. 
Minden kitüntetésem mellett máig azt tartom 
a legnagyobb szakmai elismerésemnek, hogy 
2000-ben a nyugdíjas olvasók elmentek tiltakoz-
ni a polgármesterhez az ellen, hogy összevonja-
nak minket a művelődési központtal – mond-
ván, hogy jól, értük dolgozunk. Ez ugyanis azt 
jelentette, hogy amit ez a kollektíva itt végigvitt, 
annak volt értelme. Mert az eredmények mögött 
soha nem kicentizett napi 8 óra munka állt. 

T. M. H.: Ma sem egyszerű megtervezni a kö-
vetkező évet, gazdálkodni kell az 
erőnkkel. A település 2016-ban lesz 
50 éve város, ennek megünneplé-
sében is lesz szerepünk, már csak 
azért, mert miénk a város helytör-
téneti gyűjteménye is, és a jubileum 
alkalmából interaktívvá alakítjuk 
a Modern város születik című ki-
állításunkat. Lesznek új vetélkedő-
ink, foglalkozásaink. Közben vet-
tünk egy digitalizáló berendezést, a 
KSZR-be újabb település lép be. De 

örülünk a feladatoknak, mert az azt is jelenti, hogy 
számítanak ránk – tudják, a könyvtáré olyan csapat, 
amely biztosan megoldja…

Csörnök Mariann



10

Könyvtári mappa

A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei könyvtárosok lapja

HelyisMereti	GyűjtőMunkA	A	MeGyei	könyVtárbAn

A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei könyvtár 
1952. október 26-án nyílt meg az olvasók előtt. 
A kezdetektől léteztek olyan minisztériumi uta-
sítások, amelyek az újonnan létrejövő megyei 
könyvtárak feladatává tették a helyismereti do-
kumentumok gyűjtését, ezeket a 146/64. MM 
utasítás tette egyértelművé. Ez mind a mai napig 
nem változott, hiszen az 1997. évi CXL. törvény 
a muzeális intézményekről, a nyilvános könyv-
tári ellátásról és a közművelődésről és ennek 
2012. évi módosítása is ezzel van összhangban. 
Ezt a célt szolgálja a 60/1998. (III. 27.) Korm. 
rendelet a sajtótermékek kötelespéldányainak 
szolgáltatásáról és hasznosításáról is.

haTárok nélkül – TudaTosan
Könyvtárunkban a helyismereti tevékenységre 

a kezdetektől nagy hangsúlyt fektettek. Ezt bi-
zonyítja az is, hogy a helyi 
vonatkozású dokumentu-
mok gyűjtésén túlmenően 
már 1956-ban elindult a 
sajtófigyelés, ami napja-
inkban is folyik. 

A helyismereti tevékeny-
ség fogalma a könyvtári 
terminológiában az egy 
adott helyre vonatkozó in-
formációk, illetve az azokat 
hordozó dokumentumok 
összességét jelöli, valamint 
azt a könyvtári tevékeny-
séget, ami ezeknek az in-
formációknak összegyűjtésével, feltárásával, köz-
vetítésével foglalkozik. Az „adott hely” kifejezés 
alatt egy közigazgatási terület, illetve egy termé-
szetföldrajzi egység értendő. 

A helyismereti információ tartalmát tekintve 
komplex fogalom, nincsenek idő- és tematikai 
határai. A természeti viszonyokkal, a gazdasági 
élettel, az egészségüggyel, társadalmi és politikai 
szervezetekkel, közigazgatással, az urbanisztiká-

val, a kultúrával, művészetekkel stb. kapcsolatos 
műveket egyaránt gyűjtjük. Ebben a munkában 
elsődleges, meghatározó szerepe van az állo-
mánynak. Ez az alap, erre épülnek a feltárás és 
a szolgáltatás különböző formái, ezért rendkívül 
fontos az állományalakítás tudatossága. Az ezzel 
kapcsolatos szempontokat a gyűjtőköri szabály-
zatban rögzítjük.

A helyismereti dokumentumok a bennük rejlő 
információ szerint lehetnek helyi tartalmú do-
kumentumok, helyi kiadványok és helyi szer-
zők művei. Utóbbinál kritérium a szerző helyi 
kötődése. A könyvtáraknak kell eldönteniük, kit 
tartanak helyi szerzőnek, akiknek szépirodalmi, 
illetve szakirodalmi munkáit is gyűjtik.

A gyűjtőköri szabályzat fontos eleme a föld-
rajzi határok kérdése. A határszéli megyékben 
– így nálunk is – ez sajátos problémát vet fel. 

Gyűjtjük a jelenlegi megye 
területére vonatkozó hely-
ismereti irodalmat. 1920-ig 
helyismereti anyagnak számít 
az egész Abaúj-Torna, Borsod 
és Zemplén vármegye terü-
letére vonatkozó információ. 
Gömör és Kishont várme-
gyének csak azon helységei-
ről szóló irodalmát gyűjtjük, 
amiket 1923-ban, Borsod, 
Gömör és Kishont megye 
egyesítésekor Borsodhoz csa-
toltak, valamint az 1938 és 
1944 között ismét Magyaror-

szághoz tartozott településekre vonatkozó do-
kumentumokat.

dokuMenTuMTípusok, digiTalizálás 
A szabályzatban meghatározzuk azokat a doku-

mentumtípusokat, amelyekre a gyűjtés kiterjed. 
Állományunk gerincét a könyvek alkotják, de igen 
fontosak a periodikák is. Több régi, eredetiben 
már beszerezhetetlen vagy megrongálódott idő-

a megyei könyvtárak számára törvényi előírás a helyismereti gyűjtőmunka. 
ugyanakkor a városi, kistelepülési gyűjteményeknek is fontos feladatuk, 
hogy a dokumentumok által minél többet megőrizzenek (és hozzáférhe-
tővé tegyenek!) a település életéből. Méghozzá nemcsak tudományos 
céllal, de a lokálpatriotizmust is szolgálva. az alábbi cikkel segítséget 
szeretnénk nyújtani ehhez a nem könnyű munkához.

programok „helyhez kötve”
könyvtárunk honlapján a Borsod-Miskolci digitális 
könyvtárban található az évfordulónaptár, amely 
évenkénti összeállítás megyénk jeles évfordulós 
személyeiről, eseményeiről. az első részben a helyi 
személyeket, a másodikban a helyi eseményeket 
csoportosítottuk. a kerek évfordulókat figyelembe 
véve betűrendben gyűjtöttük össze azokat a helyi 
személyeket, akik valamilyen szempontból kötődnek 
megyénk és a történeti vármegyék valamely telepü-
léséhez. a „Művei” link alatt könyvtárunk állományá-
ban meglévő könyvek listája látható, míg a „róla 
szóló” alatt a könyvtárunkban az illető személyről 
szóló könyvek listája található.
az évfordulónaptárat itt találja: http://www.rfmlib.
hu/hu/page/evfordulonaptar

index
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szaki kiadványt az Országos Széchényi Könyv-
tártól mikrofilmen vásároltunk meg, ezeket az 
utóbbi időben digitalizáltattuk. 
Gyűjtjük a kisnyomtatványokat, 
illetve az aprónyomtatványokat 
(ezek eltérő méretük és csekély 
információtartalmuk miatt más 
könyvtári kezelést kívánnak), di-
gitalizálásuk a MaNDA program 
keretein belül folyamatban van.

A képdokumentumok: fény-
képek, képes levelezőlapok, dia-
kockák igen fontos kiegészítői 
gyűjteményünknek. Az épüle-
tek, terek, falvak és városrészek 
átalakulását, változását lehet se-
gítségükkel figyelemmel kísérni.

A gyarapítás, a feltáró munka 
és az ezen alapuló szolgáltatá-
sok szoros kapcsolatban vannak egymással. A 
helyismereti információszolgáltatásban nagyon 
fontos az analitikus feltárás. A monográfiákat, 
a gyűjteményes köteteket és a periodikumok 

közleményeit online katalógusban tárjuk fel. 
Az évezred elején állományvédelmi és tarta-

lomszolgáltatási szempontból 
megkezdtük a dokumentumok di-
gitalizálását, ehhez anyagi támo-
gatást a Nemzeti Kulturális Alap 
Könyvtári Szakkollégiumának pá-
lyázatai nyújtottak. Létrehoztuk a 
honlapunkon keresztül elérhető 
Borsod-Miskolci Digitális Könyv-
tárat, amely napjainkban is folya-
matosan bővül.

A helyismereti munka szerepe 
és feladata máig nem változott, 
csak eszközei és módszerei mások. 
Élnünk kell az infokommunikációs 
forradalom lehetőségeivel ahhoz, 
hogy értékeinket megmutassuk a 
világnak, de a hagyományos utak-

ról (kiállítások, vetélkedők, konferenciák szerve-
zése és kiadványkészítés) sem szabad lemondani.

Székelyné Forintos Judit

A	Gyűjtés	és	A	kApcsolAtok	–	A	MAtyóknál
Mottó: „Gyökerek nélkül elpusztul a növény. – Hogy maradhatna meg gyökerei nélkül az ember...” 

(Schäffer Erzsébet)

A hagyomány arra kötelez, hogy a meglevő érté-
keinket feltárjuk, megóvjuk, és az utókor számá-
ra megőrizzük. A könyvtár viszont arra hivatott, 
hogy ezt az értéket az olvasók felé közvetítse, és 
rendelkezésükre bocsássa az érték megőrzése 
mellett.

A mezőkövesdi könyv-
tárban már a kölcsönzés 
megindulásával egy időben 
megkezdődött az a gyűjtő-, 
kutatómunka, amellyel az 
ősök hagyatékát az utódok-
nak szeretnék megőrizni, 
átadni. A szűkös gazdasági 
keretek nem mindig jelen-
tenek akadályt állományunk 
bővítésének. Lelkes hely-
történészek, elszármazott 
kövesdiek sok fotóval, képeslappal, nyomtatott 
és vizuális dokumentummal gyarapítják az állo-
mányunkat.

Az elmúlt években nagy sikere volt az éven-
kénti 6 alkalmat magába foglaló helyismereti 
előadássorozatnak. Volt vendégünk bútorfestő, 

mézeskalácsos, megismerkedhettünk Takács 
István festészetével, a tűzoltóság történetéről 
is sok érdekességet tudhatott meg a közönség. 
Egy-egy ilyen alkalommal azokat az embereket 
hívjuk előadónak, akik kötődnek a helyi kultú-

rához és szívesen megosztják 
tapasztalataikat az érdeklődők-
kel. A gyakorlat azt mutatja, 
hogy ilyenkor nemcsak a rend-
szeres könyvtárba járók láto-
gatnak el hozzánk, hanem azok 
is, akiket érdekel az adott téma.

A helytörténeti gyűjtemény 
nagy népszerűségnek örvend 
a szakdolgozók körében is. 
Amióta a matyó népművészet a 
szellemi világörökség része lett, 
sok fiatal vállalkozik arra, hogy 

szakdolgozatában ezzel foglalkozzon. Rengeteg 
irodalmat gyűjtöttünk össze már ebben a témá-
ban, és nagyon jó kapcsolatot ápolunk a nép-
művészekkel is, akik szintén nagy segítségünkre 
vannak egy-egy téma bővebb kifejtésénél.

Juhász Mónika

index
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HunGAricAnA	–	A	HelyisMeret	diGitális	oriGójA

A Habsburg Birodalom Történelmi Térképei 
címet viselő alkalmazás közvetlenül a www.
mapire.eu/hu oldalon érhető el. Alapját az Oszt-
rák–Magyar Monarchia egészét feldolgozó, a 18. 
században induló, 
hadászati célokat 
szolgáló topográfi-
ai felmérések je-
lentik. A katonai 
felmérések tér-
képezési munkái 
1763-ban, Mária 
Terézia uralkodá-
sa idején kezdőd-
tek és 1887-ben, 
I. Ferenc József 
uralkodása alatt 
fejeződtek be a 
harmadik katonai 
felmérés lezárá-
sával. Az elkészült térképszelvények 1:28.800 és 
1:25.000 méretarányban ábrázolták a domborza-
tot, utakat, építményeket, vízhálózatot és a tele-
püléseket (utcák, házak, dűlők).

A magyar, osztrák és horvát nemzeti levéltár, 
a Hadtörténeti Intézet és Múzeum, valamint 
Budapest Főváros Levéltára tulajdonában lévő 
katonai felmérések térképeit és a kataszteri tér-
képeket digitalizálás és georeferálás után egy 
megjelenítő szoftver segítségével tették elérhető-
vé az említett oldalon. A térképszelvények DVD 
formátumban eddig is használatban voltak, de 
ebben a rendszerben díjmentesen, online felüle-
ten jelennek meg. 

A rendszer legfőbb újítása, hogy a régi térké-
peket a Google Maps aktuális térképeire helyezve 
is lehet tanulmányozni. Így például a települések 
esetében a jelenlegi utcabeosztásra egy második 
rétegben elhelyezhető egy 18. század végi állapot, 
ahol minden lakóházat, portát berajzoltak a fel-
vétel során. A térképeken lehetőség van távolság 
és terület meghatározására is, valamint egy bő-

vítmény letöltésével a térképek 3D-ben is meg-
jeleníthetők. A Mapire felületén a három katonai 
felmérés térképei mellett Budapest régi térképei, 
valamint kataszteri térképek is találhatóak. Utób-

biak között szerepel 
több magyarországi 
megye katonai fel-
méréseknél részle-
tesebb, 1:2.880 lép-
tékű térképe.

A tanfolyamon 
megismert Mapire 
a 2015 márciusában 
indult Hungaricana 
– Közgyűjteményi 
Portál részévé vált. A 
www.hungaricana.
hu oldalon elérhető 
gyűjtemény köz-
gyűjteményi adat-

bázisokat és teljes szövegű digitalizált dokumentu-
mokat szolgáltató adatbázis. A gyűjtemény az NKA 
által támogatott, illetve az egyes intézmények saját 
forrásból megvalósított digitalizálási projektjeinek 
eredményeit egységes megjelenítésben, a kutatá-
si igényeket messzemenően kielégítve szolgáltatja. 
A rendszerben 150 közgyűjtemény több mint 10 
millió digitális felvétele érhető el díjmentesen.

Az adatbázis Képeslapok felületén öt intézmény 
– köztük a Zempléni Múzeum – mintegy 300 000 
darab képeslapja kereshető és tekinthető meg. A ke-
resést témakörök szerinti felosztás és egy térkép is 
segíti, melyet használva a keresett településhez kap-
csolható képeslapokat lehet elérni.

A Régi Magyar Könyvtárban Szabó Károly 
bibliográfiája (az 1711 előtt megjelent magyar 
vonatkozású művek könyvészeti leírásai) első 
kötetének egy része szerepel. Az adatbázis az 
RMK első kötetéből az Országos Széchényi 
Könyvtárban megtalálható 748 kötetet, illetve a 
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában 
levő 130 kötetet tartalmazza. Az egyes művek-

2014 őszén részt vehettem a könyvtári intézet helytörténeti tanfolyamán, melynek 
legfontosabb hozadéka – az elméleti alapok felelevenítése mellett – azoknak az 
újabb fejlesztéseknek, alkalmazásoknak a megismerése volt, melyeket munkám során 
használni tudok. ebben a rövid írásban ezekből választottam ki egy akkor még 
önállóan működő, ingyenes, a kutatómunkában és a tájékoztatásban is hasznos 
rendszert, amely később egy nagyobb jelentőséggel bíró portál részévé vált.

referáTum
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hez részletes bibliográfiai leírás és a digitalizált 
oldalak kapcsolódnak. A fejlesztés az állomány-
védelmi szempontok kielégítése mellett jelentős 
értékkel bír a régi könyves kutatások terén is. 

A Hungaricana a fenti két adatbázis mellett 
még további tízet szolgáltat, melyek közül a leg-
nagyobb jelentőséggel az eddig 
külön futó múzeumi (Mú-
zeumi Könyvtár) és levéltári 
(Magyar Levéltári Kiadványok 
adatbázisa) digitalizálási pro-
jekteket összekapcsoló Köz-
gyűjteményi Könyvtár bír. 
Ebben az adatbázisban több 
ezer teljes szövegű kiadvány 
érhető el és kereshető egysé-
ges felületen. A múzeumi, le-
véltári kiadványok mellett itt 
kapott helyet az Országgyűlé-
si Könyvtár gyűjteményeinek 
egy része, helyi folyóiratok di-
gitalizált példányai, a Magyar 
Evangélikus Digitális Tár, a 
Népszámlálási Digitális Adattár, az MTA Könyv-
tára kiadványainak digitalizált példányai, közép-
kori okmánytárak gyűjteménye.

A Közgyűjteményi Könyvtárban a Herman 
Ottó Múzeum több mint 250 kiadványa tekint-
hető meg, olyan, a helyismereti tájékoztatásban 
nélkülözhetetlen sorozatok, mint a Borsodi 
Kismonográfiák, A Herman Ottó Múzeum Év-
könyvei (51 kötet) és A Miskolci Herman Ottó 
Múzeum Közleményei (28 kötet). A megyei le-
véltár is fontos kiadványokkal szerepel a gyűj-

referáTum

teményben. Évkönyvei, a legújabb Miskolc 
monográfia öt kötete és Dobrossy István Mis-
kolc írásban és képekben című munkája mellett 
több mint száz kiadványát töltötték fel.

A Közgyűjteményi Könyvtár anyagának ösz-
szeállításában a II. Rákóczi Ferenc Megyei és 

Városi Könyvtár Lévay József 
Muzeális Könyvtára is részt 
vett. A könyvtár a gyűjtemé-
nyében található miskolci re-
formátus gimnázium és mis-
kolci katolikus gimnázium 
iskolai értesítőit digitalizál-
tatta. Ezzel a neveléstörténeti 
és helyismereti kutatás fontos 
forrásai lettek online elér-
hetőek. Az iskolai értesítők 
tartalmazzák a tanárok és ta-
nulók névsorait, tanulmányi 
előmenetelét, az iskolaév jeles 
eseményeit, valamint az ok-
tatók tudományos tevékeny-
ségét is. A tanintézetekhez 

kapcsolódó alapítványok, egyletek, kulturális 
intézmények és gyűjtemények működéséről 
máshol nem fellelhető tájékoztatást adhatnak. 
A biográfiai kutatások alapját is jelentik az 
egyes pedagógusokhoz kapcsolódó méltatások, 
nekrológok, összefoglalók. Az iskolai értesítők 
gazdag tanulmány- és cikkanyagot tartalmaz-
nak, melyek kereshetősége elsődleges fontossá-
gú, hiszen sok publikáció csak ezekben a kiad-
ványokban jelent meg.

Varga Gábor

Címerek online
a Címerkereső (Magyar címerek weboldala) 
oldalt független szellemi szabadfoglalkozású 
programozók, designerek és kreatív szak-
emberek hozták létre 2010-ben. a design & 
system csapatának weboldala 2015-ben 
indult, és a maga nemében valóban hiány-
pótló mű. ország, vármegye, megye vagy 
település szerint is kereshetünk az adatbá-
zisban. a címerkép és a leírás mellett számos 
egyéb információ (fotó, térkép stb.) segíti 
az adott település megismerését. közlik az 
adott település címerhasználatáról szóló 
rendeletet is, ha tudni lehet, akkor a címer 
készítőjének nevét is. számos reprodukciót 
somogyi andrás készített.
a Címerkeresőt itt érheti el:	
https://magyarcimerek.hu/
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tudás-	és	élMényszerző,	közösséGépítő	
proGrAMok	A	MeGye	kszr-es	településein

A rendezvényekre a településeknek állandó éves keret 
áll rendelkezésükre. A rendezvényszervezők a prog-
ramok kiajánlása és szervezése során minden esetben 
maradandó irodalmi, zenei, esztétikai élmény közve-
títésére törekszenek, arra, hogy a magyar irodalom és 
a kortárs művészet jeles képviselőivel való személyes 
találkozás még több résztvevőben felkeltse az olvasás 
iránti igényt.

A programok személy-
re szabása, ütemezése és 
pénzügyi tervezése érde-
kében minden év elején 
sor kerül az elképzelések 
összegyűjtésére. E mun-
kában különös figyelmet 
kapnak a gyakran nagy-
mértékű munkanélkü-
liséggel, szegénységgel 
küzdő legkisebb – 500 lé-
lekszám alatti – települé-
sek, hiszen az ott élőknek 
sok esetben ez az egyet-
len lehetőségük a kultu-
rális élményszerzésre. 

A szépirodalmat ha-
gyományosan a kö-
zönségtalálkozókra hívott kortárs írókkal, költőkkel 
és műveikkel népszerűsítjük. Az idén vendégként 
meghívott Csorba Piroskát, Darvasi Lászlót, Fecske 
Csabát, Lackfi Jánost, Nyulász Pétert, Telegdi Ágnest 
különösen szerette a közönség. Az ismeretterjesztést 
szolgáló rendezvények közül dr. Csókay András „Örö-
meink és veszteségeink kezelése a mindennapokban”, 
vagy dr. Papp Lajos „A hit szerepe a gyógyításban” 
című előadása több településen nagy létszámban von-
zotta a hallgatóságot a könyvtárba. 

A gyerekeknek kínált programok széles skálájából 
továbbra is a kézműves foglakozások, a különböző 
vetélkedők, műveltségi játékok a legnépszerűbbek. 
Az Őszi Könyvtári Napok rendezvénysorozatához 
kapcsolódó „Szeressétek a könyvet, a tudás forrását!” 

című irodalmi párbajon a helyi könyvtárosok lelkese-
désének köszönhetően több mint 80 felső tagozatos 
diák vett részt. 

A legkisebbeknek a Kiss Kata Zenekar által kidol-
gozott, „A Zene Benned Van!” elnevezésű interaktív, 
élményalapú oktatási program a kortárs- és a népze-
ne egységén keresztül ismerteti meg a gyerekekkel az 
autentikus magyar népdalkincs értékeit. A fiatalok 

ízlésvilágát a Kávészünet 
zenekar megzenésített 
versekkel formálja; az is-
kolai Trendhagyó Iroda-
lomóra névre keresztelt 
interaktív előadás, mely 
felöleli a kötelező tan-
anyag költeményeinek 
egy részét, a versek, a 
verstanulás megszerette-
tését célozza. 

Écsi Gyöngyi és Kovács 
Marcell mesejátékai a 
mesemondást, bábozást 
és népi éneklést ötvözik, 
a magyar népmesében 
rejlő ősi tudást tárják a 
kicsik elé. A hagyomá-

nyos paravános bábelőadások – az Aranykapu, a Cso-
damalom és a Kalamajka Bábszínház – is nagyon közel 
állnak a gyermekek szívéhez. A Bárka vagy a Kisötlet 
Gyermekszínpad előadásain a kicsik nemcsak külső 
szemlélői, hanem résztvevői lesznek a meséknek. A 
lezajlott rendezvényekről kapott pozitív visszajelzések 
abban is megerősítenek bennünket, hogy az országos 
hírnevű alkotók mellett a helyben élő írók, költők, al-
kotóművészek meghatározó szereplői az olvasóvá ne-
velésnek.

Az ajánlott programok listája megtalálható a megyei 
könyvtári honlapon: http://www.bazkonyvtar.hu/
hu/page/programajanlo

Szabóné Lenkefi Ildikó

copyriGHt

a helyi igényekhez alkalmazkodó, színvonalas kulturális, közösségi ren-
dezvények, kiállítások, az olvasáskultúra fejlesztését támogató prog-
ramok szervezése, a civil önszerveződés segítése – többek között ez 
is a megyei könyvtár feladata a könyvtárellátási szolgáltató rend-
szer keretén belül. de mi az, amire valóban „bejön” a közönség?
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„A	könyVeknek	köszönHetek	Mindent”
Beszélgetés Laki-Lukács Lászlóval, megyénk első Szinnyei-díjas könyvtárosával

az augusztus 20-i ünnepségek keretében laki-lukács lászló megkapta a szakmai 
munkáját elismerő szinnyei józsef-díjat. Természetesen örül az elismerésnek, de úgy 
gondolja, már előtte is sokan megkaphatták volna ezt a díjat a megyében dolgozó 
könyvtárosok közül. 

– Kezdjük egy kis számonkéréssel! Mi jut eszedbe, ha 
azt mondom: nulla-húsz, háromszázkilencven, nyolc-
százkilencvennégy, kilenszáznyolc…

– Ezek ETO-számok! Könyvtártan, néprajz, magyar 
irodalom, helytörténet… Ezek azok a témák, amelyek 
mindig is foglalkoztattak. 

– Nemcsak könyvtárosként, de helytörténeti kutató-
ként, néprajzosként is jelentős eredményeket értél el. Ha 
fontossági sorrendbe kellene állítanod a szakterületei-
det, mivel kezdenéd?

– A könyvtárral. Nekem a könyv, a könyvtár a leg-
fontosabb. Tulajdonképpen annak köszönhetek min-
dent, amit eddigi életem során sikerült elérnem.

– Ez jól hangzik. De ugye nem azt jelenti, hogy már apró 
gyermekként is arról álmodoztál, hogy könyvtáros leszel?!

– Apró gyermekként leginkább szájtátva hallgattam 
szüleim, nagyszüleim és rokonaim történeteit. Nagyon 
sokat meséltek arról, hogy éltek egykor a laki és a nyo-
mári emberek, milyenek voltak régen az ünnepek, a 
lakodalmak, a temetések, aztán jöttek sorban a harcok-
ról, háborúkról szóló elbeszélések. A múltunk emlékei 
iránti tiszteletem innen eredeztethető, de a Lakon és a 
Nyomáron töltött éveknek köszönhetem a természet 
szeretetét, a kétkezi munka megbecsülését. Amikor 
már tudtam, mindent elolvastam, nagy könyvrajongó 
voltam, de az akkor még tényleg eszembe sem jutott, 
hogy egyszer majd könyvtáros leszek. Az edelényi 
gimnázium után a Könnyűipari Főiskolára jelentkez-
tem, szerettem volna bekerülni a divatszakmába. Fel is 
vettek, de nem sokáig maradtam.

– Feladtad?!
– Gimnazistaként még úgy képzeltem, hogy én majd 

megújítom az akkor még meglehetősen szürke férfidi-
vatot. Nagy lelkesedéssel mentem Pestre, de amikor a 
szakmai gyakorlaton a Vörös Október Férfiruhagyár-
ban ott álltunk a szalagnál, akkor már tudtam, nincs 
nekem semmi keresnivalóm ott, ahol minden azonos 
szabásminta alapján készül. Januárban megbeteged-
tem, hazajöttem, és már vissza sem mentem. Az edelé-
nyi könyvtár munkatársa lettem.

– Az unalmasnak tűnő konfekciódivat helyett magol-
hattad a címleírás szabályait és az ETO-számokat!

– Ha hiszed, ha nem: szerettem a katalogizálást és az 
ETO-t is. Az osztályozás során értettem meg az egyes 

szakterületek belső rendjét, a tudományok alá-, fölé-, 
mellérendeltségét. Ez a hatalmas rendszer fegyelemre 
tanított, és az átláthatóság, a rendszerezettség szüksé-
gességére. Ehhez különösen nagy segítséget kaptam 
Augusztinyi Béla bácsitól, aki akkor módszertani 
könyvtárosként dolgozott Edelényben és az atyai ba-
rátom lett. Talán katonai múltjából eredt az ő fegyel-
me, pontossága, amit természetesen elvárt minden 
kollégától. De felnéztem rá rendkívüli műveltsége, jó 
értelemben vett megszállottsága miatt is. Ő beszélt rá, 
hogy végezzem el a könyvtár szakot, neki köszönhetem, 
hogy népművelő–könyvtáros lettem, közben jártam nép-
rajz szakra az egyetemre, de ez mind-mind összefügg a 
múltunk értékeinek megismerésével, megmentésével, fel-
mutatásával. 

– Szinte minden területét megismerted a könyvtáros 
szakmának…

– Tényleg mindenféle könyvtártípusban, és a legkü-
lönbözőbb munkakörökben dolgoztam. Az edelényi 
pályakezdés után a Kurityáni Bányász Művelődési Ház 
és Könyvtár könyvtárvezetője, majd a Szakszervezetek 
Megyei Tanácsa Központi Könyvtára igazgatója voltam, 
és dolgoztam az edelényi gimnáziumban is, majd pedig 
nyolc évig voltam a könyvtárat, művelődési házat és 
tájházat magában foglaló Edelényi Városi Könyvtár és 
Edelényi Művelődési Intézmények igazgatója. Az évek 
során nagyon sok kiváló szakemberrel dolgozhattam, 
és köszönettel tartozom azoknak a kollégáknak is, akik 
felterjesztettek erre a díjra.

Filip Gabriella

ex	libris
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pro	bibliotHecA	díj	–	elisMerés	
A	MeGye	könyVtárosAinAk

az első kiTünTeTeTT
Az első díjazott Venyigéné Makrányi Margit, aki megyei 
hálózati igazgatóhelyettesként az elmúlt három évben vég-
zett kiemelkedő munkájával 
érdemelte ki a kitüntetést. 
2013 januárjától – a Könyvtá-
rellátási Szolgáltató Rendszer 
indulásától kezdve – irányí-
tó, koordináló munkájának 
eredményeként megyénkben 
új szakmai alapokon indult 
meg a kistelepülési könyvtári 
ellátás.

A feladat nem volt könnyű, 
hiszen csaknem háromszáz 
(azóta több mint 300) kis-
település jelezte csatlakozási 
szándékát könyvtárunkhoz. 
A módszerek megválasztá-
sa ezért meghatározó volt a 
működés eredményességé-
ben, sikerében. Három év 
távlatában jól látható, hogy 
a nagyobb városok bevoná-
sával, a munkatársak között 
a feladatok nemcsak terü-
leti alapon történő, hanem, 
azzal párhuzamosan, szak-
területi alapú megosztásával 
hatékony ellátást sikerült biztosítani a megyében. 

A könyvtárbuszok bevonása a szolgáltatásba, a letéti el-
látás eszközeinek és módszereinek kialakítása, a rendez-

vények, szakmai napok szervezésének munkája a Terü-
let-ellátási csoport közreműködésével a megyei hálózati 
igazgatóhelyettes irányító munkájának eredménye. 

Saját feladatain túl az or-
szágos KSZR munkabizott-
ság tevékenységében is a 
helyi érdekek figyelembe vé-
telével képviselte megyénket. 
Számos kistelepülésen segítő 
szakmai javaslatai, eredeti 
ötletei alapján újultak meg a 
könyvtárak, sikeres pályáza-
tok keretében. 

2014-ben a miskolci és 
megyei gyermekkönyvtáro-
sok bevonásával elindította a 
Hahó könyvtár(s)ak! olvasás-
népszerűsítő játékot, mely-
nek jutalma második éve az 
a balatoni táborozás, melyen 
eddig mintegy száz megyei 
kisiskolás vehetett részt.

Venyigéné Makrányi 
Margit az elmúlt három 
évben a megye kistelepü-
lési könyvtáraiért végzett 
kimagasló szakmai munká-
jáért kapta meg az új alapí-
tású könyvtáros díjat, és bár 

november 1-jétől nyugdíjba vonult, továbbra is számí-
tunk közreműködésére, szakmai ötleteire, tanácsaira.

Prókai Margit

a 10., jubileumi Borsod-abaúj-zemplén megyei 
könyvtáros találkozón, a miskolci ii. rákóczi ferenc 
könyvtárban, 2015. október 5-én adtuk át először 
a pro Bibliotheca díjat. a bronz emlékplakettet az alapító 
igazgató ötlete alapján varga éva szobrászművész készítette. 

ex	libris

Az első átadási alkalom szándékosan meglepetésként szolgált a könyvtáros kollégák és a díjazott számára is, 
hiszen a díj eredeti célja elsősorban az, hogy kitüntetésével megajándékozza, „meglepje” a kiemelkedő színvo-
nalon teljesítő könyvtárosokat. 

A következő évtől a díjat a könyvtár munkatársaiból álló grémium, bizottság fogja odaítélni az adott évben a 
miskolci és a megyei könyvtárügyért átlagon felüli teljesítményt nyújtó könyvtáros szakemberek számára. A díj 
hatósugara az egész megyére kiterjed, a városi díjat az intézmény munkatársai közül a megyei jogú városban 
szolgálatot teljesítő, a megyei díjat az intézmény megyei feladatát szolgáló munkatársai és a megye könyvtárosai 
közül az arra legérdemesebbek kaphatják meg.
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A	sárospAtAki	róMAi	kAtolikus	eGyHázi	
GyűjteMény	könyVtárA

A könyvtárunk szerepel a nyilvános könyvtárak 
jegyzékén. Állományát a sárospataki jezsuiták 
és kegyuraik, a Trautsohn, Bretzenheim, Win-
dischgrätz család, valamint a plébánosok hagya-
téka alapozta meg. A szerze-
tesrendek 1950-es feloszlatása 
után a könyvtár újabb jelentős 
anyaggal bővült. A könyvtár 
részét képezi a muzeális köny-
vállományunk: több ősnyom-
tatvány, köztük Petrarca mű-
veinek 1496-os bázeli kiadása 
és számos könyvritkaság. Egy 
RMK unikum, Vizsolyi Biblia, 
egy 1506-os színezett famet-
szetes cseh Biblia, a sajóládi 
pálosok szertartáskönyvei, a pataki Windischgrätz 
könyvtár több száz kötete és Historia Domusok.

A Gyűjtemény könyvtári állománya jelenleg 
több mint 30  000 kötet. A gyűjtőkörét jellege, 
alapfeladata és a működési területe – az Egri Fő-
egyházmegye földrajzi helyzete – határozza meg. 
Fő gyűjtőköre: vallás és vallástudomány, zempléni 
helyismereti irodalom, válogatás a filozófia és tör-
ténettudomány, a vallásnéprajz, 
a pedagógia, a művészet, a zene 
köréből, az általános szakterüle-
ti tájékoztatáshoz szükséges le-
xikonok, kézikönyvek, valamint 
Árpád-házi Szent Erzsébet és a 
Rákóczi-család szakirodalma.

A könyvtár az Egri Főegy-
házmegye papsága számára 
teológiai szakkönyvtár funk-
ciót lát el. Részt vesz a Fő-
egyházmegye igehirdetői és 
lelkipásztori tevékenységének 
szakirodalmi ellátásában, tudományos tájékoz-
tatásában, a híveket ellátja lelkiségi irodalom-
mal, valamint közművelődési szerepet vállal a 
város kulturális életében és az idegenforgalom 
kiszolgálásában.

A könyvtár hosszú évekig a sárospataki római 
katolikus plébánia épületében működött. 1999-

ben megkaptuk tartós használatra a plébánia 
szomszédságában álló egykori katolikus fiúisko-
la megüresedett, a Római Katolikus Egyháznak 
visszaadott épületét. Az állami és egyházi támo-

gatások segítségével megkezdett 
felújítás eredményeként 2007-
ben a Szent Erzsébet Házba 
költözött át a Római Katolikus 
Egyházi Gyűjtemény könyvtá-
ra, levéltára, valamint állandó és 
időszaki kiállításai. 

2009-ben a Megújuló Egy-
házi Gyűjtemények pályázat 
keretében olyan raktári beren-
dezéseket tudtunk beszerez-
ni, felújítani, amellyel lehetővé 

vált muzeális könyveink megfelelő elhelyezése. 
Ennek köszönhetően megújult a jezsuita könyv-
szekrényünk, és konferenciatermünkben sike-
rült egy látványkönyvtárat létrehozni.

A költözéssel párhuzamosan a könyvtár nyil-
vántartó rendszerét is korszerűsítettük, áttér-
tünk a Corvina Integrált Könyvtári Rendszerre. 
E rendszeren belül a teljes könyvtári állomá-

nyunk az Egri Főegyházmegyei 
Könyvtárral közös adatbázis-
ban kapott helyett.

2011–2012 folyamán a CBC 
HU-SK 09/01/1.3.1 „A Szent 
Erzsébet Út nyitó és záró ál-
lomásának infrastrukturális 
fejlesztése Sárospatakon és 
Kassán” című nyertes pályá-
zatunk keretében informáci-
ós és dokumentációs központ 
jött létre a Házban. Elkészült 
könyvtárunk új olvasóterme is.

Az átalakítások után, 2013-ban megkezdődhe-
tett a könyvtári állomány szakszerű elhelyezése, 
revíziója, feldolgozása. Ez a folyamat reménye-
ink szerint ez év végére befejeződik: megtörté-
nik a teljes állomány revíziója.

Kelecseny Mónika

a sárospataki római katolikus egyházi gyűjteményt kuklay antal atya hozta létre 
1967-ben. vegyes gyűjtemény: könyvtár, levéltár, muzeális közgyűjtemény. 

GrAduále
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Messziről	látszAnAk	iGAzán	A	MAGAs	HeGyek
Nagy utazás megyénkben Buda Ferenc önéletrajzi kötetével

Buda ferenc kossuth- és józsef attila-díjas költő – az utazásokat, a kisebb kité-
rőket, és a kényszerű távollétet, a három 56-os verse miatt kapott börtönbüntetés 
idejét leszámítva – mindig is az alföldön élt. de gyermekkorának egyik feledhetet-
len emléke, amikor a nyírségi rohod határából meglátta a tokaji hegyet.
Buda Ferenc Debrecenben született, ott járt iskolába, 
az ottani egyetem bölcsészkarán szerzett diplomát, 
több alföldi településen – Pusztavacson, Kecskeméten, 
Kerekegyházán – is tanított, majd évekig a Bács-Kis-
kun Megyei Levéltár munkatársa volt, később pedig 
a Kecskeméten megjele-
nő irodalmi lap, a Forrás 
főmunkatársa lett. Állan-
dó lakhelye évek óta Ti-
szakécske, de sok időt tölt 
Kecskeméten is. Amikor 
életében először járt Mis-
kolcon, maga sem hitte 
volna, hogy egyszer az 
itteni irodalmi lap, a Nap-
jaink szerzője lesz, és hogy 
az itteni szerkesztőknek, 
leginkább Kabdebó Lóránt 
irodalomtörténésznek kö-
szönhetően őt is a Hetek 
nevű költői csoportosulás-
hoz sorolják. (Igaz, amikor 
először itt járt, arra sem 
gondolt még, hogy egyál-
talán költő lesz.) 

A Hetek költői – Ágh 
István, Bella István, Buda 
Ferenc, Kalász László, Raffai Sarolta, Ratkó József és 
Serfőző Simon – az ország különböző vidékein éltek, 
személyesen még alig-alig ismerték egymást, amikor 
együtt kezdték emlegetni őket. Azért kerültek egy cso-
portba, mert hasonlóan gondolkodtak a világról, vál-
lalták a sorsközösséget a szegényekkel, az elesettekkel, 
és vállalták a közéleti felelősséget is.

Buda Ferenc Világ, világom című könyvében is meg-
emlékezik itteni kapcsolatairól. Az önéletrajzi kötet-
ben elsősorban családjáról, gyermekéveiről, iskoláiról 
ír, de mivel felnőttként tekint vissza erre az időszakra, 
itt-ott beleszövi a történetekbe a később megszerzett 
tapasztalatokat is. Így került az Aggtelek környéki út-
törőtáborozás emlékeinek leírásába az évtizedekkel 
később megismert költőtárs, Kalász László. 

„Lassacskán végállomásunk felé közeledve mókás 
helyneveket olvastunk le az állomásépületek homlok-

zatáról: Szalonna, Perkupa. ’Na, ez jó falu lehet, minden 
szalonnábul van. Ugorgyunk csak le, vágjunk egy jó 
darabot belőle!’ – ’Haggyad mán szalonnát, mingyán 
Kolbász következik’ – ’Te csak elhallgass, mert külön-
ben Perkupán csaplak!’ Így évődtünk egymással a fura 

falunevekkel eljátszadoz-
va, s nekem akkor még 
halvány sejtelmem sem 
volt róla, hogy majdani 
barátom, a ragyogó tehet-
ségű költő, Kalász László 
szülőföldjén járok.”

Az egykor volt tábo-
rozásnak köszönhetően 
szerepel még ebben a 
kötetben megyénk több 
más vidéke, települése 
is. Amit pedig a tokaji 
hegy kapcsán leírt Buda 
Ferenc, abban a gyermeki 
rácsodálkozás mellett fel-
fedezhetjük az érett költő 
bölcsességét is. „Nyíregy-
háza után északnyugat 
felé kanyarodva egy óra 
sem telt el, s a távolban 
kékesszürkén megjelent 

előttünk a tokaji hegy. Eszembe jutott, hogy Apám fa-
lujában, Rohodon, a szőlődomb oldalában – hány éve 
is? három? vagy már négy? – mekkora izgalom fogott 
el, amikor ugyanennek a hegynek alig fölsejlő, halvány 
körvonalait megpillantottam a messzi láthatár legal-
ján. Most meg itt van egyenest az orrom előtt! Elhagy-
tuk Rakamazt, már a Tisza hídján dübörög keresztül 
a vonat, a hegy dereka szőlősorok keskeny csíkjaival 
sűrűn telirajzolva, át is értünk a túloldalra, itt az ál-
lomás, ám a hegy kúpja sehol: olyan közel kerültünk 
hozzá, hogy az alja eltakarta.” 

A vonatablakból visszatekintve a gyermek Buda 
Ferenc is meglátta a tokaji hegyet, felnőttként pedig 
már tudja, és a könyvben leírta, amire egy kirgiz köz-
mondásban is megtalálta a magyarázatot: „Hegyet ki 
látni akar, messziről nézze.”

Filip Gabriella

Genius	loci	–	MeGyénk	Az	irodAloMbAn
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Borsod-abaúj-zemplén megye általános iskoláinak iii. és iv. osztályos tanulói je-
lentkezhettek a hahó, könyvtár(s)ak! című olvasásnépszerűsítő játékra, amit a ii. 
rákóczi ferenc Megyei és városi könyvtár 2015 februárjában a kszr keretében 
hirdetett meg. a tét, többek között, egy balatoni nyaralás volt!

HAHó,	könyVtár(s)Ak!	–	HAHó,	bAlAton!

A játék célja az volt, hogy a megye könyvtá-
rai minél több gyereket juttassanak közelebb a 
könyvek, az olvasás „világához”. A felhívásra a 
megye számos településéről – többek között az 
alacskai, a bőcsi, a hejőkeresztúri, a 
kazincbarcikai, a kistokaji, az ónodi, 
az ózdi, a révleányvári, a rudolftele-
pi, a sátoraljaújhelyi, a serényfalvai, 
a tardi, a taktakenézi és a telkibányai 
általános iskolából, valamint Mis-
kolc 5 intézményéből – összesen 46 
csapat jelentkezett. Így több mint 
száznyolcvan tanuló vetette bele 
magát az olvasásba. Hónapról hónapra a mai 
magyar gyermekirodalom legjelentősebb képvi-
selőinek alkotásait ismerhették meg játékos for-
mában a gyerekek. 

A két írásbeli fordulóban legjobban teljesítő 14 
csapat vett részt a június 8-án, Miskolcon megtar-
tott szóbeli döntőn. Ez a játékos vetélkedő is felért 
egy író-olvasó találkozóval, hiszen a zsűri elnöke 
Bosnyák Viktória író, műfordító volt. A legsikere-
sebb csapatok, összesen 44 gyerek utazhatott – a 
KSZR támogatásának köszönhetően – a Balatonra. 

A balatonmáriafürdői egy hét során – a fürdő-
zés, napozás mellett – kézműves foglalkozásokon, 
koncerteken vehettek rész a gyerekek. Szerepelt 
még a programban sétahajókázás, nagyvázsonyi 
kirándulás, sok-sok játék és a Tihanyi Sza-
badtéri Színpadon a Vuk című musical 
megtekintése.

Ez a játék, mely hónapokon keresztül 
az olvasásra, a könyvtárakra irányítja 
a gyerekek figyelmét, és természetesen 
a balatoni élmények hozzájárulhatnak 
ahhoz, hogy a későbbiek során is fontos 
időtöltésnek, és ismeretszerzésnek te-
kintsék a könyveket, és életelemükké 
váljon az olvasás.

A játék és nyaralás sikerességét bizo-
nyítja néhány szülő, nagyszülő és termé-
szetesen gyermek benyomása, vélemé-
nye a balatoni hétről:

„Örömmel nézegettem a fényképeket! 
Nagyon jó látni, hogy Gergőkém milyen jól 

érzi magát és egyben nagyon megnyugtató látni, 
hogy milyen biztonságban van. Látszik a nevelők 
odafigyelése és az, hogy milyen jó programokkal ké-
szültek.”

„Szeretném megköszönni ezt a hetet, melyet 
az unokám a táborban tölthetett. Ennyi prog-
ram és élmény, amiben részük volt a gyerekek-
nek, egy egész nyárra elég lett volna!”

„Nekem az tetszett a legjobban, hogy olyan 
sokat fürödtünk a Balatonban. Az is jó volt, 
amikor nagyon hullámzott a Balaton. De a 
Vuk c. musical is tetszett.” 

„Nekem nagyon tetszett a vár meg az egész 
Nagyvázsony. A Balaton nagyon jó volt, főleg az, 
amikor nagyon hullámzott. Amikor fagyiztunk, hát 
az olyan, de olyan finom volt, hogy valami elképesztő. 
Ja, még Tihany is nagyon jó volt. De szerintem maga 
ez a tábor fantasztikus.”

„Nekem nagyon ízlettek az ételek, és sok érde-
kes helyen voltunk. Olyan jó volt, hogy minden 
nap fürödhettem a Balatonban! Más szóval sze-
rintem szuper volt ez a tábor.”

Mi tehető ehhez még hozzá? Mindenki, aki részt 
vett a Hahó, könyvtár(s)ak! vetélkedő szervezésé-
ben, lebonyolításában, a táborban, örömmel tette. 
És nem mellesleg: a történet folyatódik! Könyvtár-
sak kerestetnek 2016-ban is!                    

Miklós Katalin

Tükör
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10	éVes	okn	–	jubiláló	MeGyei	tAlálkozó

Az október 5-ei könyvtáros találkozó díszvendége 
az EMMI Közgyűjteményi Főosztályának vezető-
je, dr. Sepsey Tamásné dr. Vígh Annamária értékelte 
a megyei könyvtárak tevékenységét, a kistelepülési 
könyvtári ellátás eredményeit. Az elmúlt 10 év talál-
kozóinak eseményeit Venyigéné Makrányi Margit 
megyei hálózati igazgatóhelyettes elevenítette föl, 
értékelve azok szakmai 
hasznosságát, élményeit. 
Kiemelte, hogy sikerült 
valódi közösséget építeni 
és példaképeket felmutatni 
– ez a kezdetektől célja is a 
rendezvényünknek. Ennek 
jegyében köszöntöttük 
a jubiláló és nyugdíjba 
vonuló könyvtárosokat. 

Most először adtuk át a 
megye könyvtárosainak 
munkáját elismerő Pro Bibliotheca díjat (erről a 16. 
oldalon részletesen írunk). A másik örömteli eseményt 
a határon túli kollégákkal való közös ünneplés 
jelentette. Könyvtárunk ebben az évben kötött 
együttműködési megállapodást a Székelyudvarhelyi 
Városi Könyvtárral, melynek eredményeként a 
miskolci találkozón két udvarhelyi kolléganő, Kisfaludi 
Erika és Kovács Erzsébet vett részt.

A határon túli kapcsolatok jegyében folytatódott az 
OKN második, keddi napja is, Helytörténeti kutatások 
Miskolcon és Kassán címmel. Vérbeli lokálpatrióta ku-
tatók, tudósok számoltak be a miskolci kutatásokról: a 
várostörténeti adatbázisról, az Avasi Disputa kutatási 
programjáról, a középkori és újkori Avas újabb történe-
ti topográfiai kutatásairól. A kassai Állami Tudományos 
Könyvtár munkatársai bemutatták a több évtizedes kuta-
tásuk eredményeként nemrég megjelent Kassaiak lexiko-
na (1848–1938) című életrajzi lexikon első kötetét, utalva 
annak számos magyar vonatkozására, jelentőségére. Egy 
példányt ajándékba kapott könyvtárunk, így a kutatók 
nálunk is hozzáférnek az információhoz.

A hagyományainknak megfelelően rendeztünk – per-
formansszal színesített – könyvbemutatót: Kert a könyv-
tárban, élmény a könyvben című rendezvény keretében 
a Húszimádóknak című könyvet Vass Tibor József Atti-
la-díjas költő, a kötet szerkesztője, a Spanyolnátha mű-
vészeti folyóirat főszerkesztője mutatta be. A Felföldi 

Fotográfusok Szövetségéhez tartozó alkotók kalotaszegi 
képeiből rendezett kiállítást Szathmáry-Király Ádám, a 
szövetség vezetője nyitotta meg.

A hét végén, pénteken és szombaton könyvtár-
buszunk Miskolcon közlekedett, a belvárostól távo-
labbi területeken toborozva olvasókat (Komlóstető, 
Hámor, Pereces, Bodótető és Szirma, Görömböly, 

Hejőcsaba, Tapolca város-
részben). A hetet a szoká-
sokhoz hűen a Könyves 
Vasárnap zárta, játékos 
családi vetélkedővel, az 
olvasók királya és király-
nője megkoronázásával, 
Gryllus-koncerttel – óriási 
érdeklődés mellett, szemé-
lyesebbé téve kapcsolatun-
kat az olvasókkal. A visz-
szajelzések megerősítettek 

minket abban, hogy a rendezvénysorozatot a hagyo-
mányos programokkal együtt sikerült újdonságokkal, 
aktualitásokkal frissíteni, és tartalmilag is gazdagítani.

Prókai Margit

szAkMánk	szentjei
A könyveknek, a könyvtáraknak és a könyvtárosoknak négy 
vagy öt, esetleg több védőszentje is van. 

Szent Jeromos, Szent Lőrinc és Alexandriai Szent Katalin is 
védelmezte – több más szakma, hivatás, élethelyzet mellett – a 
tudást, a könyvet, az olvasást. Szent Viboráda szintén könyves 
szakember volt, könyvkötőként is dolgozott a Sankt Gallen-i 
kolostorban. Feljegyezték róla, hogy jóstehetségének köszönhe-
tően 926-ban megjövendölte a magyarok támadását, azt java-
solta az apátnak, rejtsék el a könyvtár és a templom kincseit. A 
papok, a szerzetesek mind-mind elmenekültek, de ő a cellájában 
maradt. Szomorú történet, de szegény apácát lemészárolták a 
fosztogató magyarok. Ezért lett Viboráda jelképe a bárd és persze 
a könyv, és ezért lett a könyvtárosok védőszentje is. E-könyvek, 
az elektronikus könyvtárak és az informatikus-könyvtárosok 
legfőbb védelmezője Sevillai Szent Izidor lett. A középkorban élt 
Izidor ugyan még mit sem tudhatott az internetről, de tudásá-
nak, enciklopédikus műveltségének köszönhetően II. János Pál 
pápa őt nevezte meg a számítógépek, a számítógépet haszná-
lók, az elektronikus kommunikáció patrónusaként. 

(Vannak, akik azt állítják, külön védszentje van a katalogi-
zálóknak, de ezt egyelőre nem sikerült bibliográfiai adatokkal 
alátámasztani...)     (fg)

a ii. rákóczi ferenc könyvtár a 10. országos könyvtári napokat a 
10., jubileumi megyei könyvtáros találkozóval nyitotta meg – és az 
olvasókkal való nagy találkozással, a könyves vasárnappal zárta. 

Tükör
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okn	–	A	MeGyében
A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyv-
tár által megyei szinten koordinált Országos 
Könyvtári Napok programsorozatban évről évre 
több könyvtár vesz részt. Mivel a 
pályázati forrás mértéke nem vál-
tozott az elmúlt évihez képest, és 
nem is igazodott a megye telepü-
léseinek számához, a rendezvény-
sorozat sikerességéhez a Könyv-
tárellátási Szolgáltató Rendszer is 
jelentős támogatással járult hozzá. 

A sorozat mottója 2015-ben 
a „Könyvtárba mentem, gyere 
utánam!” volt. A felhívást komo-
lyan vették kollégáink is, mivel Bor-
sod-Abaúj-Zemplén megye 328 
településén 358 intézmény várta 

változatos programokkal, közönségtalálkozókkal, 
gyermekfoglalkozásokkal, kiállítások rendezésével 
és képzésekkel a környezetében élőket. Az idén 10. 

alkalommal meghirdetett, jubileumi 
eseménysorozathoz megyénk 787 ren-
dezvénnyel járult hozzá.

A programfajtákat tekintve: kéz-
műves foglalkozástól kezdve a zenei 
élményt nyújtó koncerteken, vala-
mint író-olvasó találkozókon és ol-
vasásnépszerűsítő felhívásokon át a 
vetélkedőkig és műveltségi játéko-
kig rendkívül gazdag lehetőségeket 
kínáltunk az érdeklődők számára. 
A közel 17  000 résztvevő, a babáktól 
a nyugdíjas korosztályig, megtalálta a 
számára érdekes programot.

könyVtári	nApok
2014-ben rendeztük meg első alka-
lommal a miskolci Petőfi Könyvtári 
Napokat, ami az idén is nagy siker-
rel zajlott le szeptember 25–26-án. A 
programok sorát Tóth-Kane Kumba 
Dada festménykiállításával nyitottuk 
meg, majd a második napon színes, 
izgalmas játékok, zenés táncos mű-
sorok várták az érdeklődőket. Ilyen 
alkalmakon elmaradhatatlan a kéz-
műveskedés, különlegességként vak-
vezető kutyákkal és a Braille-írással 
ismerkedhettek meg a látogatók. 

A Petőfi Könyvtári Napok megren-
dezése nagyon jó alkalom arra, hogy 

a városrész lakóit minél nagyobb 
számban becsábítsuk a könyvtár-
ba, és nemcsak egyszeri látogató-
ként, de a kínált kedvezmények-
nek köszönhetően rendszeres 
könyvtárhasználóként is.  

A miskolci Tompa Mihály 
Könyvtár évek óta megemlékezik 
névadójáról a születésnapjához 
közeli időpontban. Idén ötödik al-
kalommal rendeztük meg a Tom-
pa-emléknapot. Műveiből is hall-
hattak ízelítőt a vendégek illő zenei 
kísérettel, de magáról a költőről is 
sok újdonságot megtudhattunk. 

könyVes	VAsárnAp
Tízéves az Országos Könyvtári Napok, 
így tízedik alkalommal rendezte meg 
a II. Rákóczi Ferenc Könyvtár a program-
sorozat keretében a Könyves Vasárnapot 
is. Ezen a napon elsősorban a családok 
veszik birtokukba a könyvtár szolgáltató 
tereit a földszinttől a második emeletig. 
Játszik gyermek és felnőtt, igyekeznek 
legyőzni a könnyebb-nehezebb „akadá-
lyokat”, és vidáman gyűjtik a pontokat 
a győzelem reményében. Persze ebben 
a játékban mindenki győztes. Nemcsak 
azért, mert valamilyen ajándékkal térhet 
haza, hanem azért is, mert egy jó hangu-
latú délelőttöt töltenek el nálunk – együtt. 

Közben a gyerekek megtapasztalhatják 
az alkotás, a kézműveskedés örömét, 
az olvasók királynője és királya pedig 
büszkén viseli a sok olvasás jutalmául 
kapott koronát. Mint a korábbi külön-
leges vasárnapokon, most is hatalmas 
tortával ünnepeltük a napot. És nem 
maradhatott el a záró koncert sem, 
melyen ezúttal Gryllus Vilmos játszott. 
Ez a nap, nagyon jó alkalom arra, hogy 
a résztvevők megtapasztalják; a könyv-
tár sok élmény forrása is lehet, melynek 
hatására a gyerekek nagyobb korukban, 
sőt felnőttként is rendszeres használói 
lehetnek a könyvtárnak. 

Számos, eddig leíratlan anekdota és 
történet maradt fenn róla Gömör-
ben, melyekből A hanvai pap hamvai 
című könyvében gyűjtött össze egy 
csokorra valót Farkas Ottó, aki ez al-
kalommal ellátogatott a könyvtárba, 
hogy még jobban megismerhessük 
nem a költőt, hanem az embert. 

Több volt ez a Tompa Mihályra 
való emlékezésnél. Ráirányította a 
figyelmet a költészetre, az iroda-
lomra, az olvasásra, és nem utolsó 
sorban arra, hogy a könyvtárakban 
őrzött és elérhetővé tett értékekre 
bárki rátalálhat.

Tükör



22

Könyvtári mappa

A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei könyvtárosok lapja

„VisolbAn	kezdettetett”	–	és	folytAtódik
„Visolban kezdettetett böyt elö szombaton, az az, 18. 
napián böyt elö hauánac 1589. estendöben...” Az 1590-
ben, Károlyi (eredetileg Radicsics) Gáspár gönci prédiká-
tor (Nagykároly, 1529 – Gönc, 1591) fordításában kiadott 
Vizsolyi Biblia utolsó oldalán áll az 
idézett mondat. A fordítómunkát 
Károlyi több más lelkésszel együtt, 
mecénások segítségével végezte 
1586-tól. A nyomtatást 1589. feb-
ruár 18-án kezdték, és 1590. július 
20-án fejezték be Mantskovit 
Bálint lengyel származású nyom-
dász vezetésével. 

Egy Vizsolyi Biblia 6 kg és 2412 
oldalt tartalmaz. Első magyar 
nyelvű Szentírásunk, melyből 
7–800 darabot nyomtattak, de már a Régi Magyarországi 
Nyomtatványok szerint is csak 51 maradt fenn (egy pél-
dány a vizsolyi templomban látható), új életre kelt Daruka 
Mihálynak, a Vizsolyi Biblianyomtató Műhely vezetőjének 
köszönhetően, aki teljesen korhű eszközökkel és módsze-
rekkel újra kinyomtatta az egész Bibliát, melyet 2015 jú-

liusában mutattak be az érdeklődőknek, s amely pontos 
mása a 425 évvel ezelőtt készült műnek. 

A nem mindennapi vállalkozáshoz még papírmal-
mot is kellett építeni, hogy az eredetivel megegyező 

papírt használhassanak. Daruka 
Mihály terveiben 200 Biblia 
nyomtatása szerepel. A nem 
mindennapi munkába nemcsak 
bepillanthatnak a látogatók, de 
támogathatják is azt. 4500 fo-
rintért már bárki örökbe fogad-
hat egy betűt, 25  000-ért pedig 
nyomdai cifrát is. Eddig keve-
sebb mint 50 könyv talált gazdá-
ra, de ez nem is meglepő a 4000 
eurós ár mellett.

A Vizsolyi Biblia idén hungarikum lett, többek 
között azért, mert „[…] Kulturális, hitéleti és nyelv-
történeti hatása felbecsülhetetlen.”

A virtuális ismerkedéshez ajánlott oldalak: 
http://vizsolyibiblia.hu/ és http://vizsolyibiblia.com/ 
      Bede Katalin

Tezaurusz – szakmai öTleTbörze

MeGeleVenedett	oldAlAk
A Megelevenedett oldalak kalandos olvasóverseny új-
szerűsége máig tart, pedig már 9. alkalommal tettünk 
kísérletet arra, hogy ily módon népszerűsítsük az ol-
vasást a bogácsi Bükkalja Általános Iskolában. Most 
Nógrádi Gábor a Mi Kinizsink című ifjúsági regénye 
helyszíneivé rendeztük át tanítás után a tanterme-
ket. A 11 helyszínen tanulóink részleteket olvastak a 
könyvből, majd az olvasott szövegrészhez kapcsoló-
dó feladatok megoldása közben a regény szereplőivé 
válhattak. A történet felnőtt szereplőit pedagógusok, 
szülők, Bogács község intézményvezetői alakították. 

A verseny értéke, hogy nem a tárgyi tudás a hang-
súlyos, hanem az ügyesség, találékonyság, megfigyelő-
készség, bátorság, emlékezet, kommunikációs készség, 
néhol az erő, természetesen a szövegértésre alapozva. 

jó	borrAl,	könyVVel
Az Országos Könyvtári Napok programsorozat kere-
tében rendeztük meg a felnőtteknek a Tüzes borok, 
pajzán mesék Bogácsról című rendezvényt. Akár-

Appendix	

milyen hihetetlen, ezen a rendezvényen a természet 
nagy ajándékának, a bornak segítségével a könyvtárba 
járást próbáltuk népszerűsíteni. Szerettük volna meg-
mutatni, hogy milyen sokoldalú tanulási, tájékozódá-
si, kulturális, szociális lehetőség rejlik a könyv, a bor és 
a téma iránt fogékony közösség találkozásakor. 

A népmeséket helyi mesemondóink osztották meg 
velünk. A borok bemutatására kiváló bogácsi borászok vál-
lalkoztak. A bogácsi pincéket bemutató film által elénk tárult 
a Bükkalja borvidéke. A rögtönzött mini könyvtár révén 
a jelenlévőknek lehetőségük volt a szőlőfeldolgozásról, a 
borkészítés technológiájáról szóló könyvekbe betekinteni, 
borverseket, székely népmeséket, történeteket lapozgatni.

Megtapasztalhattuk, hogy a „könyvtár, mint közösségi 
tér” kifejezés helytálló (még akkor is, ha éppen a hely szűke 
miatt ezt a könyvtári rendezvényt a Közösségi Házban 
rendeztük meg) – ugyanis sokáig kötetlen beszélgetés kö-
vetkezett, ami számomra azt sugallta, hogy a gépek világá-
ban igény van a társas kapcsolatokra, eszmecserére. 

Jankóné Jónás Zsuzsa
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eMlékezés…
„Életének 76. évében, 2015. augusztus 19-én elhunyt 
Hernádi Istvánné könyvtáros, magyar nyelv és iroda-
lom szakos középiskolai tanár, 1976. májusa és 1992. 
augusztusa között a Miskolci Városi Könyvtár igazga-
tója.”

Nagyon nehéz keresni a szavakat, melyek a döbbene-
tet, fájdalmat kifejezhetnék halálod hírének hallatán.

Visszagondolni, emlékezni egy nagyszerű emberre, 
igazgatóra, kollégára, az együtt töl-
tött évekre csak csendben, méltóság-
gal lehet, miközben az évek minden 
apró részlete gazdag tartalommal volt 
tele. Foszlányokat lehet csak felidézni, 
emlékképeket felsorolni, melyek visz-
szatükrözik számunkra lényedet, a 
szakma iránti szeretetedet, végtelen lel-
kesedéssel végzett munkádat. Igazgatói 
kinevezéseddel nagy elődök nyomdo-
kaiba léptél, s az évek alatt Te is példa-
képpé váltál kollégáid számára. 

A szilárd alapokra épülő Miskolci 
Városi Könyvtár hálózat igazi szellemi műhely volt 
a városban, és elért sikereit, hírét tovább repítetted a 
szakma minden területén. Szakmailag sokoldalú utat 
választottál, ami tele volt kihívásokkal (ötletekkel, fel-
adatokkal) a munkatársaid számára is. Alakítottál, ve-
zettél, tanítottál minket, szárnyakat adtál nekünk, akik 

„Nem dicsérés csak temetés 
Temetés sem csak számvetés
Hatmilliárdból ez az Egy
Semmiből sarjadt gyermeteg
Ujjon kiszámolt egyszeregy
Az Összben Eggyel kevesebb
Amely fölötte összecsap
Az Őssejtek kórtánca csak”
A kedves barát, a költő 

Somlyó György Elrendelés 
című versének sorait idézve 
jelent meg 2015. április 

21-én, Nyékládházán, a helyi médiumban a szomorú 
hír: Demkó Anna, a könyvtáros, örökre „elment”.

Anna 1951. május 27-én született Nyékládházán. Itt 
élt és dolgozott. 43 éven át volt a helyi könyvtár vezetője, 
népművelő és igazi lokálpatrióta. Szerette és – nem túlzás 
– legjobban ismerte szülőhelyét, az itt élő emberek leg-
többjét. Szakmai tudása, műveltsége, nagy helyismerete, 
segítőkészsége miatt sokan tisztelték és szerették.

alig néhány évvel voltunk fiatalabbak Tőled. Tudtad, 
hogyan kell a megörökölt kincsekre vigyázni. Lehe-
tőségeket adtál, hogy országos nagyrendezvényeken 
részt vehessünk, továbbképzésekre küldtél bennün-
ket, szakmai kirándulásokat szerveztél határon innen 
és határon túli könyvtárak megtekintésére. Mindezek 
szolgálták meglévő szakmai tudásunk bővítését.

Törődtél azzal, hogy könyvtáros nagy családban dol-
gozzunk, a fiókkönyvtárak munkatársai egymás mun-
káját tiszteljék, s önzetlenül segítsenek egymásnak, ha 

arra szükség volt. Igyekeztél a legmagasabb 
szintű szakmai tudással mindenre megol-
dást keresni. A könyvtárban végzett mun-
kára a legmélyebb részletekig rátekintésünk 
volt, értettünk minden szakmai feladat 
elvégzéséhez, így tanították előd igazga-
tóink és Te magad is. Így ismertek minket 
országszerte: a miskolci könyvtárosok, akik 
minden területen megállják a helyüket… 

Nóra, kedves! Emberségből fakadó hiva-
tásod, a könyvtár iránti szakmai szerete-
ted úgy tudtad átadni nekünk, hogy ön-
magad, szívedet és minden képességedet 

emberfeletti ajándékká tetted számunkra. Köszönjük 
Neked mi, akik ismertünk és becsültük szakmai és 
emberi nagyságodat.

Nehéz elfogadni, hogy már csak búcsúzni tudunk Tőled.
Isten Veled, nyugodj békében…

Vörösné Hornyánszki Erika 

Saját elhatározásából kutatta szülőhelye történetét, 
településünk híres szülötteinek életét, a településhez 
való kötődésüket, melyet folyamatosan le is jegyzett, 
így a szakdolgozatukat e témában íróknak is tudott 
segíteni. Fontos résztvevő volt a nyékládházi helytör-
téneti gyűjtemény megvalósításában. Ugyanilyen ak-
tívan részt vett az intézmény rendezvényeinek szerve-
zésében és lebonyolításában is.

Annának a „könyvtára” volt a második otthona. Ő 
mindennap túlórázott. Az „érted haragszom nem elle-
ned” jellemezte, amikor szigorúbban fordult az ifjúság 
felé. Nem ismerte a „betegszabadság” fogalmát, még sú-
lyosan beteg állapotában is bent találtam a könyvtárban.

Április 19-én meglátogattam a kórházban, voltak 
kérései, kérdései. Nem készült „elmenni”.

Ám Anna április 21-én éjjel örökre „elment”.
Demkó Annának, Nyékládháza Város Önkormány-

zatának Képviselő-testülete 2015. június 28-án posz-
tumusz Pro Urbe díjat adományozott.

Perge Józsefné

nekrolóG

Az	ő	VárosA,	Az	ő	könyVtárA	Volt…
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Gál	HAlász	AnnA:	káVé	A	terAszon
az ünnepi könyvhétre jelent meg gál halász anna kávé a teraszon című regé-
nyének második, átdolgozott kiadása. ez volt a szerző 15. kötete, és sajnos, már 
tudjuk: életében az utolsó. a mezőzombori születésű, alsózsolcai gál sándorné, 
akit íróként nagyon sokan ismertek ebben a megyében, szeptember 21-én elhunyt.
Az ünnepi könyvhéten még dedikálta a régi-új regényét 
Gál Halász Anna, de az őszre tervezett könyvtári kötetbe-
mutatókat egyre jobban elhatalmasodó betegsége miatt 
lemondta. Pedig a Kávé a teraszon olvasóinak biztos 
számtalan kérdése lett volna. Így csak találgathatunk, 
miért dolgozta át a regényt? Minek van valósá-
galapja és mi a fikció a történetben? Nem félt-e 
attól, hogy majd szóvá teszik: ilyen nagy szere-
lem nincs, nem létezik. Vagy valamikor mégis 
lehetett? Úgy írja, mintha igazán megtörtént – 
vagy megtörténhetett volna. De hogy mikor, 
az nem derül ki a regényből. A cselekmény ide-
jéről annyit tudunk, amennyit a bevezetőben ír 
a szerző: „akkor játszódik, amikor még a Polgár-
mesteri Hivatalt Tanácsházának hívták”, és a fül-
szövegben elárul a kiadó: „az 1950-es években játszódik”. 
Ennél többet nem tudunk meg arról a korról, amelyben a 
Telekfalván helyettesítő postáskisasszony és a helyi orvos 
szerelme lángra lobban és házassággá érik.

Már nem tudjuk megkérdezni a szerzőt, hogy szán-
dékosan hagyta ki regényéből a világot, vagy az 50-es 

bibliofil

évek valóságát tényleg nem érzékelték a szereplők: sem 
a nyugdíjas tanítónő, sem az orvos, sem az ő édesanyja, 
sem a tanárok, sem az óvónő, sem a postáskisasszony, 
sem a festőművész, sem az egyetemi hallgató, sem a fiatal 
katonatiszt. Ebben a történetben nincs se tanácselnök, 

se téeszelnök, se párttitkár, se rendőr… Igaz, pap 
sem. A helyi értelmiségen és vendégeiken 
kívül a falu többi lakójáról sem sokat tudunk 
meg. Jellemzésükre a bevezetőben annyit ír a 
szerző, hogy közvetlenségüknél csak a bizal-
matlanságuk a nagyobb. 

Aggodalomra semmi ok. Az összegabalyo-
dott szerelmi szál kibogozódik: győz a szere-
lem. Fordulatos, jól kitalált történet, pergő 

párbeszédekkel, az ellenőrző programra fittyet 
hányó vesszőkkel, szóközökkel. 
Vegyük kezünkbe a regényt! Engedjük el magunkat, és 

mesés álomvilág részesei lehetünk: kint nagy pelyhekben 
hull a hó, bent duruzsol a kályha, ülünk a beüvegezett te-
raszon, az asztalon gőzölög a frissen lefőtt kávé. Cukor is 
van benne bőven!                                                Filip G.

HAjdu	Gábor:	nászcsók	káintól
ki tudja, jobb lett volna-e, ha hajdu gábornak ez a regénye 
még életében megjelenik. nagyobb hatást váltott volna-e ki? 
vagy már akkor is az elhallgatás csöndje vette volna körül, mint 
annyi más szépirodalmi művet, mely a rendszerváltozás – vagy 
mi – környékén látott napvilágot.
Hajdu Gábor műveire egyébként életében sem vetült 
sok fény. Besorolódott helyi szerzőnek, noha temetésén 
egyik búcsúztatója Sánta Ferenc rangú írónak említette. 
Talán, ha előbb be tudta volna fejezni a nemrégiben ha-
gyatékából előkerült s fő művének szánt regényét, na-
gyobb odafigyelést váltott volna ki munkássága. 

Az írói kibontakozás esélyei meglehetősen korlátozottnak 
mutatkoztak a kádári időkben. Éveket kellett várni egy-egy 
könyv megjelenésére. Persze voltak kivételek, akikkel futott 
a szekér. Hajdu Gábor nem tartozott, nem is akart közéjük 
tartozni. Más oka is volt az észrevétlenségben maradásá-
nak. Ereje nagy részét elvette az újságírás – abból élt. S még 
valami: személyében volt valami túlzott szerénység, hát-
térbe húzódás. Mások ügyes-bajos dolgai mellett azonban 
mindenkor kiállt. Határozottságáról tanúskodik a Nászcsók 
Káintól című regénye is. Kiállásról azok mellett, akik elszen-
vedői voltak a Rákosi-idők embertelenségének.

Sokrétegű, sűrű szövésű 
regény, bevonva a cselekménybe 
Hajdu Gábor felmenőihez tarto-
zó szereplőket is, akik átélői voltak az eseményeknek, ez 
kiolvasható. Mintha az orosz nagyregények mintája lebe-
gett volna a szeme előtt, amikor teljes képet kívánt adni az 
ötvenes évek fojtogató légköréről. Ezért érezni úgy, mintha 
nem lenne főhőse a műnek, valójában nincsen is. Mégis le-
bilincselő olvasmány, izgalomban tartja az olvasót, ahogy 
a szereplők vergődnek a kiszámíthatatlan viszonyok közt. 
Az érdemtelenek lesznek érdemesek és fordítva, elvéve 
tőlük az érvényesülés lehetőségét is: levegőhöz se jussanak.

A könyv nem ad lehetőséget feloldásra, nincs megköny-
nyebbülés. Mégis jó elolvasni, mert egy olyan kort mutat 
be, amelynek mélységeit az egyéni sorsok szenvedéstörté-
netei tudják igazán megmutatni.    

 Serfőző Simon
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