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Beköszöntő2022. Július

70 éve a megye és Miskolc szolgálatában
A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár idén 
ünnepli 1952. évi alapításának 70., a Népkert melletti  
központi épülete átadásának 50. évfordulóját. A jubileumi 
évben az intézmény Miskolc Megyei Jogú Város Nívódíjá-
ban részesült.

Amikor egy kulturális intézmény fennállása  
valamely kerek évfordulója alkalmából kitünte-
tést vehet át, ez egyfajta születésnapi ajándéknak 
tűnhet. Az elismerés apropója ugyan egy jubileum, 
de nem a kerek 70-es, vagy 50-es számnak szól, 
hanem azoknak az éveknek, évtizedeknek és azok 
elhivatott munkájának, akik 1952 óta végzik a vá-
ros és a megye könyvtári ellátását. Ez a feladat  
1960-ig egy intézményen belül, majd 2013-ig  
a megyei és a városi könyvtárak párhuzamos mű-
ködésével valósult meg. A Miskolci Városi Könyv-
tár 2010. évi Nívódíja után idén a közös történeti 
és gyűjteményi gyökerekkel bíró, immár egy szer-
vezetként működő megyei és városi intézmény is 
hasonló elismerésben részesült.

Mit ért el a könyvtár az elmúlt 70 év alatt?  
Honnan indult és milyen utat járt be? Kik voltak, 
akik vezették ezen az úton és milyen munkatársi 
csapat követte őket? A jubileumi év a visszatekin-
tés, az összegzés, a megemlékezés és a köszönet-
nyilvánítás ideje. 

Ennek szellemében januárban a magyar kultú-
ra napja tiszteletére rendezett 50 év, 50 kép című 
fotókiállítással kezdtük az emlékezést egykori 
kollégák körében. A képanyagot a 93. Ünnepi 

Könyvhét miskolci Erzsébet téri 
programjainak résztvevői is meg-
tekinthették, a tavasszal meghir-
detett miskolci VárosJárás egyik 
helyszíneként pedig az érdeklő-
dők játékos keretek között ismer-
kedhettek meg a könyvtár gaz-
dag történetével.

Szeptemberben intézményünk 
születésnapi ünnepséget szervez 
egykori és jelenlegi munkatár-
sai részvételével, valamint az  
Országos Könyvtári Napok ke-
retében a többi, szintén 70 éves  
megyei könyvtárral.

A 70 éves megyei ellátásban 
nemcsak saját kollégáinkról és munkájukról kell 
megemlékeznünk, hanem be kell mutatnunk a me-
gye nyilvános könyvtárainak tevékenységét és a  
2023-ban 10 éves Könyvtárellátási Szolgáltató 
Rendszer megyei eredményeit, a csaknem 100 
megújított könyvtárat, a szakmai együttműködé-
seket, a könyvtáraknak a kistelepülések életében 
betöltött pótolhatatlan szerepét. Ennek egy része 
a Könyvtári Mappa ez évi decemberi számában 
lesz olvasható.

A Nívódíj átvétele alkalmából készült fotón  
a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 
jelenlegi munkatársai láthatóak. Amikor rátekin-
tünk erre a képre, képzeletben bővítsük azokkal, 
akik az elmúlt hét évtizedben munkájukkal hoz-
zájárultak a megyei és a városi könyvtári ellá-
tás megszületéséhez és folyamatos fejlesztéséhez.  
A Nívódíj az ő munkájuk elismerése a kettős jubi-
leum az ő ünneplésük is.

Varga Gábor
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A könyvtárosi pálya egyrészt tudományosan megalapo-
zott hivatás, másrészt gyakorlati szakma, ezért a könyvtá-
ros képzés a mai napig fontos feladata intézményünknek. 
A városban és a megyében – sőt azon kívül is – igény volt 
és van arra, hogy segédkönyvtáros tanfolyamainkat éven-
te meghirdessük. Ezek a képzések a kezdetektől napjainkig 
az alábbiak szerint alakultak.

Fülöpné Ondok Zsuzsanna

Az 1945 utáni három évtizedben a középfo-
kú szakképzettségűek alkották a könyvtárosok  
derékhadát, és az 50-es évek elején a frissen áta-
dott megyei könyvtár munkatársai körében  sem 
volt olyan dolgozó, aki könyvtáros szakmai isme-
retekkel rendelkezett volna. 

1954 szeptemberé-
től a megyei könyv-
tár megkezdte a 
hálózatban dolgozó 
községi könyvtáro-
sok alapképzését, 
és a főfoglalkozá-
súak továbbképzé-
sét. A tanfolyam 
résztvevői elméleti 
és gyakorlati ok-
tatásban egyaránt 
részesültek. A mini-
mum vizsgára azért 
is szükség volt, mert 
1955. január 1-től minden könyvtár önállóan szer-
zeményezett, ami alapvető szakmai ismereteket 
föltételezett.

Az országosan 1957-ben középfokú könyvtá-
ros tanfolyamok szervezésébe a megyei könyv-
tár az elsők között kapcsolódott be, majd  
1967-ben a szaktanfolyamok miniszteri rendelet 
miatt megszűntek, mert a tanítóképző intézetek 
vették át az oktatást.

1979-ben indult újra a 250 órás könyvtárkezelői 
tanfolyam a könyvtárban. A 21 év alatt nyolc 
könyvtárkezelői tanfolyamon összesen 354 hallga-
tó vizsgázott eredményesen.

1992 hozta az újabb áttörést, amikor az új kép-
zési rendelet alapján a régió számára 6 féléves 
könyvtáros asszisztens tanfolyam indult, ami  
1995 májusában záró dolgozattal és szóbeli vizs-
gával zárult. 

1994-95-ben felsőfokú gyermekkönyvtáros szak-
tanfolyamot tartottak a diplomával már ren-
delkező könyvtárosok részére, ahol 27-en kaptak  
felsőfokú könyvtáros szakképesítést.

2006-tól a könyvtáros asszisztens képzés az  
Országos Képzési Jegyzék rendszerében folytató-
dott, az alábbi tantárgyakkal: dokumentumisme-

ret, formai feltárás, gyűjte-
ményszervezés, könyvtári 
osztályozás, könyvtártan, 
olvasószolgálat, raktáro-
zás és állományvédelem,  
számítástechnika; emellett 
továbbra is a tananyag ré-
szét képezte a könyvtárban 
végzendő szakmai gyakor-
lat. A képzőhelyenkénti 
specialitásoktól függően 
összesen kilenc-tíz hóna-
pig tartó képzést általában 
220–260 óra alatt bonyolí-
tották le a szervezők.

2007-ben a felújított megyei könyvtárban kialakí-
tott új oktatóteremben folytattuk tanfolyamain-
kat. Ebben az időszakban intézményünk minden 
évben indított segédkönyvtáros OKJ-s képzést. 

2012 júliusában érvénybe lépett az új OKJ-t sza-
bályozó 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet, amely-
ben – átalakított keretrendszerben – továbbra  
is szerepelt a segédkönyvtáros szakképesítés.

2013  január elsején a Miskolci Városi Könyvtá-
rat és a II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtárat 
összevonták. 

Ez az év a tanfolyam életében is fontos változá-
sokat hozott, hiszen az új felnőttképzési törvény 
és kormányrendelet hatályba lépése miatt a  
2014-es év tanfolyamunk újra engedélyeztetésé-
vel telt. 2015 márciusában indult a már megújult 
3 modulból álló 450 órás OKJ segédkönyvtáros 
képzésünk. Évente nagy érdeklődés mellett indí-
tottuk tanfolyamainkat, melyekre Borsod-Aba-
új-Zemplén mellett a környező megyékből is sokan  
jelentkeztek.

A Könyvtári Intézet honlapján ajánlás volt olvas-
ható a segédkönyvtáros képzéssel kapcsolatban, 
melynek köszönhetően a KSZR településeinken 
dolgozó kollégák mellett minden évben sok peda-
gógus jelentkezett, és végezte el a tanfolyamot.

2018 szeptemberétől megújult a képzési program, 
de továbbra is moduláris rendszerű maradt az ok-
tatás. A modulok a következők voltak: a könyvtári 
rendszer működése, könyvtári gyűjteményszerve-
zés és állományfeltárás, könyvtári olvasószolgálat 
és tájékoztatás.

2020-ban a pandémia miatt különleges óvintézke-
dések bevezetésével kezdtük el újabb képzésünket, 
majd online oktatásra tértünk át. A járványügyi 
helyzet feloldását követően újra jelenléti tanítás-
sal tudtuk a tanfolyamot befejezni, és a vizsgákat 
a Könyvtári Intézet szervezésében megtartani.

Így jutottunk el a 2022-es évhez, amikor is újabb 
változtatások és engedélyeztetések után tudtuk 
meghirdetni a kurzust. Az új rendszerben a szak-
mai képzés (iskolarendszeren kívüli) a szakkép-
zés egyik formája. Az OKJ-ból kivezetett szak-
képesítések nagy része ezek között jelenik meg,  
így a segédkönyvtáros is, ami szakképesítés meg-
szerzésére készít fel.

A résztvevők a szakmai képzéshez kapcsoló-
dó szakképesítés megszerzésére képesítő vizsgát 
tehetnek, amelyet akkreditált vizsgaközpont 
szervez. A képesítő vizsgára bocsátás feltétele:  
a szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről 
a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár a 
2022/2023-as tanévre a felnőttképzésért felelős In-
novációs és Technológiai Minisztérium által elfo-
gadott 03225002 sz. programkövetelmény alapján 
hirdette meg segédkönyvtáros szakmai képzését.

A tanfolyam képzési programja szerint a szakmai 
képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakké-
pesítéssel ellátható legjellemzőbb munkaterület, 
tevékenység vagy munkakör leírása a következő: 
„A segédkönyvtáros szakmai elméleti és gyakor-
lati ismeretei alapján, okleveles könyvtáros elle-
nőrzése és jóváhagyása mellett a nyilvános és a 
nem nyilvános könyvtári ellátásban, valamennyi 
könyvtártípusban elvégzi a nagyobb könyvtá-
rak kvalifikált részfeladatait, a kisebb települési 
és szakkönyvtárak, iskolai könyvtárak, könyvtá-
ri szolgáltató helyek esetében pedig a könyvtá-
ri munkafolyamatok végrehajtásával önállóan  
működteti azt.”A könyvtárosi pálya egyrészt 

tudományosan megalapozott 
hivatás, másrészt gyakorla-
ti szakma, ezért a könyvtá-
ros képzés a mai napig fontos  
feladata intézményünknek. Munkájával hozzájárul a könyvtár alap-

vető céljainak megvalósításához, a hasz-
nálókat információval, dokumentumok-
kal, könyvtári szolgáltatásokkal látja el. 
Tevékenységét a könyvtárakra vonatko-
zó jogszabályok és előírások ismeretében, 
azok betartásával, hivatása etikai alapel-
veivel azonosulva, szakmai kapcsolatait 
folyamatosan fenntartva végzi.
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Megújult a körömi könyvtár

2021-ben Köröm volt a helyszíne az év utolsó könyvtárátadó 
ünnepségének december 17-én. A II. Rákóczi Ferenc Megyei 
és Városi Könyvtár jóvoltából így már 84 kistelepülési intéz-
mény felújítása valósulhatott meg az elmúlt 8 évben.

Teljesült az ábrányi álomtár

Megújult a bükkábrányi könyvtár és a közösségi tér, az is-
kola pedig egy új épületszárnnyal gazdagodott. Az ünne-
pélyes átadást 2022. január 28-án tartották.

Az ünnepélyes átadón Tóth Tibor, a község pol-
gármestere elmondta, hogy a kultúra ápolása 
milyen fontos számukra, ezért törekedtek arra,  
hogy a könyvtárnak megfelelő helyet találjanak. 
Az önkormányzat egy 200 éves épületet vásárolt 
meg, itt rendezték be a kor követelményeinek 
megfelelő kis könyvtárat. A könyvtár fejlesztése 
segíti az itt élőket abban, hogy megfelelő infor-
mációkhoz jussanak, mondta Tállai András, a 
Pénzügyminisztérium miniszterhelyettese, parla-
menti államtitkára, a térség országgyűlési képvi-
selője. Csoma-Simon Mária, a II. Rákóczi Ferenc 
Megyei és Városi Könyvtár megbízott igazgató-
ja arról szólt, hogy 331 településen vannak jelen 
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. A mostani 
felújítás a Nemzeti Kulturális Alap 3.486.378 Ft-
os nyertes pályázatának köszönhetően valósulha-
tott meg. A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi 
Könyvtár szakmai segítséget is nyújtott az arcu-
lati terv elkészítésében, valamint a könyvtári rend 
kialakításában. 

Az ünnepségen Szekeres Erzsébet, Magyar Örök-
ség-díjas textil- és képzőművész Fésűs Éva Csupa-
fül című meséjéhez készített grafikáját vehette át 
a község polgármestere. A programot a Körömi 
Antall József Napközi Otthonos Óvoda gyerekei-
nek, valamint a II. Szent János Pál Katolikus Álta-
lános Iskola diákjainak műsora színesítette.

Korszerű könyvtár született

Felújított épületben várja az olvasóit a mezőnyárá-
di könyvtár. Az intézmény a Nemzeti Kulturális Alap 3  
millió forintos pályázati forrásából és az önkormányzat 
1,5 millió forintos önerejéből újult meg. Az ünnepélyes  
átadóra 2022. február 25-én került sor.

A bükkábrányiak régi vágya vált valóra azzal, 
hogy megfelelő helyet kapott a könyvtár, és kor-
szerűsítették az iskolát is. A hajdanvolt kúriá-
nak, melyben egykor működött kultúrház, mozi 
és diszkó, egy részét elbontották, de a másik ré-
szét felújították, ebben kapott helyet a könyvtár. 
A fejlesztés részeként kibővítették az épületet, 
színházteremet, valamint iskolai osztályterme-
ket alakítottak ki.  A munkálatok 2021 januárjá-
ban kezdődtek meg, és decemberben fejeződtek be.  
A beruházás teljes összege, mely vissza nem téríten-
dő támogatásból, és az önkormányzat önerejéből 
valósult meg, meghaladta a félmilliárd forintot. 

Az épület földszintjén található a község díszpolgá-
ráról és helyismereti kutatójáról, Jánosházi Sándor 
egykori pedagógusról elnevezett könyvtár. A Nem-
zeti Kulturális Alap csaknem 3 millió 500 ezer fo-
rintos támogatásának köszönhetően új bútorzattal 
rendezték be a helyiségeket. A könyvtár kialakítá-
sához a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyv-
tár munkatársai nyújtottak szakmai támogatást. 
Az épület másik részében kialakított modern 
színházterem a község másik díszpolgára, egykori  
polgármestere, Dudás Sándor költő nevét vette fel.
Az ünnepségen Szalai Szabolcs, Bükkábrány pol-
gármestere kiemelte: a település életében fontos 
lépés ez a mostani, hiszen így egy régi álmuk vált 
valóra, melynek köszönhetően az épület a könyv-
tári ellátást, a közművelődést és a közoktatást is 
szolgálja. 

Tállai András, a Pénzügyminisztérium miniszterhe-
lyettese, parlamenti államtitkára, a térség ország- 
gyűlési képviselője beszédében úgy fogalmazott: 
a gyermekeinket úgy kell nevelnünk, hogy igazi 
magyarok legyenek. Ismerjék a történelmünket,  
a kultúránkat, megszerzett tudásukkal pedig  
boldoguljanak és érvényesüljenek az életben.  
Varga Gábor, a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi 
Könyvtár igazgatója elmondta: a Könyvtárellátási 
Szolgáltató Rendszerhez csatlakozott települések 
esetében feladatuk a helyi könyvtárak módszer-
tani, szakmai támogatása, de élettel csak az itteni 
lakosok tudják megtölteni. Fontos, hogy a kulturá-
lis és helyi értékeket is megőrizzék az ábrányiak,  
és ehhez járulhat hozzá a most átadott könyvtár. 
Varga Gábor a község polgármesterének átadta 
Szekeres Erzsébet, Magyar Örökség-díjas textil- és 
képzőművész grafikáját. 

A művész azzal a szándékkal adományozta mese-
illusztrációit a megyei feladatokat is ellátó könyv-
tárnak, hogy minden felújított kistelepülési szol-
gáltatóhely kapjon 1-1 darabot munkáiból.

A műsorban közreműködtek az Arany János Ál-
talános Iskola diákjai, a Bükkábrányi Népdalkör 
és a Mezőcsáti Szélike Néptáncegyüttes tagjai. A 
történelmi egyházak részéről Pálfi János római ka-
tolikus plébános és Nagy István Zoltán református 
lelkipásztor áldotta meg az épületet. Az előtérben 
elhelyeztek egy időkapszulát is, melybe a jelenlé-
vők a jövő nemzedékének szóló üzeneteiket zárták. 

A község polgármestere, Bárdos József hangsú-
lyozta: ezek a fejlesztések a pályázati támogatások 
nélkül nem valósulhattak volna meg. A könyvtár 
épülete esetében megtörtént a nyílászárók cseréje, 
a homlokzat szigetelése, az energetikai korszerűsí-
tés, valamint a festés, a bútorok cseréje és az infor-
matikai eszközök fejlesztése. 

Tállai András, a Pénzügyminisztérium minisz-
terhelyettese, parlamenti államtitkára, a tér-
ség országgyűlési képviselője beszédében úgy  

Megszépült könyvtárak megyénkben
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fogalmazott: fontos, hogy vidéken is korszerű 
legyen az infrastruktúra, hogy az itt élők köny-
nyebben boldoguljanak, hogy a különböző szol-
gáltatásokat megfelelő helyen vehessék igénybe. 
Az ünnepségen rövid műsorral szerepeltek a helyi 
Boldog Sándor István Katolikus Általános Isko-
la tanulói, majd Lipcsák János római katolikus 
plébános és Nagy István Zoltán református lelki-
pásztor áldotta meg az épületeket.

Varga Gábor, a II. Rákóczi Ferenc Megyei és  
Városi Könyvtár igazgatója a település és a könyv-
tár közötti együttműködés fontosságát emelte ki. 
Valójában ez már a 89. szolgáltató hely, amelyet 
az állami forrás felhasználásával a 21. századi igé-
nyeknek megfelelően újítottak fel. Sajnos a pan-
démia miatt több helyszínen nem volt formális  
átadó, ám a helyi lakosok birtokba vehették ezeket 
a könyvárakat is. A Könyvtárellátási Szolgáltató 
Rendszerhez csatlakozott 331 település csaknem 
harmadán várják modern körülmények között az 
olvasni vágyókat.

Végül Varga Gábor átadta a község polgármes-
terének Szekeres Erzsébet, Magyar Örökség-díjas 
textil- és képzőművész grafikáját. 

Könyvtári fejlesztés Taktaszadán

A művelődési házban mostantól modern körülmények 
között kínálja szolgáltatásait a taktaszadai könyvtár.  
A Nemzeti Kulturális Alap 2.977.543 Ft-os támogatásából, 
valamint 330.838 Ft önkormányzati forrásból megvalósuló 
fejlesztés ünnepélyes átadóját 2022. március 24-én tartották.

Új helyen várják olvasóikat

Új helyszínen várja olvasóit a felújított könyvtár Ónodon. 
A Nemzeti Kulturális Alap 3.150.000 Ft-os támogatásából 
valósult meg a beruházás, melynek ünnepélyes átadóját 
2022. március 25-én tartották.

Számtalan emlék köti az ónodiakat a Török-kas-
télyhoz, hiszen korábban ott működött az általá-
nos iskola. A felújításnak köszönhetően azonban 
most már a helytörténeti kiállítás mellett 3 helyi-
ségben a könyvtár is helyet kapott. Az eredményes 
pályázatnak köszönhetően megújult a bútorzat, 
valamint az informatikai eszközök fejlesztése is 
megvalósult. Az átadási ünnepségen Tarnóczi  
József, a község polgármestere hangsúlyozta: 
fontos, hogy a könyvtár végre méltó helyen vár-
ja olvasóit. A könyvtár költöztetésében szakmai 
és módszertani segítséget nyújtott a II. Rákóczi  
Ferenc Megyei és Városi Könyvtár. 

Tállai András, a Pénzügyminisztérium minisz-
terhelyettese, parlamenti államtitkára, a térség  
országgyűlési képviselője szerint Ónod folyama-
tosan épül, szépül, és ezért érdemes dolgozni.

Az ünnepségen Ládi Gabriella, az Ónodi  
Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola művészta-
nára helyi vonatkozású népdalcsokrot adott elő, 
bemutatva ezzel a település értékeinek egyikét. 

Varga Gábor, a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Vá-
rosi Könyvtár igazgatója átadta a község pol-
gármesterének Szekeres Erzsébet, Magyar Örök-
ség-díjas textil- és képzőművész grafikáját. 

Méltó helyen a könyvtár

Új épületben, új helyszínen várja a kesznyétenieket a köz-
ségi könyvtár. Az átadó ünnepségre 2022. április 30-án, 
szombaton az erre az alkalomra szervezett civil napon  
került sor a dél-borsodi településen.

A könyvtár mostantól a közösségi házban, két 
helyiségben, gyereksarokkal, számítógépekkel 
áll a község lakóinak rendelkezésére. Az átadási  
ünnepségen Kecső Imre, Kesznyéten polgármeste-
re köszönetet mondott a szakmai, módszertani és 
nem utolsósorban anyagi segítségért a II. Rákó-
czi Ferenc Megyei és Városi Könyvtárnak, hiszen 
munkatársai közreműködésével 2.106.295 forint-
ból újult meg a bútorzat, valamint a technikai 
eszközök. A könyvtár mindenkire számít, hiszen 
az alapszolgáltatások mellett a helyi nyugdíja-
soknak, színjátszó körnek is helyet biztosítanak, 
és itt rendezik a KönyvtárMozi foglalkozásait is.  
Varga Gábor, a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Vá-
rosi Könyvtár igazgatója hangsúlyozta: fontos, 
hogy a kistelepüléseken legyen egy olyan könyv-
táros, aki szervezi a helyi kulturális életet, moz-
gatórúgója a szolgáltató helynek. Szabó Tünde 
személyében egy olyan szakember vezeti a könyv-
tárat, aki – a megyénkből egyetlen kistelepülési 
könyvtárosként – országos mintaprogramba is 
bekapcsolódott. A megyei könyvtár vezetője át-
adta a község polgármesterének Szekeres Erzsé-
bet, Magyar Örökség-díjas textil- és képzőművész 
grafikáját. A program során a helyi fiatalok rövid 
műsorát tekinthették meg az érdeklődők, amely-
ben idézeteket hallhattak az olvasás és a könyvtár 
fontosságáról. Az ünnepélyes alkalomra általános 
iskolások számára könyvtárhasználati vetélkedőt 
is szerveztek, melynek helyezettjei most vehették 
át jól megérdemelt jutalmukat.

A település életében mindig is fontos szerepet ját-
szott a könyvtár, hiszen a helyi református lel-
késznek köszönhetően már 1827-ben működött 
ilyen intézmény, mely mostantól két helyiségé-
ben új bútorzattal, informatikai eszközparkkal 
várja községben az olvasókat. Az ünnepségen  
Filep András, Taktaszada polgármestere kiemel-
te: fontos számukra a Könyvtárellátási Szolgál-
tató Rendszer, amelynek keretében a II. Rákóczi 

Ferenc Megyei és Városi Könyvtár a szakmai, mód-
szertani segítség mellett a könyvtári programokat 
is támogatja.  Dr. Koncz Zsófia, a térség országgyű-
lési képviselője beszédében Kodály Zoltánt idézte: 
„Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája 
egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra 
meg újra meg nem szerzi magának.” A képviselő 
úgy fogalmazott, a hagyományainkat nemzedék-
ről nemzedékre kell továbbadni, hiszen a magya-
roknak ezen a téren küldetésük van. Varga Gábor, 
a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 
igazgatója beszédében kiemelte: céljuk a könyvtá-
ri ellátás minőségének emelése. A megyei könyvtár 
vezetője átadta a község polgármesterének Szekeres 
Erzsébet, Magyar Örökség-díjas textil- és képzőmű-
vész grafikáját. Az ünnepségen fellépett az Arany 
Páva díjas Taktaszadai Pávakör, a Kiss Kata zenekar, 
valamint Tóth Lizett, a Földes Ferenc Gimnázium 
tanulója. A rendezvényen köszöntötték a legifjabb 
beiratkozott olvasót Merva Milán Tibort, vala-
mint a legaktívabb könyvtárhasználókat, Murányi  
Lajosnét és Kecskés Botondot is.

Brézai Zoltán
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Teher alatt nő a pálma

Mikor az 1970-es, 1980-as években a Találmá-
nyi (majd Szabadalmi) Hivatalban (ma a Szel-
lemi Tulajdon Nemzeti Hivatala) dolgoztam, 
hagytam magamat egy kissé „kizsákmányolni”. 
Jogász kollegáim szerint én voltam ott az „írás-
tudó mérnök”. Valójában kinevezett tanácsos, 
közbeszéd szerint pedig a „szürke eminenciás”. 
Hát persze nem voltam párttag, de a szellemi  
tulajdon, különösen a találmányok szakterületén 
a mindenes. Valamikor a 19-20. század fordulóján  
Szabadalmi Bíróságként működő hivatalnak volt 
utoljára módszertani útmutatója. Ennek hiánya az  
1980-as évek elején már nagyon feszegette a hi-
vatal, mint hatóság és a szabadalmi ügyvivői és  
szakértői társadalom együttműködését. 

Hát persze a Szabadalmi Módszertani Útmutató 
szerkesztését és részbeni megírását még nyugod-
tan rám lehetett bízni. Meg is lett többé-kevésbé 
határidőre. Aztán jöttek a néhány napos, vagy 
esetleg hónapos határidők: különféle koncepciók 
és beszámolók, jelentések, javaslatok felső állami 
szerveknek. Ezeket is be kellett szorítani feladata-
im közé. Mindemellett még letettem a nyelvvizs-
gáimat is, és egyre újabb és újabb diplomákat, 
képzettségeket is szereztem. Német tudásommal 
természetesen az osztrák hivatali kapcsolat is rám 
hárult. Valahogy olyan érzésem támadt a hatal-
mas szellemi feladatok és szorító határidők terhe 
alatt, mint egy karmesternek: harmóniát terem-
teni a különféle dallamok és hangszerek szóla-
maiban. És nem lett kakofónia vagy elmaradás, 
hanem az egyik megoldás a másikat támogatta, 
megtermékenyítette. Vagyis a teher alatt a pál-
ma állva maradt. Nem dőlt ki egy újabb munka,  
határidő terhe alatt, hanem jól gyümölcsözött...

A kenyérkereső innovációs munka mellett és után 
így folytatódott életem nyugdíjas éveimben is. 
Csak még inkább az önálló szellemi alkotások, 
a magyar kultúra felé tolódott el. Persze azzal a 
különbséggel az előző időszakhoz képest, hogy  
fizetséget nem kaptam, nem kapok érte. A szó 
valódi értelmében a nemzet napszámosa lettem. 
Viszont már nem kötöttek a kötelező feladatok. 
Így kerülhetett sor annak a nagyon szerteágazó 
és reményeim szerint ― meg a megmérettetések 
szerint is ― értéket hordozó számtalan kulturális 
tevékenységem, alkotásom létrehozására, amelye-
ket az idén a MAGYAR KULTÚRA LOVAGJA 
megtisztelő címmel is elismertek.

Tevékenységeim egyik helyszíne KISKUNHALAS, 
a szülővárosom. Itt kultúrtörténeti és családtörté-
neti kutatásokat folytattam, ö-ző nyelvjárásban 
meséket és történeteket gyűjtöttem. Néprajzi ku-
tatásokat is végeztem, különös tekintettel a pa-
raszti gazdaságokban fellelhető kézművességekre, 
amelyekkel a körforgásos és hulladékmentes teljes 
feldolgozásra törekedtek. A háborús viszonyok 
mellett az önellátó paraszti gazdaságok hiány-
pótló megoldásait is felgyűjtöttem. A kutatások 
nagyobb részét a 2019-ben megjelent könyvem-
ben hoztam nyilvánosságra. A további kutatások  
közzététele is tervben van.

Alkotásaim további helyszíne BUDAPEST, ahol 
több mint 50 évig éltem, tanultam, dolgoztam,  
alkottam. Erre az időszakra számos újságcikk,  
esszé, elbeszélés esik, amelyek antológiákban és kü-
lönféle kiadványokban, e-könyv stb. jelentek meg. 
Egyik írásom az ÉLETÚT pályázaton különdíjat is 
nyert. Több kézművességbe is beavattak mesterek, 
művészek, így a mézeskalácsosság, tojásírókázás és 
a hagyományos bútorfestés rejtelmeibe is. A gödöl-
lői művésztelep egyes alkotóitól is ellestem tudáso-
kat. Kézműves kiállításokon vettem részt és jelen-
tem meg különböző kiadványokban. Kalotaszegi 
festett padládám Thököly Vajk szilágysági költő 
Padláda című verseskötetének borítóképén látha-
tó. Rajzaimmal illusztráltam és szerkesztettem egy 
református költő verses kiadványát. Több kézmű-
ves kiállítás szervezésében is bábáskodtam. Rest-
auráltam Zolnay Lóránd operaénekes 1920 körül 
készített kalotaszegi szobabútorát. Ez részben még 
folyamatban van. Budapesti többdiplomás nyug-
díjasok megmérettetése során „Szenior tanácsadó” 
címet kaptam. Résztvettem a FÉSZEK Természet-
védő és Közösségi Életforma Egyesület létrehozásá-
ban, vezetésében, munkájában, családi kézműves 
táboraiban és kulturális tevékenységében.

Jelenleg BORSODGESZTEN egy kis faluban élek, 
ahol 2010-től bekapcsolódtam a község kulturális 
életébe. Önkormányzati képviselőként szorgal-
maztam a könyvtár újranyitását és fejlesztését. 
Míg nem volt keret külön könyvtáros foglalkozta-
tására, vállaltam a könyvtári munkát. 

A miskolci II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi 
Könyvtár munkatársai nagy segítségemre vol-
tak. Így lettem tiszteletbeli könyvtáros is. Azóta 
is szervezem a Könyvtári esték című zenés, kul-
turális műsorokat, különös tekintettel neveze-
tes személyiségeink évfordulós megünneplésére.  
Az idén pl. Petőfit fogjuk ünnepelni. Más területe-
ken is segítettem a falu dolgait egyengetni. Kilenc 
alkalommal szerveztem meg a Falu-Város Baráti 
Találkozót (FAVÁBA), amely egy 3 napos kis fesz-
tivál, és amit saját és a budapesti FÉSZEK Egye-
sület anyagi és szellemi, kulturális erőforrásaival 
éltettünk, amíg a vírus nem akadályozta. Az idén 
megrendeztük a 10. FAVÁBA-t, amit összekötöt-
tünk az önkormányzat égisze alatt egy pincesori 
bortúra rendezvénnyel, hogy a már-már elfeledett 
és újabban felélénkülő borsodgeszti bortermelés-
nek hagyományteremtő hírverését megalapozzuk. 
Számos kiállítást is szerveztem Borsodgeszten. 
Ilyen módon – főleg közvetlen baráti körömnek 
köszönhetően – elhoztam a faluba szervezett 
programokra számos, legmagasabb állami kitün-
tetésekkel bíró művészt és tudóst is. Közben az  
MNT TRADICIÓ PÁLYÁZATAIN többször 
résztvettem borsodgeszti gyűjtésekkel is. Néprajzi 
munkáimmal életmű elismerésben is részesültem. 
A borsodgeszti asszonyok kézimunkái című pá-
lyázatra kiváló minősítést kaptam, és ezt a szak-
mai részt kiegészítve olvasmányos, gazdag ké-
panyaggal ellátott újabb könyvem jelent meg az 
idén Haza vágyom csendes kis falumba címmel.

Borsodgeszt helytörténeti gyűjteményének létre-
hozását is tervbe vettük. Egy, az írásaimat tartal-
mazó kiadni szánt könyv anyagát is szerkesztge-
tem. Névkutatást is folytatok, ami fennmaradt 
személynevek, földrajzi és egyéb nevek alapján 
egy, a magyar őstörténettel kapcsolatos elgondo-
lásomat hívatott igazolni. 

Könnyű helyzetben van az ember, ha kérdezik. Csak válaszolnia kell. Kérdések híján jutott az eszembe 
a reám oly jellemző munkamódszer. Amikor nagyon érdekelt valami, és elvárták tőlem a jó és gyors 
teljesítményt felsőbb tanulmányaim során vagy a munkahelyemen, úgy viselkedtem, mint a pálma. 
Mondják ugyanis, hogy „TEHER AlATT NŐ A PÁlMA”.

Ezt, és ami még rám bízatik, igyekszem befejezni, 
amíg a pálma állva marad…

Kmeth  Jolán 
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Megújult a Városi Könyvtár Sárospatakon
2022. március 27-én hivatalosan is átadták A Művelődés Háza és Könyvtára teljesen megújult épületét Sárospatakon. 
A Makovecz-program támogatásával, több mint két milliárd forintból újították fel az elmúlt három és fél év alatt,  
az 1983-ban épült kulturális központot.

Az integrált intézményben működő közművelődési 
könyvtár már 2021. szeptember 15-én megnyitotta 
kapuit az olvasóközönség előtt, így az intézmény 
újra a régi helyén, teljes állományával fogadhatta 
az olvasókat, mely az átmeneti időszakban a fel-
újítás ideje alatt részleges szolgáltatásokkal állt az 
olvasók rendelkezésére. Természetesen igyekezett 
a megváltozott körülményekhez igazodni és az  
olvasói igényeket maximálisan kiszolgálni. A ki-
alakult járványhelyzet miatt a megyénkben elő-
ször, már 2020 áprilisában küszöbkönyvtár mű-
ködtetésével, illetve a könyvek házhozszállításával  
biztosították a könyvtári ellátást.

2021. június 18-án elkezdődött a könyvtár vissza-
költözése, amely három hónap alatt valósult meg. 
Csaknem ötvenezer dokumentumot rendszereztek 
újra, helyeztek el a kibővített, átalakított olvasó-
teremben. A felújított épületben új terek, új be-
rendezési eszközök, valamint a Mezei Gábor által 
eredetileg megtervezett, egyedi stílussal rendelkező 
bútorok várják a látogatókat. A gyermekrészleg  
bútorzata igazodik a kisgyermekek életkori sajátos-
ságaihoz, a meseszőnyeg és dekoratív mesepárnák a 
kis olvasók kényelmét biztosítják. A foglalkoztató 
a változatos gyermekprogramok színhelye: ringató 
foglalkozásra, könyvtári órákra, játszóházakra és 
délutáni olvasgatásra is kiválóan alkalmas.

Az olvasók a hosszú várakozás után öröm-
mel vették birtokba a megújult könyvtárat. Az  
elmúlt év végén gazdag programkínálattal készült 
könyvtárunk. Többek között vendégeink voltak:  
Sás Károly és Sás Ildikó, Herczeg Mária népi ját-
szóházvezető, Laposa Jucsi gyermekkoncertjével, 
Vigh Balázs író-olvasó találkozóval, de volt közön-
ségtalálkozó Nyáry Lucával és Nyáry Krisztiánnal, 
valamint az Apnoe zenekar Csillagspájz irodalmi 
műsorával kedveskedett a sárospatakiaknak.

A korábbi kedvelt programjaink mellett március-
ban megalakult a Könyvtári Olvasóklub, amely 
az irodalom és olvasni szerető látogatók bará-
ti közössége lett. A helyi nyugdíjasklub tagjai  
csoportos foglalkozások alkalmával és egyénileg is 
gyakran megtisztelik jelenlétükkel az intézményt.

Megújult környezetben, programok színes kíná-
latával, hetente gyarapodó új könyvekkel várja  
a kedves olvasót a könyvtár!

Trembeczki Lászlóné

Korszerű körülmények között kutathatnak
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtárat 15.000.000 Ft céltámogatásban részesítette, 
amelyet a könyvtárbútorzat infrastrukturális megújítására fordíthatott. A felújítás januárban kezdődött, az ünnepélyes 
átadásra március 21-én került sor.

A jeles napot jelenlétükkel tisztelték meg a város 
vezetői, közéleti személyek, valamint a könyv-
társzakma képviselői. Dr. Fülöp Péter, az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma művészeti, közműve-
lődési és közgyűjteményi ügyekért felelős helyet-
tes államtitkára, dr. Hörcsik Richárd, a térség  
országgyűlési képviselője, Rózsa Dávid, az  Orszá-
gos Széchényi Könyvtár főigazgatója, Szamosvölgyi 
Péter, Sátoraljaújhely polgármestere, Szóllás Péter,  
az Emberi Erőforrások Minisztériuma Könyvtári és 
Levéltári Főosztály vezetője, valamint a projekt elő-
készítésében és megvalósításában segítséget nyújtó  
Kovács Béla Lóránt, a Méliusz Juhász Péter Könyv-
tár igazgatója és Szabó Tünde igazgató-helyette-
se is emelte jelenlétével az esemény színvonalát. 
Szamosvölgyi Péter polgármester köszöntő sza-
vai után dr. Hörcsik Richárd képviselő tartotta 
meg ünnepi beszédét. Az átadással és a könyvtá-
rak jövőbeli feladataival kapcsolatos gondolatait  
dr. Fülöp Péter és Rózsa Dávid osztotta meg.

Az ünnepséget Sebes Richárdnak, a Szent István 
Katolikus Technikum és Gimnázium tanulójának 
szavalata, a Hangász Négyes előadása és Bencs 
Klárának, a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi 
Könyvtár munkatársának könyvszobor kiállítása 
tette még színesebbé. A programot követően az 
intézmény baráti beszélgetésre invitálta a meg-
jelenteket, melynek során kötetlenebb formá-
ban kerülhetett sor építő jellegű gondolatcserére  
a felújítás kapcsán.

Március 22-én 11 órától, a szokott nyitvatartás 
szerint az olvasók előtt is kitárult a megszépült 
könyvtár ajtaja. A támogatás segítségével a 
könyvtárbelső egy része vonzó berendezést kapott, 
amely a mindenkori funkcióhoz kötődő térkiala-
kítás lehetőségét nyújtja, mivel a felújítás elsősor-
ban a mini galériát és az olvasószolgálati pultot is 
magába foglaló fogadóteret és a folyóirat olvasót 
érintette. E három, eddig félig-meddig nyitott teret 
olvasztotta össze a könyvtár egy olyan helyiséggé, 
ahol mind a közművelődés, a tanulás, a különböző 
rekreációs területek ― kiállítások, hangversenyek, 
előadások, író-olvasó találkozók, csoportos foglal-
kozások ― és a társadalmi találkozások közösségi 
színtereivé válnak. 

Köszönet illeti a – fent említetteken kívül –  
a kivitelezők együttműködését és nem utolsó 
sorban a munkatársak megfeszített munkáját, 
amelynek eredménye a könyvtárhasználók elége-
dettségét szolgálja.

Kívánom, hogy Rózsa Dávid főigazgató úr záró 
gondolatai teljesüljenek:

„...minél több olvasni és kutakodni vágyó újhelyi  
látogasson el Önökhöz, és hogy a jövő Kazinczy  
Ferencei nevelődjenek ki e polcok között.”

Nagyné Szentesi Mónika
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Hahó, könyvtár(sa)k! – újra szóbeli döntővel

A Hahó, könyvtár(s)ak! című olvasásnépszerűsítő játék 
„igazi” szóbeli döntője – két év kényszerű online megmé-
rettetés után – 2022. május 30-án volt a II. Rákóczi Ferenc 
Megyei és Városi Könyvtár központi épületében.

Nagyon szépen köszönjük, hogy ilyen szuper programot szerveztek a gyerekeknek! Igazán izgalmas,  
színes és gyerekbarát program volt a mai döntő, és végig az egész verseny! Szülőként azt gondolom,  
ilyen eszközzel (is) érdemes motiválni a gyerekeket az olvasásra! Csodálatos esemény és élmény.

Bőgős Zsanett, szülő

A Hahó, könyvtár(s)ak! olvasásnépszerűsítő játék szóbeli döntőjén 13 elragadó jelenetet 
láthattam a Lufi és Szamóca című regényemből. Gratulálok a csapatoknak, a felkészítő  
pedagógusoknak és a szervezőknek.

Balázs Ágnes, színész, író

A Magyar Könyvtárosok Egyesületének Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Szervezete két szakmai kirándulást 
szervezett 2022 első félévében.

Április végén zempléni körútra indultak az egyesület tag-
jai. A felújított sárospataki és sátoraljaújhelyi könyvtá-
rat látogatták meg. Újhelyben Godzsák Attila történész 
Központi megyeszékhelyből periferiális kisváros című 
előadását hallgatták meg a könyvtáros kollégák.

A kirándulás a határ túloldalán, Borsiban zárult  
a Rákóczi-kastély meglátogatásával.

Június 9-én Budapestre szervezett programot az egye-
sület vezetősége, melynek első részében a Vershaza 
című kiállítást tekintették meg az Országos Széché-
nyi Könyvtárban. A tárlaton a kiállítás kurátora,  
Sudár Annamária kalauzolta a csoportunkat. Ezután a 
Szépművészeti Múzeum könyvtárának meglátogatása 
következett. A kirándulás zárásaként a Menny és po-
kol között ― Hieronymus Bosch rejtélyes világa című 
kiállítást kínált különleges kultúrélményt a borsodi  
könyvtárosoknak.

Az intézmény kilencedik alkalommal hirdet-
te meg a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer 
(KSZR) keretében ezt a programját. A csapatok 
Bogács, Bőcs, Dédestapolcsány, Hernádnémeti, 
Ináncs, Miskolc, Ózd és Serényfalva településekről 
érkeztek. A diákok az írásbeli fordulók után jutot-
tak a döntőbe. A szóbeli játékon különböző izgal-
mas feladatok várták a gyerekeket Balázs Ágnes 
Lufi és Szamóca című művével kapcsolatosan.  
Belépő feladatként ugyanennek a regénynek egy 
jelmezes jelenetével készültek a diákok. A gyerekek 
meglepetésére és nagy örömére a döntőn a zsűri 
elnökeként és előadóként részt vett maga az író-
nő, Balázs Ágnes is. Az olvasásnépszerűsítő játék 
győztesei értékes ajándékokat – többek között egy 
Balázs Ágnes által dedikált könyvet –, valamint 
egynapos buszos kirándulást kaptak jutalmul  
a Bükkalja központjába, Bogácsra.

Hogy milyen volt a döntő?

Az egyik szülő, valamint Balázs Ágnes véleménye 
olvasható az alábbiakban.

Könyvtári Majális – a nagy visszatérő
Két év kényszerű „pihenő” után minden eddiginél több érdeklődőt vonzott a Könyvtári Majális. A II. Rákóczi Ferenc 
Megyei és Városi Könyvtár ebben az évben 6. alkalommal invitálta az érdeklődőket egy igényes szórakozást ígérő napra 
a könyvek és a fák rengetegébe.

Zsongott-bongott már a program kezdetén is  
a könyvtár bejárata és az előtte lévő tér.

Nem is csoda, hiszen a Kossuth-díjas Gryllus  
Vilmos kezdett a húrok pengetéséhez a kisebb és 
nagyobb gyerekek és szüleik nagy-nagy örömére.

A koncertlátogató tömeg – mintegy 100 család 
– bevetette magát a mézes puszedliért folytatott 
„küzdelembe”, azaz játékos feladatokon keresztül 
ismerte meg a könyvtár tereit, és remélhetőleg  
a könyvtári létben rejlő lehetőségeket is.

Sokan az alkotás örömét választották. Ebben az 
évben készült el a legtöbb „saját könyv”, a csuhé- és 
textilbabák is szebbnél szebbre sikerültek.

A természetismeret iránt nyitottak se maradtak 
élmény nélkül.

Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság és a  
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesü-
let játszóháza igazi kuriózumot kínált. A mobil-
barlangban a barlangászás izgalmát is átélhették  
a vállalkozó szellemű gyerekek.

Akik a mesék varázslatában szerettek volna meg-
merítkezni, azoknak Illés Adrienn Dorka és a  
törpék című mesekönyvének általános iskolások 
által előadott jelenetei ígértek igazi csemegét.

Így tért vissza tehát a megyei könyvtár könyves 
fesztiválja, és reméljük, köztünk is marad!

Fotók | Dobos Klára

Pálfi Erika
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2022-ben 331 település számára biztosítunk 
minden területre kiterjedő ellátást közvetlenül a 
II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtárból, 
emellett folyamatos támogatást nyújtunk a me-
gyében működő nyilvános könyvtárak mindennapi 
munkájához. A szakmai ismeretek és kapcsolatok  
bővítésére kiemelt figyelmet fordítunk, ezért 2022. 
május 23-án szakmai napot szerveztünk Bor-
sod-Abaúj-Zemplén megye könyvtárosai számára. 

Az egyes könyvtárak működésében, és a szol-
gáltatásaik terén is nagy eltérések tapasztal-
hatók. Korábban már több alkalommal tartot-
tunk továbbképzést minőségirányítás témában,  
amelyek sikeresnek bizonyultak; különösen 
azért, mert nemcsak előadásokat hallhattak 
a résztvevők, hanem csoportmunka keretében 
gyakorlati feladatok megoldására is sor került.  
A mostani alkalmat is workshop jellegűre tervez-
tük. Olyan ismeretekre helyeztük a hangsúlyt, 
melyek kis anyagi ráfordítással megvalósítha-
tók, ugyanakkor a szolgáltatások minőségében 
fejlődést vonhatnak maguk után.

2020-ban új fogalmakkal ismerkedtünk meg:  
a járvány és a védekezés. A II. Rákóczi Ferenc  
Megyei és Városi Könyvtár és a legtöbb szolgálta-
tóhely ún. „küszöbkönyvtár”-ként működött. Az 
olvasók a bejáratnál vehették át a dokumentumo-
kat, ahol a járványügyi szabályok betartása mel-
lett biztosították a kölcsönzést. Az elmúlt hónapok 
tapasztalatai alapján nagyon fontosnak tartjuk  
a könyvtárak és szolgáltatóhelyek online jelenlété-
nek erősítését a helyi közösségekben. A gyakorlat- 
orientált továbbképzés célja az volt, hogy a részt-
vevők megismerjék a 21. század sikeres könyvtári 
működésének alapjait, a közösség-vezérelt könyv-
tári működés és szolgáltatásfejlesztés modelljét,  
elmélyítsék ezzel kapcsolatos ismereteiket. 

KSZR szakmai nap

„Mindegy, miért jön, érezze jól 
magát és jöjjön vissza!”

A közkönyvtárak szerepe a helyi közösségek 

erősítésében, jól-létében

Intézményünk megalapítása óta végez módszertani mun-
kát. Megyei hatókörű városi könyvtárként feladatunk  
a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerhez csatlakozott  
települési, illetve a nyilvános könyvtárak jegyzékén  
szereplő intézmények munkájának támogatása.

Kovácsné Koreny Ágnes, a Fővárosi Szabó Ervin 
Könyvtár általános főigazgató-helyettese elő- 
adásán a résztvevők hallhattak a placemaking, 
a tervezői gondolkodás és az ügyfélkapcsolat- 
menedzsment módszertanáról, eszközrendsze-
réről, továbbá könyvtári alkalmazásának le-
hetőségeiről, és  ehhez szükséges új könyvtárosi 
kompetenciákról. Felmérhették erősségeiket és a 
fejlesztendő területeket. A tréning során megta-
nulták felismerni mások kommunikációs stílusát, 
és azt is, hogyan lehet hatékonyabb a másokkal 
való együttműködésük. A továbbképzés hang-
súlyos eleme volt a könyvtári ügyfélélményt tá-
mogató online eszközrendszer használatának  
elsajátítása.

Farkas Ferenc, a Fővárosi Szabó Ervin Könyv-
tár Központi Könyvtárának megbízott igazga-
tója előadásában az „ügyfélélmény” kérdéskö-
rét járta körül. Megismertette a résztvevőket az  
ügyfélkapcsolat-menedzsment alapjaival; beszélt 
a könyvtárhasználói és kommunikációs stratégia 
tervezésének  fontosságáról. A gyakorlat során 
kipróbálták a Google Cégem felületét, továbbá  
azokat az eszközöket, melyek alkalmasak a fel-
használói környezet, a kereső-optimalizálás és a 
saját honlap tartalom összehangolására.

Az egyes könyvtárak működésében,  
és a szolgáltatásaik terén is nagy eltéré-
sek tapasztalhatók. Korábban már több 
alkalommal tartottunk továbbképzést 
minőségirányítás témában, amelyek  
sikeresnek bizonyultak; különösen 
azért, mert nemcsak előadásokat hall-
hattak a résztvevők, hanem csoport-
munka keretében gyakorlati feladatok 
megoldására is sor került. 

Farkas Ferenc Kovácsné Koreny Ágnes

Mindkét előadó nagy tapasztalattal rendelkezik, 
a téma rendszeres előadói, oktatói a különböző 
konferenciákon, képzéseken. A résztvevők segít-
ségükkel megismerhették a hazai és nemzetközi 
példákat, jó gyakorlatokat. A gyakorlati felada-
tok megoldása mindenki számára hasznosnak  
bizonyult, hiszen csoportmunkák során alkalmaz-
hatták a hatékonyabb együttműködést elősegítő 
kommunikációs technikákat.

Szabóné Lenkefi Ildikó
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Ahol a minőségbiztosítás az első: szolgáltatásfejlesztés  
a tiszaújvárosi könyvtárban

A tiszaújvárosi Hamvas Béla Városi Könyvtár a város és vonzáskörzetének meghatározó kulturális intézménye,  
amely a helyi közösség kulturálódási szokásait szolgáló, a mindenkori használói igényekhez igazodó, szakmai szolgálta-
tásaiban folyamatosan fejlődő közösségi tér. Az intézmény ismét elnyerte a Minősített Könyvtár címet. 

A csapat az oklevéllel a polgármester társaságában

PubliCafe: „A szamaras zarándok” 

Királylány a lángpalotában című foglalkozás

A könyvtár teljesítménye alapján immár másod-
szor szolgált rá a rangos elismerésre, mely komoly 
és hosszú munka eredményeként valósult meg.  
Az intézmény külső és belső partnereinek elé-
gedettségét folyamatosan méri, véleményüket,  
javaslataikat, ötleteiket pedig beépíti a min-
dennapi munkába. Ennek érdekében működteti  
minőségirányítási rendszerét, amely a változások-
hoz igazodva, folyamatosan alakul. A minőség-
fejlesztő munkának az eredményeként nyerte el  
2017-ben és 2022-ben a Minősített Könyvtár címet.

Az intézmény felnőtt használóinak foglalko-
zásokkal, programokkal kapcsolatos igényei-
re válaszolva olvasóklubot és angol társalgási  
klubot szervezett, elindította a PubliCafe című 
kávéházi hangulatú kulturális-közéleti, valamint  
a „Szombati Szöszmötölő” foglalkozás sorozatát, 
amelyek felnőttek számára kínálnak közösségi  
élményt. A könyvtár a társadalmi felelősségvál-
lalás jegyében az „Öko-kalauz” és „Kezedben a  
jövőd!” előadásokkal készült.

Az elmúlt néhány évben több rendezvény kap-
csán is erősítette együttműködését a köznevelési 
intézményekkel, sőt kiterjesztette azt a városon 
kívüli szervezetekre is. A tiszaújvárosi könyvtár a 
költészet napja alkalmából versmaratont, vetél-
kedőket, az ünnepi könyvhétre pedig rendhagyó  
irodalomórákat szervezett.

Rendezvényeik népszerűségét mi sem bizonyítja 
jobban, mint az a 2019-ben elvégzett partnerelé-
gedettségi felmérés, melynek során az intézmény 
azt a visszajelzést kapta, hogy a könyvtár több 
ponton csatlakozhatna a tantervhez, hozzájárul-
hatna a tanórák színesebbé tételéhez. 

A könyvtár jó kapcsolatot ápol a nevelési, ok-
tatási intézményekkel, az óvodákkal, az általá-
nos és középiskolákkal is. A könyvtári dolgozók 
munkája eredményeként egy teljesen átdolgo-
zott, óvodai és iskolai csoportoknak szánt kíná-
lat áll a különböző intézmények rendelkezésére. 
A kiállításokhoz interaktív foglalkozásokat kap-
csoltak, oktatást segítő e-tananyagokat készí-
tettek, valamint bekapcsolódtak a köznevelé-
si témahetek programjaiba is. A köznevelési 
intézmények számára tájékoztatásul elkészítet-
ték Lyukasóra: könyvtári foglalkozásajánló című  
kiadványukat, amelyet folyamatosan frissítenek.

A hagyományos dokumentumkölcsönzés mel-
lett előtérbe kerül a távhasználat. A legked-
veltebb közösségi oldaluk a Facebook, mely  
2016 óta működik. Ezenkívül 2018-tól van a könyv-
tárnak Twitter, Instagram és Youtube csatornája,  
2020-tól pedig Pinterest-oldala. Ezeknek a közös-
ségi felületeknek a célja szolgáltatásaik és tartal-
maik népszerűsítése, míg a tartalomszolgáltatás a 
weboldalukon történik. 

Az is fontos, hogy a különböző fórumok segítsé-
gével könnyebben és gyorsabban el tudnak jutni  
az olvasókhoz.

Az elmúlt években végzett mérések azt mutatták, 
hogy a honlapjuk megújítására szükség van. A 
2018-ban megújult portálszerű honlapon válto-
zatos témákban blogokat írtak, játékos feladato-
kat, online kiállításokat, virtuális bemutatókat, 
az olvasás ösztönzésére dokumentumajánlókat,  
videós könyvtrailereket készítettek. 

A fejlesztések megvalósítása során hatékonyan  
alkalmazzák a minőségirányítás módszereit, nagy 
figyelmet fordítva belső és külső partnereik visz-
szajelzéseire, a változó igényekre és elvárásokra. 
Az eredmények és tapasztalatok tervekkel való 
összevetése és kiértékelése alapján határozzák 
meg, a következő időszak intézkedéseit, beavat-
kozásait. A folyamatos fejlesztéshez a PDCA  
modellt használják.

Kitka Zsuzsa
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A klub kezdetben belvárosi kávézókban találko-
zott, majd Jakabné Csizmár Ágnesnek köszönhe-
tően – aki akkoriban a Tompa Mihály Könyvtár-
ban dolgozott – méltó helyen, a könyvrajongók 
legautentikusabb helyén, egy könyvtárban tart-
hatta meg összejöveteleit. A könyvmolyok közös-
sége jelenleg a József Attila Könyvtárban negyed-
évente tartja meg találkozóit. 

A tagok egy közösen meghatározott témában 
olvasnak, majd a következő alkalommal meg-
beszélik olvasmányélményeiket. A skandináv 
krimik, Böszörményi Gyula, Mörk Leonóra,  
Terry Pratchett művei mellett távol-keleti írók, 
irodalmi Nobel-díjas szerzők köteteit is forgatják. 
A Borsodi Moly Klub három miskolci, országosan 
ismert írót is sorai között tudhat: Bányai D. Ilona, 
Mason Murray és Trux Béla is rendszeresen láto-
gatja a találkozóikat. 

Az elmúlt 10 év alatt barátságok szövődtek a ta-
gok között, akik sokszor a találkozókon kívül 
is összejárnak, beszélgetnek. A klub alapítója,  
Horváthné Márki Ilona 10 évvel ezelőtt még friss 
házasként indította útjára a kört, most pedig két 
kislány anyukája. 

8 éves nagyobbik lánya már szintén moly tag,  
ő is nagyon szeret olvasni, elmegy az összejövete-
lekre. A találkozókra a tagok gyermekei is eljár-
nak, megismerkednek egymással, beszélgetnek, 
társasjátékoznak egymással a összejövetel ideje 
alatt. 

Jubilált a Borsodi Moly Klub

A Borsodi Moly Klub 2012 tavaszán alakult egy marok-
nyi lelkes könyv- és olvasáskedvelőből, akik valamennyi-
en tagjai a moly.hu könyves közösségi oldalnak. A társa-
ság idén tavasszal tartotta 10 éves születésnapját a József  
Attila Könyvtárban (Miskolc, Szentpéteri kapu 95.).

Úgy tűnik, a szülők úgynevezett „Minimolyokat” 
neveltek. A pandémia idején a személyes találkozók 
ugyan elmaradtak, de egymás között online formá-
ban rendszeresen tartották a kapcsolatot.

Brézai Zoltán

A tagok közül négyen jelen vannak a moly.hu  
oldalon működő Merítés-díj zsűrijében is, ahol 
egyrészt olvassák, értékelik a magyar írók által írt 
gyermek- és ifjúsági irodalmat, másrészt összeállí-
tanak egy TOP 10-es listát, melyből a legjobbakat 
díjazzák is. 

A Borsodi Moly 
Klub 10 éves szüle-
tésnapját követően 
abban bízik, hogy 
még sok-sok éven 

át fog működni és még több olvasáskedvelőt csábít 
tagjai sorába. A szervezet 2022. április 23-án, szom-
baton tartott születésnapi ünnepségén a tagok egy jó 
beszélgetés végén felszeletelték az erre az alkalomra 
készített egyedi tortát is. 

Kezdő helytörténeti kutató voltam 2009-ben, 
amikor Kordos László (1909-1992) könyvtárigaz-
gató születésének 100. évfordulója alkalmára  
készülve először találkoztam vele. Akkor még csak 
azt tudtam, hogy munkássága megkerülhetetlen a 
hazai könyvtártörténet és a könyvtáros életrajzok 
kutatása tekintetében.

2009. október 21-én részt vett a Kordos Lász-
ló-emléknapon, a megyei könyvtárban tartott 
ünnepségen, ahol felidézte az egykori européer 
könyvtárossal 1953 óta tartó, személyes ismeretsé-
gének emlékeit. Később egyre többször beszéltünk 
egymással különféle könyvtári rendezvényeken, 
néhány esetben levelet is váltottunk és kiala-
kult köztünk egy őszinte közvetlenségen alapuló  
kollegiális kapcsolat.

Utolsó találkozásunk a fővárosban, 2022. január 
10-én történt. Szerb Antal utcai lakásán kerestem 
fel azért, hogy Kordos László munkásságát összeg-
ző bibliográfiámat megmutassam neki. Búcsú-
zóul lakása ajtajában egy Borsod-Abaúj-Zemplén 
megye könyvtártörténeti kronológiája kötetet és 
némi biztatást kaptam tőle. Nem sejtettem akkor, 
hogy utoljára látjuk egymást… 

Sajnos, már nem élhette meg a nyomdakész  
formában elkészített kronológia utolsó kötetének 
megjelenését, amely azonban méltó módon őrzi 
emlékét. 

Utolsó találkozás
Életének 98. évében, 2022. április 13-án elhunyt dr. Gerő  
Gyula könyvtáros, könyvtártörténész, több szakmai folyóirat 
és nélkülözhetetlen adattár szerkesztője, a magyar könyv-
tárügy utolsó hetven évének meghatározó személyisége.

2016. június 21-én a könyvtár központi épületében a Magyar könyvtártörténeti kronológia 4. kötetét 
mutatta be, és mint mindig, mindenhol, ahol és amikor csak tehette, a magyar könyvtártörténet-írás 
fontosságát hangsúlyozta a helyi kollégáknak. Szakmai barátságunk alapja szellemi rokonságunk 
volt. Megtiszteltetés volt számomra, hogy figyelemmel kísérte sorsom alakulását, fontosnak tartotta  
a szakmai elődök emlékének ápolásáért végzett munkám és ösztönözte további kutatásaimat.

Akik ismerték, tudják: példamutató elhiva-
tottság, szakma iránti szeretet, hihetetlen mun-
kabírás, pontosság és egyedi humor jellemezte, 
amelyhez páratlan könyvtártörténészi mun-
kásság és kiemelkedő teljesítmény is társult. 
Távoztával a magyar könyvtáros társadalom 
ismét szegényebb lett.

Zahuczky László

dr. Gerő Gyula Fotó | Petrigány György
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Ünnepi könyvhét Miskolcon
A 93. Ünnepi Könyvhét és 21. Gyermekkönyvnapok a 
pandémia időszaka után ismét a pünkösdöt követő hé-
ten zajlott országszerte, Miskolcon a megszokott helyen,  
az Erzsébet téren, amely újra Könyvtérré alakult, ahol  
a könyvek kapták a főszerepet.

A könyvhét miskolci eseményei a MAB-szék-
házban elhelyezett emléktábla koszorúzásával 
indultak annak tiszteletére, hogy Supka Géza  
1927. június 5-én, Miskolcon a Magyar Könyvki-
adók és Könyvkereskedők Országos Egyesületének 
a Kereskedelmi és Iparkamara Erzsébet téri épüle-
tében tartott nagygyűlésén javasolta, hogy könyv- 
ünnepet szervezzenek Magyarország minden  
kisebb és nagyobb településén.

Miskolcon a program szervezője – a város támo-
gatásával – a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi 
Könyvtár, szoros együttműködésben a téren meg-
jelenő könyvkereskedőkkel, kiadókkal. 

„Kedves Olvasók, örüljünk együtt a Könyvhétnek!” kezdte megnyitó  
beszédét Szabó T. Anna József Attila-díjas író, költő, műfordító június 
9-én. „Az, hogy ma itt állhatunk Miskolcon, [… ] az, hogy itt állhatunk- 
ülhetünk-járkálhatunk a friss kötetekkel tele standok között, nagyon 
nagy dolog.[…] Hány évszázad kellett, hogy eljussunk idáig, mennyi  
csoda kellett a történelem során, hogy ez a sok egymással vitázó, beszél-
gető, egymást tisztelő kötet és író megférjen egymással a polcainkon?”

A Könyvtéren a könyvek mellett színpadi produk-
ciók, játékok színesítették a programot. Vendégeink 
voltak az Agyagbanda, Szécsi Viki és Vihula Mihajlo, 
a Miskolci Big Band, a Szépenszóló Társulat, a Mis-
kolci Bluegrass Band Family, az Esztenás-zenekar, 
akik a táncos lábú közönségnek táncházat is tartot-
tak. Ebben az évben is bemutatkozhattak a Miskolci 
Egressy Béni-Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola 
művészpalántái.

A tér megszokott sarkában az idén is kinyitott az 
Irodalmi terasz, ahol kényelmesen beszélgethettek 
Miskolc Szabó Lőrinc-díjas szerzői (Fecske Csaba,  
dr. Mózes Huba, Vass Tibor, Zemlényi Attila), mis-
kolci lokálpatrióták (Flach Antal, Mikita Gábor, 
Pankucsi Márta) az érdeklődőkkel.

Az idén is nagyon sikeres programelemünk volt a 
szelfipont, ahol ekhós szekér és jelmezesek idézték 
meg Petőfi vándorszínész éveit.  

A Könyvtér műsorai minden korosz-
tályhoz szóltak, de szombaton a gyer-
mekekre, a családokra koncentráltunk 
programjainkkal. Játszóházzal, báb-
színházzal, tánccal, kézműves foglal-
kozásokkal kedveskedtünk nekik. Sőt! 
Az érdeklődők akár saját könyvet is 
készíthettek kollégáink segítségével.

A három nap alatt számos ismert, 
kedvelt alkotóval találkozhattak és 

dedikáltathattak a Könyvtérre látogatók. Hagyo-
mányosan jó partnerekre találtunk a kereskedők-
ben és a helyi kiadókban, így idén még többen 
hozták el és kínálták kedvezménnyel a könyveket, 
mint tavaly. A résztvevők által felajánlott kötete-
ket nyerhették meg azok, akik a könyvheti totót 
hibátlanul töltötték ki.

Az ünnepi könyvhét nyitónapján intézmé-
nyünk központi épületében Szabó T. Anna, 
József Attila-díjas költő mutatta be „Vagyok” 
című kötetét.

Ünnepi könyvhét | Miskolc 

Tumikné Csurák Ágnes

Sátoraljaújhelyen 2022. június 10-én, délután 
várták a könyveket kedvelő és az érdeklődő kö-
zönséget az Újhelyi Könyvünnep rendezvényére.  
A sétálóutcán megtartott eseményen bemutatkoz-
tak Sátoraljaújhely közgyűjteményei, valamint  
a város és környéke könyves műhelyei. Az ese-
ményt Szamosvölgyi Péter, Sátoraljaújhely pol-
gármestere nyitotta meg, ünnepi köszöntőt mon-
dott Halász János országgyűlési képviselő. A 
rendezvényen a Szerencsi Szakképzési Centrum 
Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Technikum, Szak-
képző Iskola és Gimnázium diákjainak a könyvről 
szóló flashmob produkciója kínált szórakozást az 
érdeklődőknek. A kísérő programok között szere-
peltek papírszínházas mese előadások, múzeum-
pedagógiai és kézműves foglalkozások, valamint 
ingyenes levéltár látogatások. Nem maradhat-
tak el a könyvbemutatók, kötetlen beszélgetések  
és előadói estek sem. 

Edelényben 2022. június 10-én a Hadobás Pál  
Művelődési Központ és Könyvtár vendége volt  
Tizedes Tibor, edelényi szerző, aki az idén meg-
jelent Migráncsok című könyvét mutatta be.  
2022. június 13-án Hajdú Katalin, gyermekkönyv 
író látogatott az intézménybe. A szerző a Varázs-
lat című interaktív gyermekműsorával fogadta  
a helyi általános iskola 3. évfolyamos tanulóit, akik 
vidáman töltötték el a délutánt. Végül a Rátonyi  
Róbert Színház zenés  gyermekszínházi előadásá-
nak során Csukás István: Pom-Pom, avagy Gombóc  
Artúra világ körül című előadást tekinthették meg.

Szikszón sem maradhatott el a könyvünnep,  
hiszen 2022. június 9-én a Városi Könyvtár ren-
dezvénytermében Mező Istvánnak a tőle megszo-
kott humoros, jó hangulatú könyvbemutatóját 
figyelhette a szépszámú publikum. A könyv szer-
zőjével Sváb Antal, Szikszó polgármestere beszél-
getett. A Hetvenkedem című karikatúra kötet  
az író 70. születésnapjára jelent meg. Másnap a 
gyermekkönyvek ünnepén a fiatal olvasókat vár-
ták a Városi Könyvtár irodalmi teraszára, a nagy 
cseresznyefa árnyékába. A kicsik átlapozták a 
szebbnél szebb mesekönyveket, majd meghallgat-
ták a palacsinta meséjét, amit Kovács Sándorné 
Ágnes, Ágnes nagyi a Harangvirág Nyugdíjas 
Klub vezetője mesélt el nekik. A program során 
sok-sok játék, közös tánc várt még a fiatalokra. 

Könyvünnep szerte a megyében
A miskolci programok mellett Borsod-Abaúj-Zemplén megye számos települése csatlakozott a könyvheti programokhoz. 
Összeállításunkban Abaúj, Borsod és Zemplén egy-egy településeinek programjait idézzük fel.  

Ünnepi könyvhét | Szikszó

Ünnepi könyvhét | Edelény

Szabóné Lenkefi Ildikó

Ünnepi könyvhét | Sátoraljaújhely
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Kabai noir, avagy a lét elviselhető nehézsége

A két jelentést az egymáshoz hasonló, hasonlítha-
tó optikai jelenség rokonítja. A kötetben találha-
tó fotók és versek szintén rendelkeznek valamiféle 
közös mintával, mindezt elősegíti az oldalpáron-
kénti kép+vers elrendezés is, mintha egy kétnyelvű 
kiadványt tartanánk kezünkben, minthogy bizo-
nyos tekintetben erről van szó. Két formanyelv, 
mely tónusaiban, mintáiban tükrözi, egyszers-
mind kiegészíti egymást.

A négyzetes alapú kiadvány tartalomjegyzé-
ke meghökkentőnek tűnhet, mivel a cím nélküli 
verseket, melyeket csupán a kapcsos zárójelben 
lévő szövegkezdetek jelölnek, nem a klasszikus, 
növekvő oldalszámozás mentén, hanem ettől  
eltérő, valamely ismeretlen rendező elv szerint 
fűzték föl az egy kétrét és kétrét más elnevezésű fe-
jezetek alá. Elsőre kusza összevisszaság, aztán va-
lami avantgárd nagyvonalúság mutatja meg itt 
magát, jelzés, hogy a versek és képek tematikája 
nem a könyvbéli sorrendiséghez igazodik, mely 
a befogadói oldalról azt jelenti, hogy bárhonnan  
olvasható, nézhető a kiadvány. 

Mindezek hozzájárulnak ahhoz a jelenséghez, 
hogy mind a fekete-fehér fotókat, mind a szöve-
geket átjárja a naplószerűség éthosza. Némiképp 
erősíti ezt a hatást a mondatkezdő kisbetűk hasz-
nálata a nagybetűk helyett. A kontrasztos fekete 
és fehér küllem a fotóknak külcsín, a verseknek 
belbecs. Hangulatában, megjelenésében a klasszi-
kus film noir jegyeivel ékes kötetet nagyobbrészt 
a (nagy)városi környezet díszletei veszik körbe  
(Budapest, Nagyvárad, Pozsony), amennyiben 
azok egyáltalán láthatóak, sejthetőek. A teremtő 
belátásra áhító, de közben önmaga után nyomozó 
ember tűnődései, jegyzetei az egyik oldalon, szöve-
gek formájában. A másikon pedig a fotók mesél-
nek, romos épületek részletei, hajléktalanok, eldo-
bott tárgyak, ferde vonalak, lépcsők, ablakok, fény 
és árnyék, fekete és fehér mindenütt. Mindeközben 
„csak várom, hogy a lelkem utolérjen” (71. o.).

Ám e kiábrándult, borongós világ nem az önfe-
ladás helye, hanem az apró, szusszanásnyi pihe-
nőké, igen, olykor békaperspektíva, ahogy a fotók 
is illusztrálják, de nem az élet utolsó alternatívá-
jaként mutatva föl mindezt, hanem pillanatnyi 
helyzetképként. Ugyanakkor nem titok, hogy az 
élet folytatásához a világtól megcsömörlött lélek 
olykor a szülőföldből, az eredetből meríthet erőt. 
Esetünkben ez a hely Onga, szerzőnk gyerekkori 
települése, melyre több utalást is találunk a kötet-
ben. Legszebb ezek közül az a néhány sor, mely a 
könyv zárása is egyben – 

Moaré címmel jelent meg Kabai lóránt legújabb kötete, 
mely verseket és fotókat egyaránt tartalmaz. A fülszö-
veget jegyző Csehy Zoltán segít a címhez közelebb jutni,  
miszerint a moaré egyrészt hullámos mintázatú selyem-
szövet, másrészt e névvel szokás illetni a képernyő zavaros  
és zavaró csíkjait, alakzatait is.

„csak gondoljak ongára, remegő holdra, a házra. csak 
szorítsam arcomra a párnát. és máris elviselhetőbb.” 

Aztán az olvasó hiába néz föl a könyvből és só-
hajt egy nagyot, a sejtés megmarad, hogy valahol 
tovább forog az a bizonyos fekete film. A kötetet 
Nyerges Gábor Ádám szerkesztette, a tipográfia, 
a borítóterv és a nyomdai előkészítés Tellinger 
András munkája. 

Lélek a mélyben, Diósgyőr a regényben
Györgyei Gézát már nem tudjuk megkérdezni, miért nem szerepel sem Miskolc, sem Diósgyőr neve a lélek  
a mélyben című kisregényében, pedig a történet jelentős része ebben a városban játszódik. A helyszín megnevezése nélkül 
is biztos: itt élt a főszereplő, miként a szerző is, aki sajnos az idén, 2022. április 4-én elhunyt.

Györgyei Géza 1949-ben született Miskolcon, itt  
végezte általános iskolai és gimnáziumi tanulmánya-
it, ezt követően híradástechnikai hálózatok tervezé-
séhez szerzett közép- majd felsőfokú szakképesítést.  
A műszaki munka mellett leginkább az irodalom 
és a magyar történelem foglalkoztatta. Tagja volt  
a Kelet Irodalmi Alkotócsoportnak, a Magyar Írószö-
vetségnek, 2012-ben ő lett az írószövetség észak-ma-
gyarországi csoportjának titkára. Irodalmi munkás-
ságát 2015-ben Szabó Lőrinc-díjjal ismerte el Miskolc 
Megyei Jogú Város közgyűlése.

Györgyei Géza 1983-ban kezdett publikálni. Első 
novellája a Palócföldben jelent meg, írásait olyan 
országos irodalmi lapok is közölték, mint például a  
Mozgó Világ, az Élet és Irodalom, a Rakéta Regényúj-
ság, a Lyukasóra és a Miskolcon szerkesztett Napja-
ink. Első önálló novelláskötete, a Sárga cseppkövek 
1987-ben látott napvilágot, ezt követte tíz év múlva 
a Csodaszép kísértet, majd 2006-ban a válogatott 
műveit tartalmazó Pókháló. A Bíbor Kiadó gondo-
zásában jelent meg 2012-ben a Lélek a mélyben című  
kisregénye, és ez a műve helyet kapott a 2018-ban  
kiadott Elhagyott harcmező című kötetében is.

A Lélek a mélyben főhőse, maga a mesélő az  
1968-as csehszlovákiai bevonulás idején sorkatona 
volt. Egy felvidéki városkában okozott tragédia után  
kerül – szó szerint is – mélyre. Mint szökött katona egy 
meg nem nevezett városban az ottani – vagy inkább 
itteni – vár feltáratlan részében alakítja ki rejtek- 
helyét. Nem mondja ki a mesélő, így nem írja le a 
szerző, hogy hősünk Miskolcon született, itt nőtt fel,  
itt élnek a szülei, ide szökött haza. Biztos, hogy Diósgyőr-
ben talált menedéket, de csak annyi szerepel a szöveg-
ben, hogy Nagy Lajos király kedvelt nyári lakhelye volt  
a vár, hogy gesztenyefák sora kíséri az odavezető utat.

Az is le lett írva, hogy a közelben folyik a Szinva, 
és a legenda szerint alagút vezetett innen Egerbe.  
A kicsit hosszabb elbeszélés is megerősíti, Diósgyőr  
váráról van szó. 

Genius loci

Filip Gabriella Papp Dénes

Ez a kisregény bővel-
kedik izgalmakban, 
váratlan fordulatok-

ban, furcsa véletlenekben, érdekes találkozásokban. 
Néha szinte hihetetlen az egész. Mi tagadás: ritkán 
talál az ember évszázados kincseket, a szerelem sem 
mindig lobban fel első látásra, de van ilyen. Azt vi-
szont, hogy annak idején megszökhetett-e egy katona 
a laktanyából, csak azok tudnák megerősíteni, akik 
szolgáltak a Magyar Néphadseregben, akik felnőtt-
ként élték meg a szocializmust. 

Györgyei Géza – ismerősei, barátai szerint – a kis-
regény megjelenése után elkezdte írni a folytatást,  
de nem készült el vele. Így már soha nem tudjuk meg,  
hogyan végződik a Lélek a mélyben főhősének  

története, persze ha tényleg befejeződne, 
azt ő már nem is tudná elmesélni…„Miután a török feldúlta, majd a kassai Teleki kapitány ostrommal bevette  

a várat, egymást követték a szomorú események. A hajdani fényes királyi vár 
kihalt rommá vált.”
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Bibliofil

Úti jegyzetek megyénkből

Csontos lászló legújabb könyvében utazó riporterként  
tudósít régiónk természeti, építészeti értékeiről, történelmi 
érdekességeiről, település- és kultúrtörténeti kuriózuma-
iról. Az én megyém! című kötet egyúttal tanúságot tesz  
a szülőföld szeretetéről és szerethetőségéről.

Az írások egy történész szemével és egy újságíró 
szemfülességével vezetik át az olvasót a tények és 
legendák szövevényes világán. A tartalomjegy-
zékben öt nagyobb csoportba rendezve találjuk 
a szövegeket, ezek alkotják a Zemplén, Miskolc, 
Borsod, Abaúj, Gömör fejezeteket.

Az első részben találkozhatunk többek között  
a szerencsi Rákóczi-vár és cukorgyár történetével, 
aztán Monok hírességeivel, Kossuth Lajossal és  
a III. századi Szent Orbán csontereklye körmene-
tével, a tarcali Szent Terézia kápolnával, a tolcs-
vai hagymakupolás templommal, Tokaj hídjával, 
Sárospatak kurucaival. A megyeszékhely külön 
fejezetet kapott, itt a turistalátványosságokon túl 
olvashatunk az avasi református temetőről,  
a vármegye házáról, a 10-es honvédekről,  
a vasgyári katolikus templomról, a szentléleki 
pálos kolostorról. A harmadik rész foglalko-
zik például első összefüggő magyar nyelvem-
lékünk, a Halotti beszéd és könyörgés szüle-
tési körülményeivel Boldva település kapcsán. 

Ugyanitt kapott helyet az ónodi vár, a muhi csata, 
az edelényi kastély, a sajópálfalai könnyező szent-
kép, a sajókazai Árpád-kori templom története, 
illetve a rudabányai születésű aranytollú huszár-
generális, azaz Gvadányi József portréja is. Az ezt 
követő fejezetben találjuk Boldogkő legendáját,  
a freskófalu, Bódvalenke múltját és jelenét, a gön-
ci hordó és a vizsolyi biblia rejtélyeit. Az utolsó,  
az alcímben is jelölt „csipetnyi” fejezet három szö-
veget tartalmaz, az aggteleki cseppkővilágról, egy 
eltűnt putnoki végvárról és Tompa Mihály életút-
jának keleméri vonatkozásairól olvashatunk itt.

A fejezeteteket egy-egy idézet előzi meg, minde-
gyik az adott régióhoz kapcsolható írás, melyek 
egyesével, sorban nyitják ki az ötös tagolású 
könyvet, miként a titkos ajtókat patinás kulcsok. 
Az idézetek Kazinczy Ferenc, Szabó Lőrinc, 
Lévay József, Batsányi János, Tompa Mihály távo-
li ajánlásainak is tekinthetők. 

Ajánlás régmúlt időkből a jelen olvasóinak, egyúttal 
felhívás a szülőföldben gyökerező értékek feltárására 
és megbecsülésére, ugyanakkor felszólítás a minden-
kori értékteremtésre.

Papp Dénes

Impresszum

Könyvtári Mappa. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei könyvtárosok lapja. Megjelenik félévente, 400 példányban.
Szerkesztőbizottság vezetője: Varga Gábor
Szerkesztő: Brézai Zoltán
Szerkesztőbizottság: Brézai Zoltán, Csoma-Simon Mária, Duró Tímea, Miklós Katalin, Molnár István, Papp Dénes,  
Szabóné Lenkefi Ildikó, Tumikné Csurák Ágnes, Varga Gábor
Címlapfotó: Dobos Klára
Grafikai tervezés, tördelés: Faitli Eszter 
Kiadja a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár - 3530 Miskolc, Görgey Artúr u. 11. / mappa@rfmlib.hu 
Felelős kiadó: Varga Gábor 
ISSN 2416-1578 / Nyomtatás: GNR Szolgáltató és Kereskedelmi Bt., Miskolc

Brézai Zoltán pr-munkatárs
Miskolc, II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár

Filip Gabriella főkönyvtáros
Miskolc, II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár

Fülöpné Ondok Zsuzsanna könyvtáros, osztályvezető
Miskolc, II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár

Kitka Zsuzsa könyvtáros, MIT vezető
Tiszaújváros, Hamvas Béla Városi Könyvtár

Kmeth Jolán könyvtáros, a Magyar Kultúra Lovagja
Borsodgeszt, Községi Könyvtár

Miklós Katalin gyermekkönyvtáros, csoportvezető
Miskolc, II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár

Nagyné Szentesi Mónika könyvtárvezető
Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtár

Pálfi Erika könyvtáros, csoportvezető
Miskolc, II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár

Papp Dénes pr-munkatárs
Miskolc, II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár

Szabóné Lenkefi Ildikó könyvtáros, osztályvezető
Miskolc, II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár

Trembeczki Lászlóné könyvtárvezető
Sárospatak, A Művelődés Háza és Könyvtára Zrínyi 
Ilona Városi Könyvtár

Tumikné Csurák Ágnes könyvtáros, osztályvezető
Miskolc, II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár

Varga Gábor igazgató 
Miskolc, II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár

Zahuczky László könyvtáros
Miskolc, Herman Ottó Múzeum

SZERZőINK



Kesznyéten

Bükkábrány Taktaszada

Miskolc

Kesznyéten

Köröm


