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Az igaz bölcs
Nézd a búzakalászt, büszkén emelodik az égnek,
még üres; és ha megért, földre konyitja fejét.
Kérkedik éretlen kincsével az oskolagyermek,
még a teljes eszű bölcs megalázza magát.
(Verseghy Ferenc)

KÖSZÖNTŐ

Köszöntöm a 2002-ben épp 50 éve megyei
könyvtárként szolgáltató Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Verseghy Ferenc Könyvtárat, valamennyi dolgozóját, olvasóját, illetve az érdeklődőt, aki a jubileumra megjelentetett ünnepi
emlékkönyvvel ismerkedik.
A megyei önkormányzati fenntartású intézmény az évkönyv megjelentetésével is emlékezik
a megyei könyvtárak létrehozásának 50. évfordulójára. A megyei könyvtárak alapítását a
2042/13/1952 (05.24.) MT határozat szabályozta,
ez a dátum szerepel a megyei könyvtár alapító
okiratában is.
A Hild Viktor által 1904-ben sürgetett szolnoki múzeum és könyvtár létesítését már 1924-ben
elhatározta a város képviselőtestülete. A cél
megvalósulásában részt vállaló Szolnoki Könyvtár és Múzeumegyesület támogatásával 1934-ben
nyitotta meg kapuit a mai megyei könyvtár
elődje, a városi könyvtár. A háború után újjászerveződő intézmény 1950-től körzeti könyvtári
funkciót látott el, majd 1952. november 6-án
adták át a megyei feladatkörrel megbízott könyvtárat az olvasóknak.
A szolnoki irodalmi hagyományok tisztelete
indította a könyvtár vezetőit arra az elhatározásra,
hogy 1954-ben Verseghy Ferenc nyelvtudós költőt válasszák névadójukká.
A Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár több
évtizeden át méltatlan körülmények között fogadta olvasóit a Kossuth tér 4. sz. alatti épületben,
melyet a megyei múzeum osztott meg a könyvtárral.
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy
Ferenc Könyvtár 1997-ben címzett állami támogatás és jelentős megyei önrész segítségével
könyvtári szakmai feladatra kialakított, önálló
megyei intézményhez méltó környezetbe került.

A hagyományos könyvtári szolgáltatási rendszer megújulása, modernizálása, új szolgáltatások
bevezetése is lehetővé vált a megváltozott feltételek között:
- a cédulakatalógusok folyamatos felváltása
számítógépes katalógussal, illetve a könyvtárhasználók számítógépes környezetének
kialakítása;
- az audiovizuális dokumentumok helybeni
használatának biztosítása a megfelelő technikai háttér kialakításával;
- új típusú könyvtári dokumentumok használatának és új információforrások elérésének
biztosítása (multimédia, Internet), kapcsolódva a látogatók számítógépes környezetének egyre növekvő lehetőségeihez.
Funkciójából adódóan a megye legnagyobb
gyűjteményeként olyan integrált szervezetet alakított ki a megyei könyvtár, amely nem csupán a
helyi olvasók igényeit szolgálja ki, hanem a megyében lévő települések önkormányzati könyvtáraiban jelentkező igényeket is (Internet-hozzáférés, könyvtárközi kölcsönzés stb.) szolgálja.
A megyei könyvtár az utóbbi években tudatosan törekedett innovációs és önmegújító képességének fejlesztésére, hatékonyságának javítására,
a megyei információáramlás megkönnyítésére. A
2002-ben telematikai pályázaton nyert 1.000.000
Ft összegből - a megyei önkormányzat anyagi
támogatásával - még 2002-ben sikerült, olyan
informatikai berendezést megvásárolniuk a megye történeti sajtóanyag digitalizálásához, amely
a mikrofilmen lévő könyvtári dokumentumok
számítógépes elérését teszi lehetővé. Az utóbbi
években bővültek az intézmény nemzetközi
kapcsolatai. Eredményei és munkája nyomán

Európai Uniós és ENSZ szervezésű tapasztalatcsere színhelye lehetett a Verseghy Könyvtár,
stabilizálta kapcsolatait a British Council szervezettel, s újra fogadhatta francia testvérmegyénk
küldöttségét, mely könyvajándékkal is segítette
könyvtárunk munkáját. Helyet adott a Kárpátmedencei elektronikus könyvtárak együttműködési lehetőségeit vizsgáló nemzetközi konferenciának is, mely ismét csak igazolja a könyvtárak
szerepvállalásának szükségességét az Internet, az
informatika korában. Az Európai Információs
Pont működtetésével a könyvtár jelentős szerepet
játszik a lakosság uniós ismereteinek bővítésében. 2002 októberében a Baden-Württenberg
Szövetségi Állam küldöttségét fogadta a Verseghy Könyvtár és rendezett kiállítást e virágzó
állam kulturális, művészeti kincseit bemutatva.
Talán az előzőek megmutatták azt a nagy fejlődést, amelyett az 1943-ban még 10 ezer kötetes
és néhány száz olvasót kiszolgáló könyvtár napjainkig megtett. A 2001-ben közel 400.000 kötettel
rendelkező könyvtár 51.756 kölcsönzőt szolgált
ki, több mint 10.000 beiratkozott olvasója volt.
Az olvasók használhatják a könyvtár számítógépes katalógusát, az Internet szolgáltatásait,
CD-tornyuk segítségével a vásárolt adatbázisok
több gépen elérhetők, illetve a megyei elektronikus könyvtári szolgáltatások több helyen is
olvashatók.

Büszkék lehetünk arra, hogy az uniós csatlakozás kapcsán végzett holland könyvtári felmérés
2001-ben országos első helyre érdemesítette
könyvtárunkat a magyar megyei könyvtárak
rangsorában. Az információs és kommunikációs
szolgáltatások színvonala, az adatbázisok használata, a könyvtári környezet és légkör volt a
vizsgálat alapja.
Kívánjuk, hogy a magyarországi könyvtárügy
élvonalába tartozó megyei könyvtárunk az eddig
elért színvonalon, a folyamatos fejlődés igényével várja a 3. évezred kihívásait. Az EU csatlakozás küszöbén a robbanásszerű informatikai
fejlődés lehetőségeit kiaknázva, egyben az olvasó
társadalom eddigi elégedettségét megtartva továbbra is szolgálja Jász-Nagykun-Szolnok megye
lakosságát,
intézményeit, önkormányzatait,
vállalkozóit, profitorientált és civil szervezeteit!
Gratulálunk az 50 éves jubileumát ünneplő
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy Ferenc
Könyvtárnak.
Szolnok, 2002. október 11.

Búsi Lajos
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés
elnöke

AJÁNLÓ SOROK

Tisztelt Olvasó! Fél évszázada jöttek létre az
ország megyei könyvtárai, így a Szolnoki Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár is. A könyvtár
dolgozói úgy gondolták, hogy az évfordulót egy
emlékkönyv elkészítésével ünnepelhetik méltóképpen. 50 esztendő legszebb és legnevezetesebb
pillanatait kiválogatni azonban nagy feladatot
jelent.
Nem könyvtártörténeti dolgozat megírására
vállalkoztunk, hanem az emlékeinket igyekeztük
felébreszteni, és egy könyvecskébe összegyűjteni. Otthon is szívesen nézegetjük a megsárgult
családi fotókat, vagy leveleket. A fényképek a
már-már feledésbe merülő múltat idézik fel
különösen azoknak, akik a fotón is szerepelnek.
Múltidéző azonban minden megtekintő számára,
hiszen az ismeretlent, a meg nem ismételhetőt
tartják ébren a fényképek, az egykori visszaemlékezések, újságcikkek. Lassan-lassan a múlttal
ismerkedő számára szinte a valóság részévé válnak a múlt sokszínű emlékei. És hányan voltak a
Verseghy Könyvtár nagy családjának tagjai
hosszú éveken át! Milyen jó felidézni az együtt
töltött időt, amikor jóban, rosszban kitartott a
csapat, hiszen sokáig mostoha körülmények
között kellett dolgoznunk. Nem mindenkinek
adatott meg olyan szép, kulturált intézményben
tevékenykedni, mint a jelenleg itt dolgozóknak.
Emlékkönyvünkkel egy kicsit emlékezni is
szeretnénk, ugyanakkor számba venni, mi is
történt itt 50 év alatt. Milyen fejlődésen ment át a
könyvtár, mire elérte a mai színvonalát, amivel
európai vendégeink előtt is joggal dicsekedhe-

tünk. Büszkék vagyunk arra, hogy munkatársaink
mindig többre törekedtek, mint csupán az olvasók
kiszolgálása. Igen nagy jelentősége van az intézményben a szakmai továbbképzéseknek, a Verseghy hagyományok ápolásának és olyan programok létrehozásának, melyekkel minél több
olvasót csábíthatunk a könyvek birodalmába. Kiemelten szólnunk kell a számítástechnika könyvtári térhódításáról, az ambvivalens érzésekről,
melyekkel az új eszközhöz közelítettünk, és amelyek nélkül ma már működésképtelenné válna
könyvtárunk, és szegényebbé az olvasói szolgáltatásaink köre. Mennyi tanulás és mennyi munka
van az elért eredmények mögött! A kollégák
hosszú sorának tevékenysége, akik több száz
munkaévüket fektették könyvtári munkába, akiknek arcvonásai részei könyvtárunk nagyon emberi arculatának.
A minden évben megrendezésre kerülő megyei
könyvhét, Olvasás Éve, a találkozókon kialakult
hangulat, pezsgés is a könyvtárosok kellemes
emlékei közé tartoznak, a fotók, a visszaemlékezések ezt is megőrzik.
Az emlékkönyv előkészítésében, a gyűjtőmunkában és a feladatok kijelölésében Máté
Ágnes segített. Köszönöm neki és azoknak a
munkatársaknak, akik egy-egy cikk megírásával
hozzájárultak az emlékkönyv teljességéhez.
Reméljük, hogy a kedves Olvasó is talál érdekeset, emlékezni valót kiadványunkban. Forgassák figyelemmel, adjon az emlékkönyv sok élményt mindannyiunknak!
Bálint Erika

GONDOLATOK
EGY ÉVFORDULÓ KAPCSÁN
Könyvtárról
A könyvtáros szakmában sok jó mondás kering a könyvtárról, a könyvtár feladatáról. Szakmai evidenciák ezek, amelyek hasonlóan a közmondásokhoz, nagy tölcsérként helyes irányba
terelik gondolatainkat.
Számomra az egyik legszimpatikusabb ezek
közül így szól: „A könyvtár úgy él a jelenben,
hogy a múltat őrzi és koncentrál a jövőre."
Ez a könyvtárak örök funkcióját - az értékőrzést - a jövő generációk számára -, és a jelen
teendőjét - a mindig megújulni tudás képességét
- egyaránt jelenti.
Feltételezi a múlt tiszteletét, annak a felismerését, hogy a múlt alkalmas arra, hogy a történéseit elemezve tanulságot, útmutatást találjunk a
jelen kérdéseire, felismerjük hogy ebben a múltból jövő tudásban van a lehetősége a fejlődés,
illetve a konkrét feladatok megoldása érdekében
teendő lépéseknek.
A könyvtár ennek ellenére nem szabálygyűjtemény, nem receptkönyv. A könyvtár a lehetőségek végtelensége. Az a hely, ahol a gondolat
szabadon szárnyal. Megtalálható a müvekben
minden nagyszerű gondolat, és minden emberi
aljasság. Megtalálható a szép és rút, sőt nemcsak
a két véglet, hanem a köztük lévő átmenet minden
variációja is.
A könyvtár nem dönt közöttük, nem ítél róluk,
csak segít értelmezni az egyes jelenségeket.
Megnevezi és helyükre teszi őket. A könyvtár
mégis értékeket közvetít a múltból. Hogyan lehet
ez? Talán úgy, hogy az ember a müvekben található minőségekkel összemérve megismeri önmagát. A magára talált ember tud ítéletet alkotni.
Felismeri a számára jó, a számára hasznos dolgokat. Hatékonyabbá teszi saját működését. Célja
szerint megtalálja a jót és a rosszat egyaránt és
választ közülük.
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Miért tekintjük mégis a tudás mellett az erkölcs őrzőjének is a könyvtárakat?
Talán azért, mert az egyes emberek cselekvése
során kiválogatódtak a jó, a szép, a nemes dolgok,
amelyek segítették a közösség túlélését. A pozitív
dolgok megmaradtak, további generációk sikerességét biztosították. A rossz dolgok is megmaradtak, de azzal a tudással, hogy nem szolgálják
az ember érdekeit. így válik a könyvtár az egyes
ember emlékezetén túlmutató tudás és morál
letéteményesévé. Nem kényszerít, hanem terel,
vezet.
Nem itat, csak elvisz a forráshoz. Nem utasít,
hanem lehetőséget ad. Szolgál, öntudatosan és
kellő alázattal. Mindig megadva a lehetőségét az
újraértelmezésnek, a másszempontú megközelítésnek. Ez a nyitva hagyott lehetőség a fennmaradás záloga.

A tudás hatalma
„ Egy könyvtár épp elég királyság "
(Shakespeare)
A könyvtárban felhalmozott tudás tényleg
nagyon nagy, már-már végtelen. A leírt gondolatok mindegyike számlálható, ez cáfolni látszik a
végtelenséget. Hatásuk gazdagsága mégis inkább
végtelen, mert találkozva az olvasókkal ezek a
gondolatok hatnak egymásra, és ez a hatás variációiban végtelen. Ez olyan szellemi gazdagság,
amihez hasonlóval egyik király sem rendelkezik
(legfeljebb, ha könyvtára van!).
A királyság nagy hatalomra is utal. Van egy
elcsépelt mondásunk, mely szerint „a tudás hatalom", és ebből arra következtethetünk, hogy a

tudással bírók hatalommal is bírnak. Hatalom-e a
könyvtár? Van-e olyan tudás a könyvtárban felhalmozva, ami által a könyvtár hatalmat gyakorolhat? Én ennek nem látom nyomát. A könyvtár
nem hatalmi tényező a benne felhalmozott tudás

ellenére sem. De mindent dokumentál a királyságról, a hatalomról, a tudásról, a könyvtárról is.
Aki megszerzi a tudást, annak hatalma lesz önmaga felett.

Olvasókról
Sallai István, szakmánk nagy öregje és felülmúlhatatlan érdemü tanítómestere mondta többször, és volt munkatársaitól gyakran hallani a
látenciában maradó olvasói igényekkel kapcsolatban. Miért nincs Ghánában műjégpálya? Mert
senki sem korcsolyázik. S miért nem korcsolyázik senki sem? Mert nincs műjégpálya.
Többször tesszük fel magunknak azt a kérdést,
hogy miért nem nagyobb a könyvtárak hatóköre
Magyarországon, miért csak fele, harmada a
skandináv országokénak, vagy az USA egyes
területén jelentkezőknek?
A válasz egyszerű. Nem jutunk el egyes olvasói rétegekhez, mert amit nyújtani tudunk, az számukra érdektelen, időben, térben nem elérhető,
értelmezhetetlen, vagy használhatatlan.
Akarunk-e minden olvasói igényt kiszolgálni?
Az egyes könyvtárak ilyen törekvésének biztosan
korlátot szab a saját forrásainak végessége. De a
könyvtárak mind együtt akarnak-e minden olvasói igényt kielégíteni? (Nagy erősségünk a hálózati működés!)
Úgy gondolom, együtt sem akarunk minden
olvasói igényt kiszolgálni, mert a társadalmilag
káros, vagy bizonyos színvonal alatt lévő alkotások iránti igénynek megfelelő művek választéka majdnem minden könyvtárban kiesik a ros-

tán. Az azokat igénylőknek nem épült jégpálya
Ghánában. Vannak olvasói rétegek (amelyeket
pedig a könyvtárak többsége kiemelt olvasóként
kezel!) amelyeknek száma mégis alatta van a
várakozásnak.
Vajon miért nem olvasóink a vállalkozók, a
gyerekek egy része, a fogyatékkal élők, a vidékiek és még sorolhatnám a könyvtárak által fókuszált olvasórétegeket.
Nem tudunk hozzájuk eljutni, mert a kiszolgálásuk nagyon nagy odafigyelést igényel. Nagyon
meg kell tanulni velük párbeszédet folytatni.
Tudni kell, mire fogékonyak. Ha el akarunk hozzájuk jutni, egyenként kell megismernünk őket,
ízlésüknek megfelelően kell tálalnunk az ajánlatunkat. Tőlük kell ellesnünk a róluk szóló tudást,
és úgy kell adnunk nekik azt, amire szükségük
van, hogy el is tudják fogadni. Ne legyen akadály
a busz, az emeletek közötti lépcső, a vakon érzékelhetetlen síkszöveg és semmi, ami eddig akadály volt.
Hány emberhez fogunk tudni közelíteni?
Többhöz, vagy kevesebbhez, mint eddig? Lesz-e
bennünk annyi kíváncsiság, hogy megismerjünk
ennyi emberi szándékot? Vagy továbbra is megszelídítetlenül maradunk egymás számára, érdektelen rózsaként az emberek, halott bolygóként a
könyvtárak?

Könyvtárosokról
„A könyvtárosok nagyon segítőkészek voltak. "
Ez a mondat hangzott el egy középiskolások
számára rendezett országos vetélkedőn minden
csapat előadásában, akik településük könyvtárának ismertetését kapták feladatul.
12 csapatból négy húzott ilyen feladatot. Az
elsőnél örültem, a negyediknél már vártam ezt a
mondatot. A könyvtárosok tényleg segítőkészek.

Furcsa gazdagság a könyvtárosoké, olyan,
hogyha osztják sem fogy el, hanem szaporodik.
Szakmánk legszebb paradoxona ez. Tartalma a
Biblia „A szeretet soha el nem fogy" mondatának szépségéhez hasonlítható.
Úgy adhatunk, hogy sem mi nem szenvedünk
hiányt, sem mást nem rövidítünk meg. Legtöbb
esetben a hozzánk forduló nem konkrét művet

11

akar, hanem valamilyen problémájára keresi a
megoldást. A könyvtáros számtalan módon képes
jó választ adni a legtöbb problémára a rendelkezésre álló gyűjtemény és saját felkészültsége
segítségével.
A könyvtáros alkatilag nagyvonalú, önzetlen a
segítésben. Ez az önzetlenség sokak szerint azonos a baleksággal, az élhetetlenséggel. Nem
becsülendő, nem követendő.
A követendők most a rámenősek, a pillanat
lehetőségét kifacsarok, az olyanok például, akik
ciánnal nyerik ki az arany utolsó erecskéit is a
föld gyomrából és közben megölik a Tiszát.
Ők nem mérlegelik, hogy amit így megszereznek, azok nélkülözhető javak.
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Vannak nélkülözhetetlen javak (béke, biztonság, tiszta víz, jó levegő), amelyek az önző cselekedetek következtében elvesznek. Ciános lesz a
víz, nem merünk közlekedni, fenyegetettségben
élünk, tartva attól, hogy rosszkor leszünk rossz
helyen.
Gyerekeink, unokáink számára annál élhetetlenebb lesz a világ, minél több az önzés benne,
minél kevesebb marad a nélkülözhetetlen javakból.
Éljenek tehát az élhetetlen könyvtárosok, akik
talán képesek felmutatni egy másfajta követendő
példát, ami segít élhetőként megtartani a világot.
Bertalanná Kovács Piroska

KÖNYVTÁRTÖRTÉNETI VÁZLAT

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy
Ferenc Könyvtár jogelődje, a Szolnok Városi
Könyvtár megalapításának gondolata 1904-re
nyúlik vissza, amikor a Müvésztelep kiállítását
megnyitó közoktatási miniszternek Hild Viktor
felvetette ennek szükségességét.
A megvalósítás azonban még három évtizedet
váratott magára...
A kérdés fontosságát az újságcikkeken,
programokon kívül Kautz Károly ezer kötetnél
nagyobb, e célra felajánlott hagyatéka is jelezte.
Az alapítás végül is az 1933-ban alakult Szolnoki
Könyvtár- és Múzeumegyesületnek, személy
szerint dr. Balogh Béla reálgimnáziumi tanárnak
köszönhető. Az ő munkája nyomán nyithatta meg
1934. november 11-én ajtaját a Szolnok Városi
Könyvtár. Az intézménynek állandó alkalmazottja nem volt a 40-es évek elejéig, s állománya
jóformán csak adományokból, hagyatékokból
gyarapodhatott.
A II. világháború során az akkor mintegy
10.000 kötetes könyvtár anyagának egy része és a
berendezés egésze elpusztult, ezért a könyvtár
csak 1948. május l-jétől állhatott újra látogatói
rendelkezésére. A könyvtár és múzeum ideiglenes vezetésével megbízott Kaposvári Gyula a
múzeumok állami kezelésbe kerülése után elhagyta a könyvtárospályát. A Városi Könyvtár
önálló intézménnyé alakulásakor (1951. január
1.) vezetésével Thoroczkay Rudolfnét bízták
meg.
A megye könyvtárügyének, népkönyvtárainak
irányítására 1950 júniusában Körzeti Könyvtár
alakult Szolnokon. A két intézmény egyesítésével
jött létre a 2042/13/1952. sz. MT.h. rendelkezése
szerint 1952. november 6-án a Megyei Könyvtár.
Első vezetőjévé a Körzeti Könyvtár addigi igazgatóját, Illek Józsefet nevezték ki.

Az intézmény 1954. április 2-án felvette Verseghy Ferenc (1757-1822), a Marseillai.se első
magyar fordítója, a magyar jakobinus mozgalom
nyomán kilenc évi várfogságot szenvedett költő,
író, nyelvtudós, esztéta nevét.
A könyvtár raktári rendjét, katalógusainak
alapját 7955-ben vetette meg az intézmény élére
1954. augusztus 16-án kinevezett Kisfaludi Sándor. Ekkor szervezték meg a különböző munkacsoportokat (kölcsönző, feldolgozó, módszertan) is.
1955-ben - országosan az elsők között - önállósult az intézmény gyermekrészlege, és 1958.
november l-jén pedig megkezdte munkáját a
könyvkötészet, mely később sokszorosítási feladatokat is ellátott.
Az intézmény vezetését 1962. március 15-én
dr. Nagy János vette át. Az ő nevéhez fűződik,
hogy 1963. április 3-án, a története során sok
épületet, helyiséget bejárt könyvtár egy épületbe,
a Kossuth tér 4. sz- alá költözött. A valamikori
szállodában a Damjanich Múzeum, a TIT Megyei szervezete mellett - később, időlegesen a
szegedi főiskola szolnoki tagozatával, a Pedagógus Szakszervezettel társbérletben - a könyvtár
1.692 m2-es területtel rendelkezett.
A töretlennek tűnő fejlődés a 60-as évek második felében megszakadt. Az intézmény élére
kerülő Imre Lajos, majd az ő megüresedő helyét
betöltő dr. Nyitrai Lajos a fő figyelmet a könyvtári belső munkára és a hálózat instruálására
fordította.
Szurmay Ernő - aki 1970-ben került a könyvtár élére - figyelmét a központi szerepkörből az
intézményre háruló feladatok gondos teljesítésére, a könyvtár közművelődésben elfoglalt
helyének, tudományos műhely jellegének tudatos
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kiépítésére, megszilárdítására fordította. E célt is
szolgálva nagy lendületet vett Verseghy Ferenc
életmüvének tudományos alaposságú kutatása,
müveinek sajtó alá rendezése, kiadása.
A könyvtár életének e ciklusában, 1974. július
4-én nyílt meg az azóta a felnőttolvasó-szolgálat
keretein belül hang- és videotárként működő
„zeneszoba".
Előde törekvéseit folytatta dr. Horváth Károly
is. Az 1985-ben kezdődő és 1991-ben tragikusan
félbeszakadt intézményvezetését a könyvtárgépesítés első tervének kidolgozása és a helyszűke
miatt egyre kétségbeejtőbb helyzetben lévő intézmény gyermekkönyvtárának valamint zenei részlegének méltó körülmények közé költöztetése
jellemezte.
Pápayné Kemenczey Judit igazgatói megbízatása után a megyei közgyűlés 1991. október
l-jén Bertalanné Kovács Piroskát nevezte ki az
intézmény élére. Számára az értékek megtartásán,
a számítógépes szolgáltatások bevezetésén, a távolsági számítógépes hálózathoz kapcsolódás
személyi, anyagi és technikai lehetőségeinek
megteremtésén túl egy, az új kihívásoknak megfelelő intézményi struktúra kialakítása jutott
feladatul.
Az intézmény 1993-ban közigazgatási szakrészleggel bővült.
Az intézménytörténet fordulópontját jelentette,
mikor az Országgyűlés 7995. május 16-án hozott
döntése értelmében a megyei önkormányzat
- címzett támogatásként -jelentős összeget nyert
a könyvtár átalakítására, rekonstrukciójára.
A Kossuth tér 2. sz. alatti épület, melyet e célra
kiválasztottakjelentős előélettel bírt. 1891-ben a
Pénzügyigazgatóság számára építették, második
emelettel 1921-ben egészítették ki. Egyetemi, levéltári, majd pártcélokat szolgált, legutóbb középiskolai kollégium volt. Ebből következik,
hogy nem a könyvtárnak lehetett épületet tervezni, hanem egy meglévő épületszerkezetbe kellett
elhelyezni a könyvtárat. Szerencsére a gyermek-
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könyvtár, valamint a hang- és videotár régi,
kétszintes épülete épp a könyvtárnak kiválasztott
épület mellett helyezkedett el, s az épületegyüttes
udvarán mód nyílt egy ötszintes raktár felépítésére is (tetőtérrel együtt összesen: 1382 m2), ami
az állomány-elhelyezési gondokat egy jó időre
megoldotta.
A végeredmény egy összességében 4455 m~-es
alapterületű intézmény lett, melynek jelentős
része az olvasók rendelkezésére bocsátható úgy,
hogy új szolgáltatások bevezetése esetén sem
jelent gondot azok elhelyezése.
Az „új" intézményt 1997. augusztus 25-én
Horn Gyula, a Magyar Köztársaság miniszterelnöke adta át rendeltetésének, s augusztus 27-én
nyílt meg látogatói előtt.
Az átadás, megnyitás a könyvtári munka korszerűsítésével is együtt járt. Az 7995. szeptember
l-jén munkába vett TextLib integrált könyvtári
rendszernek köszönhetően a megnyitó napján
már számítógépes kölcsönzéssel találkozhattak
az olvasók.
A számítástechnika amúgy is egyre nagyobb
teret nyert a könyvtár életében. 1997. július l-jén
már - ideiglenes tárhelyen - elérhető volt honlapja, november 26-tól pedig katalógusát is lekérdezhették az Interneten keresztül az érdeklődők, s
fokozatosan az olvasók számára is elérhetővé vált
a hálózat használata.
Az épület „belakását" új szolgáltatások idetelepítése is követte. 7999. április 29-e óta Brit
Sarok (British Council), 2001. október 1-je óta
pedig Európai Információs Pont működik az
intézményben.
Az 7999. október l-jén „megnyílt" JászNagykun-Szolnok Megyei Elektronikus Könyvtár már a harmadik évezred igényeit igyekszik
kiszolgálni.
Takáts Béla
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könyvtár megnyitásáról a Szolnok Megyei Néplap is beszámolt

Kölcsönző a szolnoki városháza épületében

Olvasóterem a szolnoki városháza épületében

A Kossuth tér az 1940—50-es években

/'

v

Kölcsönzés a múzeummal közös épületben

A könyvtár és a múzeum egykori közös bejárata

Olvasóterem az 1970-es években
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A legendás tekerős számológép

A legendás biciklikerék-felvonó

Igazgatói iroda 1993-ban

Dolgozószoba az első számítógéppel
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A KÖNYVTÁR ÉPÜLETE

A középkori Szolnok külső várárka a mai főtér
nyugati szélénél húzódott. A török, majd kuruc
kor nem kedvezett a város fejlődésének.
1720-ban kb. 1.500 lakosa lehetett, s csak a
század közepén emelték a tér első jelentősebb
épületét, a Városházát, melynek második utódát
látja a mai szemlélő. Nem sokkal később
építhették a tér északkeleti sarkán a Fehérló
Fogadót, melyet egy 1764. évi városi jegyzőkönyv említ először. Az 7777-es Visitatio
Canonica-ból (egyházlátogatási jegyzőkönyv)
tudjuk, hogy a városháza közelében, 1749 tájékán
emelt Szent Rókus-kápolnát az előző évben
(1776) újíttatta fel Tresser Lipót, a Fehérló
Fogadó bérlője. (A kápolnát Vérségi János varsányi intéző építtette. Az ő fia volt Verseghy Ferenc, városunk leghíresebb szülötte, könyvtárunk
névadója.)
A Fehérló épülete a tér házainak mai homlokzati síkján állt egy évszázadnyi időn át, míg 1860
körül megnagyobbították, elfoglalva ezzel a tér
egy részét is.
A fogadót - mely néhány évig a színiéletnek is
teret adott - kedvelték a szolnokiak, és sok neves
embert megvendégeltek falai között. 7579-ben
Ferdinánd trónörökös, 7545-ben Széchenyi István időzött itt, de megfordult benne Kossuth
Lajos is. 1888. február 79-én, egy városházi előadása után vacsorát adtak itt Hermán Ottó, a
neves természettudós tiszteletére.
Ekkor azonban már több impozáns épület, pl. a
könyvtárunknak később négy évtizeden át helyet
adó Magyar Király Szálló (1860) és a Városháza
(1884) övezte a XX. század közepéig piacul
szolgáló teret, melyet 7594-ben Kossuthról
neveztek el. így a dísztelen, városképet rontó
fogadó lebontását egyre többen szorgalmazták.

Az 1876-os megyeszékhellyé válás után minden, e feladathoz szükséges épületet - megyeháza
(7575), gimnázium (7555), törvényszék (7597) felépített a város, csak a Pénzügyigazgatóság
nem kapott méltó helyet.
A fenti okok miatt határozta el a közgyűlés,
hogy a Fehérló Fogadó helyén - az eredeti
homlokzati síkot helyreállítva - építik fel a
pénzügyi palotát. 7597 májusában kezdték el a
bontást, s ugyanazon év novemberében beköltözhettek az igazgatóság munkatársai. Hofhauser
Antal tervei alapján, Milkó Vilmos és Vaskovits
Antal irányításával húzták fel a falakat. Az eredetileg egy emeletes épületre 7927-ben újabb
szintet emelve alakították ki jelenlegi alakját. Az
L alakú épület levágott sarki falsíkjára ekkor
készítették a már meglévő pelikános városcímer
fölé a magyar címer stukkót. A térre néző főhomlokzatot egy-egy sarokrizalit zárja, melyeken az
ablakpár fölött az emelet ráépítésekor meghagyták az egykori záró párkány egy szakaszát. A
félköríves záródású ablakok ritmusa a földszinti
1-3-1-3-l-ről az emeleteken 2-3-l-3-2-re vált.
A főhomlokzat középtengelyét - az épület
egykori főbejáratát, mely ma a kávéházba vezet egy homloksík előtt álló oszloppár és egy lizénapár által gyámolított bábos korláttal szegélyezett
erkély hangsúlyozza. A homlokzat földszinti
kváderezése és az emelet keramittégla burkolata
méltóságot sugároz. A Tisza Antal (1863 és 1894
között Fehérló) utca felőli homlokzat a főtérihez
hasonló kiképzésű, középen kétszárnyú kapuval.
Kulturális szerepet is kapott az épület, hiszen
földszinti nagytermében az 7930-as években
kiállításokat rendeztek, köztük a Szolnok legismertebb személyiségeit karikírozó Pólya Tiborgrafikák bemutatóit.
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A pénzügyigazgatás megszűnése után 1952-től
1957-ig - a Közlekedési Műszaki Egyetem
szolnoki működése idején - a levéltár foglalta el a
földszinti termeket. Az egyetem Budapestre költözésekor a levéltár visszaköltözött a bíróság
épületébe, s a volt pénzügyi palotát elfoglalta a
Magyar Szocialista Munkáspárt Megyei Bizottsága. Ekkor vették le a két címert a falról.
7965-ben a pártbizottság számára felépült az
új, hatemeletes irodaház, s a megüresedett régi
épületet a Tiszaparti Gimnázium és Egészségügyi
Szakközépiskola kapta meg kollégium céljára.
7996-ban a kollégiumot a Széchenyi-lakótelepi
volt Gyermekváros épületében helyezték el, s
hamarosan elkezdődött a könyvtári célokra történő átalakítás.

A Tisza Antal - egykor Fehérló - utca 2. szám
alatti volt adóhivatali ház, majd a munkásőrparancsnokság székhelye már 7997-től a gyermekkönyvtár, illetve a hang- és videotár működését biztosította.
A Dankó Zoltán építész eredeti stíluselemeket
megőrző - pl. az épület főbejárata újra a sarki
falsíkra, a befalazott egykori ügyfélbejárat helyére került - tervei alapján 7996 és 7997 között
megvalósult beruházás a két épület összekapcsolásával, s az ötszintes udvari raktár felépítésével méltó helyet teremtett a Jász-NagykunSzolnok Megyei Verseghy Ferenc Könyvtár
számára.

A Magyar Királyi Pénzügyigazgatósági Palota az 1920-as években
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Kosa Károly

A KÖNYVTÁR
ÉS NÉVADÓJÁNAK KULTUSZA

A 2002. esztendő nem csupán Verseghy Ferenc születésének 245., halálának 180. és a nevét
viselő könyvtár megyei hatáskörű intézménnyé
válásának 50., hanem a könyvtár keretei között
folyó Verseghy-kutatásnak is jeles évfordulója.
Kerek 30 évvel ezelőtt indult el az a tudatos és
azóta is élő munka, amely a szolnoki születésű
névadó, gyermekéveit a város falai között töltő
polihisztor tudós költő kultuszát hivatott ápolni.
Igaz ugyan, hogy Négyesy László, a kiváló irodalomtörténész még szolnoki tanársága idején
megfogalmazott ajánlása óta számos alkalommal
történtek nem lebecsülendő lépések Verseghy
Ferenc emlékének megőrzésére, az iránta megnyilvánuló tiszteletnek a fenntartására, azonban a
folyamatos és elsősorban az életmű feltárására és
megismertetésére irányuló tudományszervező
tevékenységet ettől az időponttól számíthatjuk.
Az indulásra az alkalmat Verseghy halálának
150. évfordulójára történő méltó megemlékezés
igénye jelentette. Ehhez kaptunk értékes eszmei
segítséget az MTA Irodalomtudományi Intézetéből Tarnai Andortól, a felvilágosodáskori osztály akkori vezetőjétől és munkatársától, Szörényi Lászlótól. Megszületett az elhatározás
egyrészt az évfordulóhoz kapcsolódó tudományos ülésszak megszervezéséről, másrészt
Verseghy nyelvfilozófiai, stilisztikai nézeteit és
nyelvtudományi munkásságának összegezését
tartalmazó „Analyticae Institutio-num Linguae
Hungaricae" művének magyarra fordítására. A
megvalósítás személyi feltételeit a könyvtár
munkatársaiból és a könyvtárhoz kötődő, hivatásuk gyakorlásán túl, tudományos munkával is
szívesen foglalkozó tanárokból összeálló munkacsoport 1972. évi megalakulása biztosította. Felkészítésüket az említett intézet tudós kutatói
segítették. Rajtuk kívül előadások vállalásával a
Magyar Irodalomtörténeti Társaság tagjai is tá-

mogatták a kezdeményezést. A kiadványok
megjelentetése a Megyei Tanács Művelődésügyi
Osztályának hathatós támogatásával kiépült, s az
akkori viszonyok között korszerű könyvtári
nyomda és kötészet révén vált lehetővé.
1972. december 21-22-én sikeresen lezajlott
az első Verseghy tudományos ülés. Erre az
alkalomra jelent meg az Analyticae fordításának
első füzete és - mintegy melléktermékként - a
konferencián résztvevők asztalára került Verseghy 1793-ban írt és verstani nézeteit első ízben
összefoglaló „Rövid Értekezések a musikáról"
című könyvecskéjének hasonmás kiadása.
Ezt követően fokozatosan kialakult az a témával összefüggő stratégia, amely gyakorlatilag
máig érvényes.
Ez a stratégia két követendő főirányt szabott
meg. Az egyik a Verseghy-életmü újabb és újabb,
eddig nem, vagy csak érintőlegesen feldolgozott
részleteinek tudományos alapossággal történő
szóbeli megismertetése a szolnoki értelmiséggel,
zömmel a helyi középiskolák magyartanáraival
azzal a nem titkolt céllal, hogy a tárgykör iránt
érdeklődők között újabb munkatársak találtassanak. Ezt a célt szolgálták az 1972-től ötévenként ismétlődő nyilvános tudományos ülések, az
1995-ben a Martinovics-pör 200. évfordulója alkalmából rendezett, tömegeket vonzó tudományos ülésszak.
A konferenciákon elhangzottak rögzítését, további tanulmányozásának lehetőségét is biztosította a második főirány: a rendszeres kiadványozási tevékenység. Ennek keretében öt feladat
megoldása várt a könyvtárra. Legfontosabb volt
az addig a latin nyelv burkában rejtező, éppen
ezért a kutatás szempontjából nehezen megközelíthető művek magyarra fordítása. Ugyanez a cél
vezetett el a kéziratos Verseghy-írások nyomtatásban történő megjelentetéséhez. Még mindig a
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kutatás szolgálata késztetett az addig hiányzó
teljes Verseghy-bibliográfia kiadására. Helyi - de
titkon remélve - országos igényt is szolgált egy
népszerű Verseghy-antológia kibocsátása. Végül,
de nem utolsósorban meg kellett oldani a Verseghy tudományos üléseken elhangzott előadások
anyagának megjelentetését.
Az eredetileg 12 füzetben megjelent hatalmas,
mintegy 1000 oldalt kitevő Analyticae 1981-ben
az MM támogatásával, de változatlanul a
könyvtár kiadásában kumulálva három vaskos
kötetben került az olvasók kezébe. „A magyar
nyelv etimológiája és mondattana" c. kötet első
része Verseghy leíró nyelvtanát (hang- és alaktan) tartalmazza megtoldva nyelvfilozófiai nézeteinek kifejtésével. Második része a magyar
nyelv mondattanával foglalkozik. Mind az alaktani, mind a mondattani részben rendkívüli gondot
fordított a szerző a magyar és a latin nyelv
felépítésében megmutatkozó alapvető különbségek tudatosítására.
A második két kötet „A magyar nyelv művészi
felhasználása " alcímet viseli. Bennük Verseghy
nyelvesztétikáját, anyanyelvünk
sajátosságait
hangsúlyozó retorikai, poétikai és stilisztikai tanítását olvashatja magyar nyelven a kutató. Az
Analyticae Institutionum Linguae Hungaricae
fordításának tudománytörténeti jelentőségét az
érintett szaktudományok olyan kiváló művelői
méltatták a kötetekhez írt elő- illetve utószókban,
mint Lakó György és Szathmári István profeszszorok. Szabadjon ezekből néhány mondatot
idéznem. Lakó György írja:
„Hogy Verseghynek a fenti címen közzétett
fejtegetései mit jelentenek az említett szaktudományok fejlődése szempontjából, arra vonatkozólag hiába kerestem felvilágosítást a szakirodalomban. Ennek magyarázatát abban látom, hogy
Verseghy ide tartozó munkásságát eddig nem
ismertük kellőképpen. így annak értékelését éppen a magyar fordítás teszi majd lehetővé... »A
magyar nyelv törvényeinek elemzése« komoly
értéket jelent több szaktudomány szempontjából.
Létrehozása nem egy-két személy, hanem egy
munkaközösség érdeme."
Szathmári professzor véleményét a következőképpen fogalmazza meg: „Csak örömmel üdvözölhetjük mind a könyvtárnak, mind a köréje
tömörült munkaközösségnek a vállalkozását,
mert ... a magyar nyelvű közzététellel is elősegítik Verseghynek, e korán elfelejtett és később
sem reálisan értékelt, sokoldalú egyéniségnek a
megismerését és eredményeinek tárgyilagos mér-
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legelését, valamint mai követelményeinknek
megfelelő felhasználását."
Az Analyticae-vel megkezdett úton továbbhaladva került sor a „Dissertatio de versioné
hungarica Scripturae Sacrae" azaz „Értekezés a
Szentírás magyar fordításáról" c. közel négyszáz
oldalas munka magyar nyelvre történő átültetésére. Verseghy élete alkonyán, súlyos betegséggel bajlódva vállalkozott arra, hogy az általa
elavultnak ítélt Káldi-féle bibliafordítást a maga
nyelvszemléletének megfelelően hitelesítse és
„magyarítsa". Ebben a törekvésében bátran tért el
- ha az érthetőség és a filológiai pontosság megkövetelte - még a Vulgátától is, jóllehet a héber
és görög szövegek hitelességét a katolikus egyház
századunkig nem ismerte el. Külön figyelmet
érdemel, hogy Verseghy - Herder nyomán - költői műnek is tekintette a Bibliát, s ennek megfelelően költői érvényű magyarsággal törekedett
esztétikailag is közelebb hozni a szent szövegeket
az olvasókhoz és használókhoz.
Mind a fordító munkaközösséget, mind a szerkesztőt kemény próbára tette a görög és héber
szavakkal tűzdelt latin nyelvű magyarázatok,
azaz a Káldi-féle fordítás javításait alátámasztó
indoklások átültetése, arról már nem is szólva,
hogy a könyvtár tipográfiai lehetőségei csak latin
betűs szövegek nyomtatására korlátozódtak. Ezt a
lehetőséget csak az Országos Rabbiképző Intézet,
illetve a görög nyelvben is tájékozott legkiválóbb
fordító, Győri Gyula segítségével lehetett áthidalni.
A mű 1987. évi kiadásának jelentőségét fokozta, hogy még a leggondosabb bibliatörténeti
számvetésből is kimaradt Verseghy valóban újszerű kezdeményezése (1.: Bottyán János: A magyar Biblia évszázadai; Bp. 1984.). Talán nem
tűnik dicsekvésnek, ha a mű kitűnő lektorának,
Szörényi Lászlónak ide vonatkozó szavait idézem: „E mű megjelenésével Szolnok újabb adósságot rótt le nagy fia műveinek közkinccsé
tételében."
Szorosan kapcsolódik Verseghy bibliafordításához azoknak a latin nyelvű leveleknek a magyar fordítása, amelyeket Verseghy az esztergomi hercegprímáshoz intézett Káldi György
elavult bibliafordításának javítása ügyében. A
tárgy szempontjából nem lehetett megkerülni
Kassai József szerencsi plébánosnak ugyancsak
ebben az ügyben írt leveleinek közlését, hiszen
Kassai maga is szerette volna az általa eszközölt
javításokhoz a prímási beleegyezést megszerezni.

A „Levelek és vitairatok" (Verseghy Ferenc és
kortársai a Káldi-féle bibliafordítás új, javított
kiadásáról) címmel 1987. őszén kiadott gyűjtemény tudománytörténeti jelentőségét az adja
meg, hogy mind Verseghy, mind a bibliafordítás
elnyerésének lehetőségében rivális paptársa igyekezett a prímási ítélöszék előtt saját nyelvészeti
felfogásának helyességét igazolni. így két jellegzetes nyelvészeti és stilisztikai álláspont ütközésének is tanúi lehetünk. A levelek szenvedélyes
hangneméből ugyanakkor érzékelhetjük azt a lehengerlő biztonságot, amellyel Verseghy győzelemre tudta vinni a maga nyelvészeti felfogását.
A kéziratos anyag felkutatásában és a fordítók
rendelkezésére bocsátásában ismét Szörényi
László volt a könyvtár segítségére. A fordítói
munka jó évtizednyi szünetelése után 2000
tavaszán került sor Verseghy első jelentős nyelvészeti munkájának a „Proludium in institutiones
linguae hungaricae" azaz „Bevezetés a magyar
nyelv törvényeibe" c. és 1793-ban megjelent
műve magyar fordításának kiadására. A Proludium megjelenését a könyvtár Verseghy nyelvészeti és nyelvtudományi tevékenységét sokoldalúan és folyamatosan feltáró és elemző Éder
Zoltán egyetemi docensnek köszönheti. Nevezett
a műhöz írt szakszerű, ugyanakkor a nem szakember számára is olvasmányos utószavában
hitelesíti azt a szaktudományban egyre elfogadottabb állásfoglalást, miszerint Szolnok nyelvtudós
szülöttét méltán sorolhatjuk a magyar nyelvtudomány kiemelkedő úttörői közé. Ezen túlmenően ő bocsátotta rendelkezésre a nyersfordítást,
amelyet a könyvtár fordítói munkaközössége már
említett tagjának, Győri Gyulának „csak" finomítani kellett. Ezt a feladatát is a tőle megszokott
precizitással oldotta meg. Nemcsak az egykorú
szakkifejezések legmegfelelőbb mai változatát
sikerült megtalálnia, hanem a Verseghy által
gyakran cserélt szakszavak, fogalmak egységesítését is. A Proludium egyébként ékes bizonysága annak, hogy Verseghy elsőként szabadította
meg nyelvtani szerkezetünket a latin grammatika
béklyóitól, és nyelvtudományunk történetében
szintén elsőként határozta meg a nyelv fogalmát,
mint a gondolatközlés eszközét.
Szintén hosszabb időn át érlelődött egy népszerű, olvasmányos, tehát a nagyközönségnek
szóló és Verseghy életét, sokoldalú munkásságát
a ma emberéhez közelebb hozó válogatás kiadása. 7996-ban sikerült aztán a régi tervet valóra
váltani. A szolnoki születésű Deme Zoltán irodalomtörténész és filmrendező önzetlenségének

köszönhetően az ő bevezető tanulmányával és
válogatásában hagyta el a nyomdát „A korán jött
ember " című gazdagon illusztrált könyv. A válogatót és szerkesztőt egyaránt az a cél vezette,
hogy egyetlen kötetben adjanak képet a költőröl pályakezdésétől hajlott koráig - a prózaíróról, a
kiváló szónokról éppúgy, mint más tudományágakban is otthonosan mozgó tudósról. Csak jelzésszerű szemelvénnyel szerepel viszont a nyelvtudós, tekintettel ilyen jellegű müveinek nagyobb
ismertségére.
A szolnoki Verseghy-mühely immár 30 éves
működése alatt öt In memórián Verseghy Ferenc
kötet jelent meg. A hatodik, amely majd a 2002
őszén rendezendő konferencián elhangzottakat
tartalmazza. Túlzás nélkül állíthatom, hogy ezekben a kötetekben úgyszólván mindazon történettudósok, irodalomtörténészek és nyelvészek tanulmányai megtalálhatók, akiknek kutatási
területe a Verseghy-életmühöz kapcsolódik. A
tisztesség is úgy kívánja, hogy legalább nevüket
említsem: Benda Kálmán, Bíró Ferenc, Csetre
Lajos, Debreczeni Attila, Deme Zoltán, Éder
Zoltán, Fábián Pál, Fried István, Kerényi Ferenc,
Margócsy István, Nagy Miklós, Orosz László,
Szabó G. Zoltán, Szajbély Mihály, Szathmári
István, Varga Balázs, Vörös Károly, Wéber
Antal. E névsor is dokumentálja, hogy a
Verseghy-kiadványok ügye az MTA intézetein
kívül a budapesti, a szegedi és a debreceni egyetem illetékes tanszékeinek is szívügye volt.
Rátérve a Verseghyvel kapcsolatos kiadványozási elképzelés második fővonalára, szólnom kell
kéziratai legjelentősebb részének kiadásáról.
1982 és 87 között három kötetben „ Verseghy
Ferenc kiadatlan írásai" címmel kerültek az
olvasók kezébe a kéziratok. A sorozat indításakor
a szélesebb olvasóközönség igényeihez való alkalmazkodás nyert elsőbbséget. Ezért a kéziratok
eredeti szövege - egyetértve a szöveggondozást
és szövegkritikát végző Deme Zoltánnak, munkaközösségünk akkori tagjának szándékával - az
olvasást megkönnyítő modern helyesírással és
bizonyos mértékig korszerűsített formában került
közlésre, ügyelve persze a korhüségre és az eredeti mondanivaló stílusértékének megtartására.
Később - helyt adva a szaktudomány jogos
észrevételeinek - a harmadik kötet Fried István
válogatásában és jegyzeteivel már betűhív formában jelent meg.
Az első kötet egyébként főleg az 1780-as évek
derekán írt, de a Verseghy körül fagyossá vált
egyházi légkör, a II. József halálát követő meg-
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változott politikai viszonyok, majd a felségsértés
vádjával történt elítélés miatt kiadatlanul maradt
írásokat tartalmazza. A latin liturgia szövegeit
könnyed magyarsággal tolmácsoló fiatal pap
prédikációit „Fontos intését a kereszténységhez a
tízgarasos mise és a papi bérlés ellen" éppúgy
megtaláljuk benne, mint Dusch: Erkölcsi leveleinek fordítását, vagy II. József regényes életrajztöredékét.
A második kötetben Verseghy-prédikációk,
levelezés gyűjteménye, egy színdarabja és több
prózai írása - köztük részlet a Kolomposi Szarvas
Gergelyből -, töredékben maradt világtörténete
és a magyar tudós társaság megszervezésére
vonatkozó röpirata található.
A Fried István nevével fémjelzett harmadik
kötet jórészt a fogság idején ill. azt követően
született nyelvészeti vázlatokat, tankönyvrészleteket, verstöredékeket ill. vázlatokat, magyarázó
jegyzeteket öleli fel.
Külön értéke a kiadásnak, hogy az anyagot
összeállító irodalomtörténész a „Jegyzetek"-ben
több olyan, eddig megválaszolatlan kérdést vet
fel, amelyeket a majdan megírandó monográfia
előkészítésekor nem lehet megkerülni.
Ugyancsak Fried István gondolatgazdag bevezetőjével (A szolnoki hárfás - ma) ellátva jelent
meg 1994-ben a két évtizeden át tervezett, de a
megvalósuláshoz csak akkor eljutott Verseghy
Ferenc-bibliográfia Rékasy Ildikónak, a Megyei
Könyvtár akkori kiváló bibliográfusának összeállításában. Az időrendi beosztású 1151 tételt
tartalmazó bibliográfia első része Verseghy
nyomtatásban megjelent müveit és a róluk szóló
irodalmat foglalja össze. A második rész a költő
tudós szolnoki utóéletével foglalkozik, míg a
harmadik Verseghy levelezését rendszerezi.
A részletes mutatóval ellátott bibliográfia hitelességét Fried Istvánnak a munkát kezdetektől
végigkísérő lelkiismeretes figyelme is aláhúzza.
Szabadjon az ő szavaival zárnom a bibliográfiáról
elmondottakat:
„Ez a bibliográfia időben érkezett, remélhetőleg hathatósan segíti a kutatást, s a maga nemében beszédes bizonyítéka a szolnokiak munkájának, akik Verseghy Ferenc nyomában járnak."
És akkor még nem szóltam a helyi munkacsoport tagjairól, akiknek szintén számos tanulmánya olvasható az eddig megjelent 5 kötetben. Név
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szerint eddig Bartha Lászlóné, Borosné Szlávik
Mária, Kaposvári Gyula, dr. Kardos Józsefné, dr.
Kovács Ferenc, dr. Notheisz János, dr. Notheisz
Jánosné, Pápay Lászlóné, Pécsi István, Rékasy
Ildikó, dr. Szabó Károlyné, Szurmay Ernő szerepelt írásaival az In memóriám különböző köteteiben. Nem egy közülük több alkalommal is.
Verseghy latin nyelvű müveinek magyarra
fordításában Bartha Lászlóné, Borok Imre, Győri
Gyula, Imre István, Lukácsi Hubáné és Szász
Kázmér működtek közre.
Sajnos, a kérlelhetetlen idő mind a szerzők,
mind a fordítók névsorát kíméletlenül megritkította. Emléküket a Verseghy Ferenc Megyei
Könyvtár közössége kegyelettel őrzi.
A publikációk témáinak felsorolására ugyan
nincs lehetőség, de egy rövid összegzés mégis ide
kívánkozik: 19 tanulmány tartozik a tágabb értelemben az irodalomtudomány, 9 a nyelvtudomány és stilisztika, 3 a történettudomány, 3 a
könyvtártan és 11 a helytörténet fogalomkörébe.
Úgy hiszem, hogy a 18 tudós szakember és 12
helytörténész kutató és könyvtári szakdolgozó
összesen 55 tanulmánya megalapozza azt a megállapítást, hogy a szolnoki tudományos üléseken
elhangzott előadások írásos anyaga gazdag forrást jelent egy, a Császár Elemér pozitiív szemléletű Verseghy-monográfiáját felülmúló, korszerű Verseghy-életmü megírásához.
Felvetődhet a kérdés, milyen anyagi háttér
tette lehetővé e kiadványok megjelentetését. Az
Analyticae kumulált kiadásának költségtérítésén
kívül központi támogatás nem volt. A megyei és
városi tanács ill. önkormányzat viszont mindig
segített, ha támogatásra volt szükség. A terhek
túlnyomó részét azonban általában a Megyei
Könyvtár viselte, viseli ma is és remélhetőleg a
jövőben is. Annál is inkább remélhető ez, mivel
változhatott politikai, közigazgatási rendszer,
bekövetkezhetett változás a könyvtár igazgatásában, a Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár azonban mindig hü maradt névadója kultuszának
ápolásához, s ebben mellette állt eddig, s áll
ezután is a maga erkölcsi súlyával a szolnoki
Verseghy Kör, a TIT Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Szervezete, a Magyar Irodalomtörténeti
Társaság és annak megyei tagozata.
Szurmay Ernő
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Verseghy Ferenc sírja a szolnoki temetőben
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VERSEGHY NEVEBEN - VERSEGHY
SZELLEMÉBEN
NYELVMŰVELŐ VERSENY

Amikor könyvtárunk, a szolnoki megyei
könyvtár - az 50-es évek közepén - felvette
Verseghy Ferenc nevét, tudatosan tette. A névválasztáskor elkötelezte magát: közművelődési
könyvtárként a nyelvtudós költőt megismertetni,
népszerűsíteni kívánta szűkebb és tágabb pátriánkban, szellemi műhelyként pedig a tudományos munkánk egyik céljává vált a Verseghykutatás. S hogy ez nem csupán szólam volt,
hanem igaz kötelezettségvállalás, bizonyítja a
már 1957-ben, Verseghy születésének 200. évfordulóján elkészült, a költő életét és munkásságát
bemutató diafilmünk, s ugyanakkor jelent meg
névadónkról az első tanulmánykötetünk ( Kisfaludy Sándor szerkesztésében) és bibliográfiánk
is. Alig tíz év múlva (Szurmay Ernő irányításával) sorra láttak napvilágot a felvilágosodás e
jeles alkotójának müvei saját fordíttatásunkban,
és rendszeressé váltak a szolnoki tudományos
konferenciák, amelyeken nyelvészek, irodalomtörténészek számoltak be Verseghy-kutatásaik
eredményéről. Ehhez a kultuszhoz természetesen
kapcsolódott - ebben a légkörben magától értetődő volt - hogy a felnőttek mellett a gyerekekhez is szóljunk: 1976-ban tehát meghirdettük a
felsős általános iskolások számára a Verseghy
nyelvművelő versenyt, amely már 18 éve meggyőzően tanúsítja a gondolat életrevalóságát. „íze
szerint, s szabadon bánjék nyelvével akárki" - ez,
a nyelvtudós költő ma is időszerű üzenete vált
alapgondolattá: a nyelvi ismeretterjesztésnek
olyan új formáját kell Szolnokon kialakítani,
amely a gyerekek számára anyanyelvünk örömteli felfedezését jelenti, eltér az iskolai órák megszokott gyakorlatától. Ezt vallva, a Verseghy-verseny meghirdetésével könyvtárunk immár
tevőlegesen is részt vállalt a felnövekvő nemzedék nyelvi műveltségének gyarapításában. Arra
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törekedtünk, hogy ezzel az új feladattal komoly
szerepet töltsünk be anyanyelvünk tudatos használatára, a pontos, szép beszédre nevelésben. Már
lassan két évtizede, hogy e versennyel szeretnénk
felkelteni és fokozni a gyerekek anyanyelv iránti
érdeklődését, erősíteni bennük nyelvünk szeretetét, tiszteletét. Alkalmat kínálunk tehát arra,
hogy - írásbeli és szóbeli feladatok megoldásával
- bizonyosságot tehessenek arra, mennyire
gazdag és élő megszerzett szókincsük, kifejezésmódjuk változatos-e, milyen a beszédkultúrájuk.
Mindezekből logikusan következik, hogy a
megoldandó feladatokkal nem a nyelvtanórákon
szerzett tudást kérjük számon, hanem ismereteik
megbízhatóságát tesszük próbára: új helyzetben
„vizsgáljuk" a velük való bánni tudás képességét,
azaz a tanultak alkotó-gyakorlati alkalmazására
nyújtunk lehetőséget a változatos anyagú „próbákkal". Mindezt életkori sajátosságaiknak megfelelően, kedvükhöz és hajlamaikhoz igazodó
módszerrel: tehát a nyelvi anyagot a gyerekek
valós érdeklődése szerint állítjuk össze.
A benevezés tanulmányi eredménytől független, önkéntes. Bárki jelentkezhet, akiben a pályázati felhívás alapján felébredt a kíváncsiság, hogy
kipróbálja magát, vizsgáztassa otthonról kapott,
az iskolában erősített anyanyelvét.
A gyerekeknek már induláskor teljesítményt
kell felmutatniuk. Tervszerűen - a nyelvi értékmentés szándékával - gyűjtés a részvétel feltétele. Gyermeknyelvi mondókákat, csúfolókat,
dűlő- vagy ragadványneveket, diáknyelvi kifejezéseket, állat- és növényneveket, olyan szólásokat, közmondásokat, amelyek O. Nagy Gábor
könyvében nincsenek benne, az idén: nyelvszociológiai vonatkozásai miatt, családnyelvi
kifejezéseket, szavakat, szólásokat stb. - ezek
összeírását kértük tőlük. Természetesen eszten-

dónként mást és mást. Körükben a feladat nyelvünk megbecsülésének fontos eszközévé vált,
hiszen saját munkájuk eredménye ismertette meg
őket mélyebben egy adott nyelvi jelenséggel. S
azzal is, hogy anyanyelvünk élő, változó, gazdagodó. Lelkesedésüket csak növelte, hogy gyűjtésüket tudós szakemberek dolgozzák fel- tehát a
felnőttek elismerik a gyermekmunka értékét.
A versenyzés menetrendje piramisszerü: a benevezők iskolai válogatón vesznek részt. Győzteseik a körzeti, innen a jobbak a megyei és
közülük a legjobbak az országos döntőbejutnak.
A válogatók színhelyei mindenütt a könyvtárak: a városok és a megyeszékhelyek gyermekkönyvtárosai - szolnoki irányítással - szervezik
és bonyolítják le a versenyeket. Az egyes fordulókon a gyerekek 12-14 kérdésből álló írásbeli
feladatot fejtenek meg és fogalmazást írnak, majd
elmondanak egy szóbeli fogalmazást és különböző (általános műveltségről, stílusukról, szókincsük változatosságáról, helyesírási készségükről
stb. faggató) villámkérdésekre válaszolnak. Az
írásban és szóban összegyűjthető maximális pont
50-50%-os arányú.
A feladványok megoldásán kívül írásban és
szóban összefüggően is kell fogalmazniuk a
résztvevőknek. Eleinte ez bizonyult a legnehezebbnek, írásban többnyire az egyéni hangot
mellőző, sematikus munkák születtek, szóban
pedig: a felkészülési idő alatt leírt szövegeket
olvasták volna fel legszívesebben. Az elmúlt
évek során a legtöbb tanulságot számunkra is az
nyújtotta: milyen nehéz megtalálni a hozzájuk
közel álló témát. Nem kevés (és csakis ez!)
gyermeklélektani ismeretet kell birtokolni ahhoz,
hogy érdeklődésüknek megfelelő címet találjunk.
Olyat, amelynek kifejtésekor önmagukat adják,
gondolataikat „egyénileg" rögzítik, azaz saját
hangjukon szólalnak meg.
A feladatszerkesztők: évről évre Szüts László
nyelvész vállalja az országos döntőre a munkát.
De segítségünkre volt Hernádi Sándor is, s magam is örömmel vállalkozom erre.
Egészen röviden történetünkről. 1976 az első,
még a szolnoki verseny éve. 1987 a rákövetkező
állomás, ekkor már országossá bővült a vetélkedő, és 1989-től a szomszéd országokból is érkeznek versenyzők. Három éve, hogy Svédországból is van jelentkező.
Ugyancsak három esztendeje, hogy a döntőt
egyhetes nyelvi-művelődési tábor előzi meg, ahol
a hazaiak és a határon kívüliek (tanáraikkal) kiscsoportban készülnek az utolsó két döntő napra.

Az 1990-es évek elején - a verseny szerves
részeként - az általános iskolai tanároknak is
hirdettünk pályázatot, amelyben a nyelvtanítást
megújító, játékos, a 10-14 évesek életkori sajátosságainak megfelelő módszereikről bemutatást,
értékelést kérünk. Természetesen a tanórán megvalósítható mintákkal, példákkal. A legjobb
pályamunkákat meg is jelentettük.
A Verseghy verseny bővítését jelenti: Szolnok
polgármesterének anyagi és erkölcsi támogatásával, Hernádi Sándor irányításával 1993 őszén
megindítottuk a Verseghy Akadémiát. A négy
féléves kurzuson az általános iskolai magyartanárok gazdagíthatták anyanyelv-tanítási módszertani ismereteiket.
A verseny negyedszázadának nyelvpedagógiai
és pedagógiai tapasztalatai, tanulságai:
Igen nehéz még ma is elfogadtatni a tanárok
egy részével, hogy nem kötődünk a tananyaghoz,
az egyes évfolyamokban tanított ismeretekhez.
Lehet például, hogy az 5. osztályban még nem
tanulták a riport műfaji sajátosságait, de naponta
látják, hallják a televízióban, rádióban. Miért ne
kaphatnának nálunk ilyen fogalmazási feladatot?
Vagy: bár a felső tagozat kezdetén történelemből
még nem tananyag Mátyás és kora, ám az alsó
tagozatban megismerkedtek jeles királyunkkal.
Sokat olvastak és a tévében meséket is láttak róla.
Ismereteik elegendőek ahhoz, hogy egy fogalmazásban bemutassák az „Igazságot". Közhely: a
gyerekek nem csak az iskolában tanulják a
nyelvet, műveltségük sem csupán innen gyarapodik. Mi a versenyünkkel nem másra vagyunk
kíváncsiak tehát „csak" arra, milyen és mit tükröz
ennek a korosztálynak a társadalmi környezet
hatására kialakult, élő nyelve.
Valamennyiünket meglepett, hogy a gyerekek
mennyivel könnyebben boldogulnak a százéves
vagy ennél is öregebb szövegekkel, mint a 20.
század íróinak nyelvével. Gárdonyi, Móra, de
még Weöres, Kormos olvastán is sok a számukra
ismeretlen jelentésű szó. Ám itt nem keresik,
mint a régi szövegeknél, önként a megfejtést.
„Rákérdező feladataink" a bizonyosságok erre.
Gárdonyi Géza: A gyerekek című novellájának
rövidített közléséből (alig fél oldalnyi) közel 20
szóra kérdeztünk rá. Jól gondoltuk: a gyerekek
többsége ezeket valóban nem ismerte. Aki „igen"
más jelentést tulajdonított neki. Költőinknél is
hasonlókat tapasztaltunk. Weöres Sándor óvodáskoruktól ismert verseiből a fakutya - kutyák vontatta szánkó, a márc (a csöbörben) - március, a
szekér ponyva - ponyva a szekéren. Kormos Ist-
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ván boglyas, lompos, loncsos medvéje: bolyhos,
görnyedt, nagy stb.
Amennyire javult az évek során a gyerekek
szólásismerete, fogalmazásuk, szövegszerkesztésük, annyira rosszabbodott helyesírásuk. Nem
egy-egy iskola vagy település tanulóié, hanem
országosan! Óriási listánk van az országosan
tipikus hibákról. Itt nem idézek ezekből, de jó
lenne és tanulságos, ha a verseny feladatlapjainak
feldolgozását vállalná valamelyik főiskola. Bizton állítom: következtetéseik anyanyelvtanításunkjobbítását szolgálnák.
Megszívlelendők a fogalmazások lélektani,
társadalmi - távolabbról - általános pedagógiai
tanulságai is. A gyerek számára a legártatlanabb
képből is sugárzik az agresszió. Egy kedves no-

vella folytatása előbb-utóbb vérfürdőbe fullad. A
minket körülvevő világot, a tv-ben, videón látottakat tükrözik vissza, s hogy mindezek mennyire
feldolgozatlanok bennük, erről a szövegeikből
áradó félelmeik, szorongásaik tanúskodnak.
Az üzenet, a tanulság mindannyiunk számára:
nemcsak a gyerek nyelvéért, de a leikükért, személyiségükért is felelősek vagyunk. De ez már
egy másik írás témája...
Még egy remény: mozgalmunkkal talán sikerült elérnünk, hogy versenyzőink jövendő
gyermekeiket az anyanyelv tiszteletében, védelmében fogják nevelni a helyes, tiszta magyar
nyelvre.
Pápayné Kemenczey Judit

Nyelvművelő verseny a kezdetekben - középen Pápayné Kemenczey Judit
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FELSŐFOKÚ KÖNYVTÁROSKÉPZÉS
A VERSEGHY FERENC
MEGYEI KÖNYVTÁRBAN

A szervezett könyvtárosképzés 1971 őszén
indult meg a Megyei Könyvtárban az akkor adott
lehetőség: a középfokú népművelő-könyvtáros
képzés keretében. Létrehozását az a felismerés
tette szükségszerűvé, hogy a megye művelődésügyének mérhető fejlődése csak a közművelődésben dolgozók szakmai képzettségének emelésével érhető el. A lehetőséget pedig az teremtette
meg, hogy a Művelődésügyi Minisztérium illetékes osztálya és az akkori Debreceni Tanítóképző
Intézet vezetői megértést tanúsítottak egy Szolnokon létesítendő konzultációs központ iránt. Az
1970. október 6-án a Szolnok Megyei Tanács
V. B. Művelődésügyi Osztályához tett könyvtárigazgatói felterjesztés nyomán a Megyei Tanács
V. B. 1970. december l-jén 36/1970. (XII. 1.) sz.
határozatában rögzítette egy szolnoki kihelyezett
levelező konzultációs központ megszervezésének
szükségességét.
A jogszabályi előfeltétel birtokában a könyvtár
azonnal meghirdette a jelentkezési lehetőséget. A
helyi tanácsok közel 30 népművelőt és könyvtárost küldtek az 1971 elején a TIT közreműködésével indított felvételi előkészítő tanfolyamra.
A felvételi vizsgán megjelent összesen 45-50
jelöltből 28-an nyertek felvételt, s közülük 22-en
tettek eredményes államvizsgát 1974-ben. Addig
azonban még hosszú volt az út. Az anyaintézet
rendkívül gondosan készítette elő az első,
1971/72-es tanévet. Valamennyi konzulens tanár
- akik egyébként a Megyei Könyvtár, a Megyei
Művelődési és Ifjúsági Központ vezető munkatársai, valamint a legjobb középiskolai tanárok
közül kerültek ki -, részt vett a tanszéki eligazításokon.
így felkészülve - a helyi viszonyok figyelembevételével összeállított és az anyaintézet által
jóváhagyott tan- és óraterv alapján - indult meg a

havonta három teljes napon át tartó konzultációs
tevékenység, amelynek a Megyei Könyvtár adott
otthont. A népművelődési gyakorlatok bázisintézménye pedig a Megyei Művelődési és Ifjúsági
Központ lett.
Már 1972-ben Pest megye is elküldte első hallgatóit a szolnoki tagozatra, majd 1975-től Nógrád
megye is bekapcsolódott az itt folyó képzésbe.
Az egyre növekvő hallgatói létszám fokozta az
elhelyezési és szervezési gondokat. Újabb és
újabb helyeket kellett keresni a tanulócsoportok
elhelyezésére.
Két gimnázium, egy kollégium segített a két
alapintézményen kívül az ilyen jellegű gondok
megoldásában. A tanévnyitók a Városi Tanács
nagytermében, az államvizsgák, kollokviumok a
Megyei Könyvtárban zajlottak le.
A Megyei Könyvtár és a Megyei Művelődési
és Ifjúsági Központ munkatársainak megértése,
támogatása, különösen az „egyszemélyes tanulmányi osztály", a Megyei Könyvtár gazdasági
igazgatóhelyettesének és közvetlen munkatársainak, valamint a Megyei Könyvtár kötészete, sokszorosító mühelye dolgozóinak segítsége nélkül
aligha lehetett volna megoldani 40-60 hallgató
elméleti és gyakorlati óráit, vizsgáik adminisztratív-gazdasági jellegű lebonyolítását. Még számos helyi vállalat is segített a vidéki hallgatók
elszállásolásában.
Elismerés illeti a helyi tanárok lelkiismeretes
oktató-nevelő munkáját, az anyaintézet pedagógusainak áldozatos, fáradtságot nem ismerő,
szigorú, de igazságos, mindig a hallgatók nevelését is szolgáló tevékenységét.
Mindezek összhatásaként, s természetesen a 6
félév alatt lehallgatott 198 óra könyvtári, 56 óra
közművelődési szakismereti, 264 óra alapozó és
96 óra kiegészítő ismeret eredményeként 1970—

29

1980 között Szolnokon járt és végzett 284 hallgató (ennél ugyanis némileg magasabb az itt csak
államvizsgázottak száma) mind szakismeret,
mind általános tájékozottság, mind pedig problémaérzékenység, nyitottság, emberi tartás tekintetében jó alapozást kapott. Ezt nem csupán a
tagozat 9 évi működése alatt lebonyolított 7
államvizsga jó átlageredménye igazolja.
Ennél sokkal többet mondanak a hallgatói
levelekből annyi év után is kötődést sugárzó szavak, a meleg hangulatú évfolyamtalálkozók, s
mindenekelőtt a tényeket tükröző számadatok.
A népművelő-könyvtáros képzés megindulásának 20. évfordulójára készülődve a könyvtár
levéllel fordult a volt hallgatók közül azokhoz,
akiknek címe még rendelkezésre állott. A kiküldött 228 levélre 148 válasz érkezett, 20-at
pedig címváltozás miatt a posta küldött vissza. A
volt hallgatók csaknem háromnegyed része tehát
jelét adta kötődésének.
A beérkezett válaszok azt tanúsítják, hogy az
egykori hallgatók 79%-a a választott pályán maradt, s 30%-uk vezető állást töltött be (műv.ház-igazgató, igazgatóhelyettes, vagy könyvtárvezető). 16%-uk kapcsolódó munkahelyen dolgozott. A pályát mindössze 5% hagyta el.
A számok is érzékeltetik, hogy a hallgatók az
önképzésre is megfelelő indíttatást kaptak. A
visszajelzést küldő 148 hallgató 32%-a egyetemet, főiskolát vagy főiskolai kiegészítő államvizsgát tett. Azóta természetesen ezek az arányok
tovább javultak.
Emlékeztetőül álljon itt az 1980-ban végzett
utolsó évfolyam névsora, s néhány, a dokumentációban még fellelhető hallgatói névsor. (A
„pesti csoport" hallgatói között találhatók a
nógrádiak is.)
1979/80-as tanév
III. évfolyam
Szolnoki csoport
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
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Abonyi Lászlóné
Bodorik Sándor
Domonkos Ágnes
Földi Mária
Hajdú Katalin
Herczeg Gábor
Herczeg Katalin
Jószay Zsoltné
Kiss Béláné
Kiss Katalin
Kovács Károly

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Lengyel Lajosné
Lengyel Zita
Molnár Zoltán
Pallos László
Pápai Jánosné Gönező Zsuzsa
Répásy Ágnes
Szabó János
Szakái Jánosné Torma E.
Szatmári Zoltánné
Szegő Lászlóné
Szigeti Ildikó
Ifj. Szikszai Mihály
Végh Kálmán
Viola László
Zámbori Jánosné
Zsadon Józsefné

II. félévtől csatlakozott:
Kiss Tiborné
Pétéi Béla
Pestii csoport
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Bartha Gáborné
Becsei Zsuzsanna
Bodonyi Józsefné
Boross Zsuzsanna
Erős Hajnalka
Fodor Péterné
Füzes Szilárd
Garamszegi Zsuzsa
Gecse Marianna
Horváth Gáborné
Huszka Mariann
Jánnyné Falusi Ibolya
Józsa László
Kármán István
Kecskés József
Kéri Mihály
Kovács Pál
Kunné Dárdai Zsuzsa
Makkainé Darvasi Ilona
Molnár Ferenc
Nagy Edit
Németh Irén
Pluhár Márta
Rejtő Éva
Sejtes Vendel
Szabó Jánosné
Szabó Józsefné

Mivel a képzésnek ezt a formáját 1980-ban
megszüntették, még abban az évben lépések tör-

téntek egy ún. könyvtárkezelői tanfolyam megindítása érdekében. Az OSZK Könyvtártudományi
és Módszertani Központja engedélyezte is a tanfolyam megszervezését. így 1981 januárjában
részint a Debreceni Tanítóképző Főiskola tanárainak, részint a megyei könyvtár munkatársainak
közreműködésével el is kezdődött a képzés. Az
oktatott tárgyak és előadóik neve:
dr. Supp Györgyné, Debrecen, Tanítóképző Főiskola,
Tantárgy: Könyvtárismeret, Dokumentumismeret, Osztályozás, Olvasószolgálat adminisztrációja (elméleti anyag)
dr. Papp Miklósné, Debrecen, Tanítóképző Főiskola,
Tantárgy: Állományalakítás, Állománygondozás, Az olvasók szolgálata (elméleti anyag)
Székelyné Sípos Klára, Debrecen, Tanítóképző
Főiskola,
Tantárgy: Dokumentumleírás (elméleti)
dr. Bényei Józsefné, Debrecen, Tanítóképző Főiskola,
Tantárgy: A tájékoztató munka alapjai (elméleti)
dr. Török Emil, Szolnok, Megyei Könyvtár,
Tantárgy: Technikai eszközök és kezelésük
(elmélet és gyakorlat)
Nagy Lászlóné, Szolnok, Megyei Könyvtár
Tantárgy: Könyvtári iratkezelés, Gépírás
Bálint Istvánné, Szolnok, Megyei Könyvtár,
Tantárgy: Dokumentumismeret (gyakorlati)
Horváth Ferencné, Szolnok, 605. sz. Ipari Szakmunkásképző Intézet
Tantárgy: Állománygyarapítás (gyakorlat)
Lengyel Gézáné, Szolnok, Megyei Könyvtár
Tantárgy: Állománygyarapítás (gyakorlat)
Ecseki Jánosné, Szolnok, Megyei Könyvtár
Tantárgy: Dokumentumleírás (gyakorlat)
Az 1981-1986 közötti képzésben összesen
175-en vettek részt, s néhány lemorzsolódótól
eltekintve meg is kapták könyvtárkezelői oklevelüket. Ezzel hosszabb időre megszűnt a képzésnek ez a formája Szolnokon.
Elindult viszont a kapcsolatfelvétel a Nyíregyházi Tanárképző Főiskolával egy Szolnokon
létesítendő kihelyezett könyvtárszakos képzés
ügyében. A tárgyalások, egyeztetések eredményeként az 1986-1987-es tanévben el is indult a 2
éves főiskolai szintű képzés 16 résztvevővel.
A hallgatók, akiknek többsége a korábbi népmüvelő-könyvtár szakot végzettek közül került
ki, a Megyei Könyvtárban részesültek elméleti és

gyakorlati képzésben, de Nyíregyházán vizsgáztak.
A tárgyak és az oktatók nevét a következő
felsorolás mutatja:
Könyvtár és társadalom
dr. Horváth Károly,
Szolnok, Megyei Könyvtár
Olvasásismeret
Pápay Lászlóné, Szolnok, Megyei Könyvtár
Tájékoztatás
Széphalmi Istvánné,
Szolnok, Megyei Könyvtár
Dokumentumismeret, gyűjteményszervezés,
dr. Mrena Istvánné,
Szolnok, Pedagógiai Intézet
Osztályozás
Ecseki Jánosné, Szolnok, Megyei Könyvtár
Könyvtártan
Szurmay Ernő, Szolnok, Megyei Könyvtár
Bibliográfiai leírás
Tóvári Judit, Nyíregyháza, Bessenyei György
Tanárképző Főiskola
Katalógusszerkesztés
Árvái Istvánné, Szolnok, Megyei Könyvtár
Az informatika alapjai
dr. Horváth Tibor, Budapest,
Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum
A kemény főiskolai követelményeknek összesen 66-an feleltek meg 1986-1992 között a
szolnoki kihelyezett tagozat hallgatói közül.
Közbevetőleg meg kell még említenünk, hogy
1989. május 30-án a megyei tanács művelődési
osztálya újra engedélyt adott egy könyvtárkezelői
tanfolyam indítására.
Az 1989 szeptemberében kezdődött tanfolyamra 50-en jelentkeztek, s közülük 48-an tettek
sikeres vizsgát 1990 júniusában. A Művelődési
Minisztérium 1990-ben megszüntette a könyvtárkezelői képzést, és helyette a könyvtárosasszisztens képzést vezette be, amelybe a Megyei
Könyvtár a kilencvenes évek végén kapcsolódott
be.
1977/78-as tanév
I. évfolyam
Pest megye
1.
2.
3.
4.

Barta Gáborné
Becsei Zsuzsanna
Bodonyi Józsefné
Dárdai Zsuzsanna
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Erős Hajnalka
Fodor Péterné
Füzes Szilárd
Garamszegi Zsuzsanna
Gecse Marianna
Horváth Gáborné
Józsa László
Jánnyné Falusi I.
Kármán István
Kéri Mihály
Kovács Pál
Makkainé Darvasi I.
Németh Irén
Pelczhoffer Erzsébet
Pluhár Márta
Rejtő Éva
Sejtes Vendel
Szabó Jánosné
Földi Mária
Szatmári Zoltánné

Szolnok megye
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
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Bodorik Sándor
Domonkos Ágnes
Földi Mária
Pápainé Göncző Zsuzsa
Hajdú Katalin
Herczeg Gábor
Herczeg Katalin
Kecskés József
Kiss Béláné
Abonyiné Kovács Judit
Kovács Károly
Lengyel Lajosné
Lengyel Zita
Lipkovits Péter
Jószay Zsoltné
Molnár Zoltán
Szabó János
Szakái Jánosné
Szegő Lászlóné
Szigeti Ildikó
Szikszai Mihály
Végh Kálmán
Zámbori Jánosné
Viola László
Kiss Katalin
Répási Ágnes
Zsadon Józsefné
Pallos László

29.
30.

Varga Mihályné
Demus Iván

1977/78-as tanév
III. évfolyam
Pes<: megye
1. Babinszky László
2. Csabai Magdolna
3. Fehéregyházi László
4. Fejős Piroska
5. Fodor Györgyné
6. Frantsik Ágnes
7. Jámbor Sándor
8. Kecskés Zoltánné
9. Kertész János
10. Mátyus Imre
11. Makra Borbála
12. Móczik Erzsébet
13. Pap Mária
14. Sepsi István
15. Szikszai Aranka
16. Tóth Zsiga Istvánná
17. Valánszkiné Tóth E.
18. Tercséni István
19. Varga Zoltán
20. Visy László
Szolnok megye
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Ábrahám Ildikó
Bana Éva
Boros Mihályné
Cserfalvi József
Csinger Ágnes
Csurgó Erzsébet
Czikely Anna
Dóka Katalin
Ecsédi Erika
dr. Ördögné Gyurkó Katalin
Fehér Ferencné
Kosa Károly
Kovács János
Kökény Gábor
Lapis Péterné
Medgyesi Ferencné
Ökrösné Barta J.
Pafféri Zoltán
dr. Szabó Mihályné
Tóth István
Zámbori Józsefné
Dudás László

1978/79-es tanév
II. évfolyam
Pesit megye
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.

22.
23.
24.
25.

26.
27.
28.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Iszlai Ibolya
Kálóné Bircsák Erzsébet
Pokriváné Babinszky
Barócsi Sándorné
Bencsik Ildikó
Pintérné Blázi Ágnes
Farkasházi István
Gutay Károly
Majsáné Gyarmati O.
Harmat Béla
Jele Lászlóné
Káldy Mária
Király Józsefné
Kiss Gizella
Kiss Vilmosné
Kovács Ilona
Losonczi Zsuzsa
Mogyorósi Erika
Nagy András
Pató Lajos
Schumeth Ferenc
Szedlacsek Emília
Szabó Lajos
Szuhay Adél
Varga Andrea
Vágó Ilona
Herter Andrásné
Kovács Judit

Szolnok megye
1.

2.
3.

Almási Gizella
n

1 1

T

i

'

Bekker István

Boldog Mária
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Buda Attila
Büchler Éva
Fürj Jánosné
Füssy Józsefné
Halas Béláné
Huber Pálné
Kecskés Andrásné
Kerek Éva
Kiss Tiborné
Kontos Mária
Szabó M.-né Kovács Magdolna
Kőváriné Dézsi M.
Labancz Ignác
Maszlag Judit
Lakatosné Mészáros Ágnes
Monok Károlyné
Padár Antalné
Pálinkás Sándorné
Csábiné Pohánka E.
Rigó József
Prohászka Mária
Maász Nándorné
Sánta Mihály
Sáros Ferencné
Somogyi Anna
Szabó Istvánné
Tóth Erzsébet
Vonáné Szelindi Sarolta
Horváth Jánosné
Kéki József
Péter Béla
Kovács Márta
Horváth Jánosné
Ruttkai Róbert

•

Szurmay Ernő

Népművelő-könyvtár szakos
hallgatók Szolnokon, az első
sorban középen Szurmay Ernő
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KÖNYVTÁR OSASSZISZ TENS-KEPZES
A VERSEGHY FERENC MEGYEI
KÖNYVTÁRBAN 1997 és 2001. KÖZÖTT
Előzmények
A Megyei Könyvtár nyugalmazott igazgatójának beszámolójára utalva, valóban a '90-es évek
végén, 1997-ben indult újra a könyvtárosképzés.
Középfokú szakmai végzettséget adó, egyéves,
200 órás, OKJ-s tanfolyam indult - szándékunk
szerint a már könyvtárban dolgozó kollégáknak lehetőséget kínálva a szakmai végzettség megszerzéséhez. A megye önkormányzati könyvtáraiban szakképzetlen főfoglalkozású könyvtárosként ekkor 25-en dolgoztak.
Tanfolyamunk meghirdetése után hamarosan
megváltoztak a szakképzés megkezdésének és
folytatásának jogszabályi feltételei. Pl.: Nyilvántartásba kellett vetetni a Megyei Könyvtárat, mint
képző intézményt.
Az ezáltal támasztott új követelményeknek
eleget tettünk.
Elkészítettük a képzési programot, figyelembe
véve a rendeletben szabályozott vizsgakövetelményeket.
Megszereztük a szükséges nyilatkozatokat (8
db).
A képzési programunkról szóló szakértői vélemény beszerzése „kutató" munkát igényelt. Lejárt ugyanis a könyvtári szakértők szakértői jogosultsága, s ezért olyan szakembert kellett
találnunk, akinek felhatalmazása általában a
felnőttképzésre szól. Sikerült és időben összeállt
az a dokumentáció, amelyet csatolnunk kellett
nyilvántartásba vételi kérelmünkhöz.
Benyújtottuk kérelmünket és vártunk. Az idő
múlásával azonban gyanakodni kezdtünk, hogy a
Megyei Munkaügyi Központot (ez a hivatal volt
jogosult nyilvántartásba venni intézményünket
képzőhelyként) is váratlanul érhette a jogszabályi
változás, mert mi a 20 beiratkozott hallgatónkkal
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együtt végül azért izgultunk, hogy legalább a
vizsga időpontjára nyilvántartásba vegyenek bennünket. Erről a tényről 1998. február 4-én kaptuk
meg a tanúsítványt.
Eddig
három
tanfolyamot
tartottunk:
1997/1998; 1998/1999; 2000/2001. A 2002
október elején indulóval talán véget is ér intézményünkben ez a képzési forma, mert nem marad
már szakképzetlen könytáros a megye közkönyvtáraiban.
A hallgatók
Tanfolyamaink résztvevőinek létszáma sorrendben: 20, 21, 17 fő. Az összesen 58 főből
46-an már rendelkeztek könyvtári gyakorlattal.
Iskolai végzettségüket tekintve 27%-uk diplomás volt, ebből 25% pedagógusként dolgozott, a
többiek érettségizettek voltak. 3 hallgatónk végezte el a tanfolyamot a Munkaügyi Központ támogatásával. 10 fő a Megyei Könyvtár munkatársa volt.
A képzési program
Képzési programunk tartalmazza a szakképesítés birtokában végezhető könyvtári munkák
körét, az elsajátítandó ismeretek körét, tartalmát.
A hallgatókkal képzési szerződést kötünk. Az
oktatás október elejétől június közepéig, hétfői
napokon, 9-16 óráig tart. 30 napos könyvtári
gyakorlat eltöltését kérjük minden nem könyvtárban dolgozó hallgatótól és az egyszemélyes
könyvtárak könyvtárosaitól. A gyakorlatot letölteni a Megyei Könyvtárban és a megye
nagyobb városi könyvtáraiban lehet.

Tantárgyak és oktatók
Könyvtártan
Bertalanné Kovács Piroska
Takáts Béla
Dokumentumismeret, a tájékoztatás alapján
Soron Ildikó
Dr. Horváth Attiláné
Olvasószolgálat
Dankóné Szabó Edit
Dr. Horváth Attiláné
Tóth Etelka
Allományalakítás és az állomány gondozása
Máté Ágnes
Formai és tartalmi feltárás
Dr. Pető Hajnalka
Számítástechnikai ismeretek, ügyvitel
Szüts Ferenc
Tóth Etelka
Az oktatók a Megyei Könyvtár felkészült és
nagy gyakorlattal rendelkező munkatársai, kivéve
dr. Pető Hajnalkát, aki a Debreceni Egyetem
nyugalmazott tanára.

A vizsga
A tanfolyam záróvizsgái június harmadik hétfőjén és keddjén zajlanak. A hallgatók írásbeli,
szóbeli és gyakorlati ismeretekből adnak számot.
A vizsga szervezője 2001-ig az OKSZI (Országos
Közoktatási Szolgáltató Iroda) volt. Az írásbeli és
szóbeli vizsga a NKÖM (Nemzeti Kulturális
Örökség Minisztériuma) által jóváhagyott központi tételek alapján történik. A gyakorlati vizsga
feladatait a tanfolyam vezetője állítja össze az
oktatók segítségével és a vizsga elnöke hagyja
jóvá.

A vizsgabizottság
1998-ban a vizsga elnöke:
Bariczné Rózsa Mária,
tagok: Bertalanné Kovács Piroska
Csáti Péterné
1999-ben a vizsga elnöke:
Kis Jenő
tagok: Benkő Ilona
Csáti Péterné
2001-ben a vizsga elnöke:
Kis Jenő
tagok: Bertalanné Kovács Piroska
Csáti Péterné
Az eredmények
A három tanfolyamon végzett 58 főből 57-en
OKJ-és bizonyítványt kaptak. Egy hallgatónk a
FSZEK-ban vizsgázott és ott kapta meg a bizonyítványát is. (Számára nem volt megfelelő a
vizsga időpontja nálunk, ezért került sor más
intézményben az „eseményre").
A vizsgák elnökei elégedettek voltak az oktatás színvonalával, a szervezéssel. Jegyzőkönyvi
dicséretben is részesítettek bennünket. A végzettek közül 5 kolléga 2002-ben már diplomát
szerzett, négyen utolsó évesek főiskolán. Két
hallgatónkról tudjuk, hogy leépítés következtében elveszítették könyvtári munkahelyüket.
A tanfolyam vezetőjeként is remélem, hogy a
könyvtárunkban végzett könyvtárosasszisztensek
okleveles könyvtáros irányítása mellett megbízható tudással, eredményesen vesznek részt a
könyvtári munkafolyamatok végzésében. A kis
könyvtárakban dolgozók pedig nagyobb szakmai
igényességgel látják el munkakörüket.

A három könyvtárosasszisztens tanfolyam bizonyítványt kapott
hallgatóinak névsora

1997/1998
Ádám Gézáné
Borbély Mária
Csányiné Nagy Julianna

Engel Aranka
Fehérné Balog Andrea
Gál Zoltánné
Görbe Zoltánné
Harnosné Balázs Krisztina
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Hegyi Imréné
Horváth Zsuzsanna
Lipcseiné Brlás Márta
Modla Dezsőné
Nagyné Papp Annamária
Németi Anita (a FSZEK-ban vizsgázott)
Pataki Zsoltné
Pribelszkiné Ivanics Ildikó
Szálai Józsefné
Szűts Ferenc
Tálasné Nagy Judit
Volter Mária

1998/1999
Bakondi Brigitta
Boldog Bernad Emese
Bordás Andrea
Dékány Erzsébet
Horthy Csabáné
Kaszab Gézáné
Kelemen Mária
Kemecsi Zsuzsanna
Kovácsné Sándor Edit
Mikola Istvánné
Pap Andrea
Rentlerné Boros Edit
Ruttkainé Bodó Mária

Szabóné Czinege Mária
Szeifertné Balázs Ildikó
Takács István
Tóth Istvánné (Jászkisér)
Tóth Istvánné (Rákóczifalva)
Turcsányiné Pipis Márta
Veres Csabáné
Zarnócz Pálné

2000/2001
Berényiné Sípos Marianna
Deák Erzsébet
Domjáné Mile Judit
Gálné Pap Margit
Járominé Szabó Annamária
Kalmár Istvánné
Karáné Ádám Eszter
Kun Krisztina
Kurucz Zsuzsanna
Majzik Attila
Mészárosné Orczi Beáta
Nagy Ferencné
Szabó István
Tóth Zoltánné
Trunkóné Kolozsi Zsuzsanna
Ungureán Mária
Csáti Petemé
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„AKI NEM JAVUL, AZ ROMLIK"

Visszatekintve a Megyei Könyvtár által szervezett továbbképzések hosszú sorára, ez a régirégi bölcsesség jutott eszembe. Erről pedig az,
hogy az embernek alapvető törekvése a „javulás"
emberként és szakemberként egyaránt, bár tudjuk, hogy nem lesz olyan pillanat az életünkben,
amikor azt mondhatnánk, hogy „megjavultunk".
Egy folyamat ez, melynek során csupán törekszünk a „jobbra." Ezt a tulajdonságunkat lehetett
kihasználni a továbbképzések szervezésekor.
Tudom, hogy volt időszak, amikor a részvétel
kötelező volt, de hosszú ideje már, hogy jól felfogott érdeke is a könyvtárosnak, hogy képezze
magát.
Találtam adatokat arra vonatkozóan, hogy már
1950-ben, alig hogy elkezdődött a könyvtári hálózatok szervezése, felismerték a szakmai képzés
szükségességét. Az akkor még Körzeti Könyvtár
a hálózat 22 könyvtárosa számára szervezett
szakmai ismereteket nyújtó háromhetes képzést.
A Megyei Könyvtárban saját dolgozók részére
1962 őszén szervezték meg az első tanulókört.
Szervezett formában az 1963/64-es népművelési
év elejétől indult meg a könyvtárosok ideológiai
és szakmai képzése. (A népművelési év szeptember 1-től augusztus 31-ig tartott.) Jellemző volt a
ideológiai témák túlsúlya. Korabeli beszámolókat
olvasva ámulunk és mosolygunk, hogy mire nem
voltunk „kaphatók" azokban az években.
A későbbiek során a továbbképzések visszatérő témája az éves munka értékelése megyeivárosi-községi bontásban. (A statisztika mindennél fontosabb volt.)
Az 1980-as években már a szakmánkban és a
tágabb társadalmi környezetünkben is komoly
változások történtek. Saját emlékeim, élményeim
1987-ig vetítik vissza a Megyei Könyvtárban
zajló, vagy a Megyei Könyvtár által szervezett

konferenciák, továbbképzések, szakmai napok
sorát.
A Megyei Könyvtár 1991-ig, amíg a Tisza
Antal úti épületet meg nem kapta, nem tudott
helyet adni a nagyobb létszámú rendezvényeknek. Az 1987-ben Szolnokon rendezett országos
könyvtáros vándorgyűlés kivételével csak regionális (pl. három megyés) és megyei léptékű
szakmai összejövetelek rendezésére, fogadására
vállalkozhatott az intézmény.
Az 1997. év fordulópont könyvtárunk életében. Birtokba vettük az új, tágas, szép tereket, sőt
konferenciaterem is rendelkezésünkre állt. Az
Országos TextLib tanácskozás megrendezésének
1997. novemberében csak az egyik feltétele volt a
megfelelő helyszín megléte, nagyobb súllyal esik
latba a könyvtár szakember gárdájának felkészültsége az integrált könyvtári rendszer ismeretében és használatában. A következő évben
(1998. szeptember) a községi könyvtárakról rendeztünk országos konferenciát, amellyel hitem
szerint adósságot törlesztett a szakma, hiszen
1962 óta ez volt az első országos rendezvény,
amely a kistelepülések helyzetével foglalkozott.
Célja volt számot vetni a községekben élők
könyvtári ellátásának állapotával, megvitatni és
körvonalazni a vállalható és vállalandó könyvtári
szakmai teendőket a könyvtárak különböző szintjein, bemutatni a követhető szakmai megoldásokat - különös tekintettel az egyedül dolgozó
községi könyvtárosokra és végül alkalmat teremteni az azonos problémákkal küzdőknek tapasztalataik kicserélésére.
Legizgalmasabb rendezvényünk ezekben az
években (2000. október) a Számítógép a gyermekkönyvtárban címet viselő országos konferencia volt. Az utolsó előtti pillanatban lemondta
részvételét dr. Galántai Zoltán, akinek az Internet
és a gyerekek c. előadása nyitotta volna a kon-
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ferenciát, s amikor azt hittük, hogy már semmi
rossz nem történhet, hosszúra nyújtott szünet után
megtudtuk, hogy következő előadónk abban a
pillanatban Budapesten, egy számára fontos értekezleten ül. Ezért aztán sok-sok gyermekkönyvtárossal együtt azóta sem tudjuk, hogy milyen
hatása lehet a gammasugaraknak a százszorszépekre? (A gammasugarak hatása a százszorszépekre lett volna az előadás címe, amely az
Internet és gyermeki személyiség viszonyával
foglalkozott volna.)
Érdemes felidézni a 2001. októberében, Erdély, Felvidék, Szlovénia, Vajdaság könyvtáros
képviselőnek és magyar szakembereknek a tanácskozását, amelynek az volt a célja, hogy megalapozzon egy együttműködést Kárpát-medencei
Magyar Elektronikus Könyvtárak összefogásáért.
A szerényebb körülmények között rendezett,
általában a megye könyvtárosait megszólító továbbképzéseink esetében azt tartottuk szem előtt,
hogy egy-egy szakmai téma, probléma megbeszélése előtt a kollégák „kitekinthessenek" tágabb
környezetünkre, arra a világra is, amelyben
élünk. Ezért lehetett vendégünk Ágh Attila, Lengyel László, Popper Péter, Kéri László, Petschnig
Mária Zita, György Péter, Mezei György,
Ranschburg Jenő, Magyar Bálint, Mátyus Aliz,
Makkay János, és még sokan mások. Ide sorolnám az általunk nagyrabecsült „szakmabeli"
Szenté Ferenc előadását is „A világ, amelyben
könyvtáros vagy" címen (Könyvtári Figyelő,
1993. 2. sz.). Ma is emlékszem milyen sokkolóan
hatott ránk a világméretű tendenciák számbavétele. Milyen kicsinek éreztük magunkat - elsöpörhetőnek. Milyen jól esett leikünknek a biztatás
végül: „Olvasni verset, novellát, mesét és tanulmányt, nézni művészi alkotásokat..., hallgatni
zenét... és akarni a szépet, a jót, az örülni valót",
s mindezt könyvtárosként közvetíteni is a könyvtárak használói felé - mondom én, némi rezignációval.
A kimondottan szakmai témákat „az élet kényszerítette" ki. 1992-ben a készülő (tervezet)
könyvtári törvény és a Kjt. okán Soron László
„állta" a kollégák és az önkormányzatok indulatos kritikáit. Feltűnő, hogy ezen a rendezvényünkön és a számítógépes szolgáltatásinkat
ismertető szakmai napunkon vett részt a legtöbb
önkormányzat a megyéből. Élénk érdeklődés kísérte részükről is az alapító okiratok készítésével,
tartalmával foglalkozó továbbképzésünket.
A legnagyobb igény a pályázatok írásával, a
számítógépesítéssel, a jogi szabályozással foglal-
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kozó alkalmak szervezésére jelentkezett még.
Számba venni sem tudnám talán, hány esetben
szerveztünk számítógépesítéssel összefüggő képzést. Korszakokat lehet itt megkülönböztetni:
- a szoktatás kora (pl. a számítógépesítés előnyei kiskönyvtárakban, alapfokú számítógépes ismeretek stb.)
- a tanulás kora (TextLib tanfolyamok, adatbázisok kezelése)
- a használat kora (üzleti információ a könyvtárban, honlap készítése stb.)
Takáts Béla igazgatóhelyettesünk és rendszergazdánk, Szűts Ferenc volt ezeknek a motorja.
A könyvtárakra vonatkozó, és azokat érintő
jogszabályok ismerete, helyes értelmezése nélkülözhetetlen az intézmények munkájában. Elég, ha
csak azokra utalok, amelyek anyagilag is érintik a
könyvtárakat. (Nyilvános könyvtárak jegyzéke, a
könyvtári dokumentumok ÁFA tartalmának
visszaigénylése, a hétéves kötelező továbbképzés
stb.)
Azt hiszem 1990-1992-től nem jelent meg
olyan jogszabály, amelyet ne ismertettünk volna
a megye könyvtárosaival. Természetesen mindig
hozzáértő szakember segítséget kérve ehhez.
A hasonló problémákkal viaskodó városi intézményvezetők számára hosszú éveken keresztül, évi 2-3 alkalommal szerveztünk „igazgatói"
értekezleteket. Mindig másik városi könyvtár volt
a házigazda. Gyümölcsözőek voltak ezek az
alkalmak, gyakran problémamegoldó tapasztalatcserék is egyúttal. Kár, hogy mai hajszolt életünkben nem lehet már ezekre időt szakítani. Szerepük „racionális", hasznos részét ma a telefon,
fax, drótposta helyettesíti.
Csak remélem, hogy ez a bizonyára szubjektív
válogatás a Megyei Könyvtárnak, a megye
könyvtárosainak továbbképzésében felelősséggel
vállalt tevékenységéről képet ad. Azt mindenképpen meg kell még említenem, hogy a rendezvények financiális feltételeit minden esetben
pályázatokkal teremtettük elő, a szervezés a Megyei Könyvtári lét kezdete óta a módszertani
osztály -jelenleg területi szolgálat - feladata volt
elsősorban, de a megvalósítás mindig „csapatmunka".
A visszatekintés bevezetőjére utalva, vajon javultunk-e? Tudom, hogy igen. A megye könyvtárosainak többsége a megváltozott feltételek, a
megnövekedett követelmények ellenére jól teszi a
dolgát.
Csáti Petemé

A TextLib INTEGRÁLT RENDSZER
KÖNYVTÁR UNKBAN

Hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy a TextLib
program és könyvtárunk neve meglehetősen
összefonódott az elmúlt hét évben. Pedig eredetileg csak kíváncsiak voltunk arra, hogy a programfejlesztésre valamikor kiadott (nem túl jelentős összeg) valóban kidobott pénz volt-e.
A program használatba vételének egykori három feltételéből (nagyobb könyvtár is dolgozzon
a rendszerrel; ne zárt programról legyen szó;
megtanulásához, megismeréséhez rendelkezésünkre álljanak a megfelelő eszközök) egyszerre
sosem volt igaz az összes.
1995. májusában, amikor megérkezett intézményünkbe a program első működőképesnek
látszó változata - igazából vakrepülésbe kezdtünk -, s az intézmény szinte valamennyi szakmai
területen működő dolgozójának együttműködésére szükség volt ahhoz, hogy ma megelégedéssel
tekintsünk vissza ezekre az évekre.
Hogy a feltételek teljesüljenek, először a program megismerésének eszközét kellett biztosítani.
A cél elérése érdekében hoztuk létre a TextLib
levelezési listát, a „TextLib integrált könyvtári
rendszer konzultációs fórumát". A listára az első
levelet Szűts Ferenc rendszergazda munkatársunk 1995. június 12-én 14 óra 20 perckor küldte
el. Jelenleg 85 címre jutnak el a lista levelei. A
programot készítő Infoker Szövetkezettől, s Gerő
J. Pétertől, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
akkori munkatársától e csatornán kaptuk meg
azokat az információkat, melyek a program üzemeltetéséhez, használatához elengedhetetlenül
szükségesek voltak. Ennek köszönhető, hogy bár
az adatbevitelt már 1995. szeptember l-jén elkezdtük, azt a csak 1996-ban megjelent adatrögzítési utasítás leírásainak megfelelően tehettük,
az első sikerélményt tehát máris besöpörhettük.

Könyvtártársaink a program viharos előtörténete miatti bizalmatlanságát lehetőségeink szerint
próbáltuk csökkenteni. Közel félszáz intézményből fogadtunk látogatókat, s mutattuk be
számukra a program használhatóságát, megbízhatóságát. Rekordjaink száma valóban impozáns
módon növekedett:
Év

Példányrekordok
száma

Ebből könyv

1995

7.660

7.660

1996

132.995

129.808

1997

26.378

25.276

1998

21.113

19.836

1999

23.842

21.893

2000

31.131

29.448

2001

21.133

20.133

264.252

254.054

Összesen:

A könyvtárnyitással egyidejűleg megkezdett
számítógépes kölcsönzés - ha lehet - még inkább
a figyelem középpontjába állította intézményünket. Ilyen tömegű adattal még senki nem használta eddig kölcsönzésre e programot (kisebb
állomány esetében is csak egy példa volt erre).
Érthető tehát, hogy rendkívüli izgalommal vártuk, boldogul-e rendszerünk a költözés alatti
zárva tartás és az újdonság varázsa miatt is
fokozott forgalommal?
A TextLib kiállta a próbát, s ezzel újabb sikerélményt okozott valamennyiünknek. A számítógépes kölcsönzés sikere ismét közel félszáz
intézményből hozott látogatókat könyvtárunkba, s ez az érdeklődés is indokolttá tette, hogy
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7997. november 24—25-én a programról országos
tanácskozást rendezzünk.
Ilyen előzmények után már bátran mertük vállalni a megyei (olykor regionális...) rendszergazda szerepét, TextLib tanfolyamok tartását az intézményben és intézményen kívül is. S így
feltételezhető, hogy megyénk valamennyi városi
könyvtárában hamarosan befejeződik a számítógépes rendszer kiépítése.
Nagy, nehezen megvalósítható és kockázatos
terhet vállalt intézményünk magára ezzel a tevékenységével. Mint referenciahelynek nekünk kell
felvállalnunk a még nem hivatalos programverziók tesztelését, próbáját, s ez néhány esetben
súlyos fennakadást is okozhatott volna a szolgáltatásban, ha rendszergazdánk nem hivatásként
végezné munkáját.
Katalógusunk az Interneten (a TextLibesek
közül) szintén az elsők között volt elérhető. Az
1997. november 26-án indult szolgáltatás mindenekelőtt a megye könyvtárait szolgálja, biztosítva számukra a konkrét adatokkal megalapozott
könyvtárközi kölcsönzést hagyományos és elektronikus levél formájában is.
Csatlakozásunk a Kb'zElKat projekthez a
program életképességét volt hivatva bizonyítani,
hisz az érdeklődők inkább közvetlenül katalógusunk honlapját keresik fel.
1998-ban nagy előrelépést jelentett a könyvtári feldolgozó munkában, hogy az Országos
Széchényi Könyvtár MNB rekordjainak megvételével könyvdokumentumainknak nagy részét
a tőlük átvett leírások segítségével készíthetjük.
Az állományokat kezdetben floppyn, majd ftp-vel
értük el, jelenleg csatolt file-ként kapjuk. A kezdeti offline betöltést 2001 májusában váltotta fel
az interaktív betöltés lehetősége. E fejlesztés már
a TextLib Egyesület érdeme, melyben szintén
szervező szerepet vállaltunk.
A TextLib Egyesület megalapítására egyébként 1999. február 17-én került sor. Az egyesület
informális szervezetként működik, pillanatnyilag
84 intézményi tagja van. A bejegyzés hiánya nem
volt akadálya annak, hogy könyvtárunkon keresztül két alkalommal is sikeres pályázatot adjunk be a program fejlesztésére. Az ezekből megvalósuló fejlesztéseket (interaktív HUNMARC
import, az olvasószolgálati dokumentáció, ill. a
még várt Köztauruszt kezelő opció) valamennyi
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egyesületi tag részére biztosítja az InfoKer
Szövetkezet.
Újabban a leltározási modul használatával és
Interneten elérhető elektronikus dokumentumaink katalogizálásával kapcsolatban nyilvánul meg
társintézményeink és a szakma érdeklődése.
Végezetül néhány adat adatbázisunkból a
2002. szeptember 4-i állapot alapján:
1995. szeptember 1-je óta 584.412 új rekord
bevitelére és 304.288 rekord módosítására került
sor. Az új rekordok megoszlása a következő:
Alkotó

50.651

AV

7.577

AVpld

9.211

AV részdok.

20.573

Cikk

22.227

Egyéb

1.111

ETO

5.602

Földrajz

4.234

Helyism. tezaurusz
Időszaki szám
Könyv
Könyv közös
Könyv pld

14.995
8.173
61.818
2.882
270.531

Melléklet

1.618

Mü

1.306

Olvasó

27.198

Rendezvény

1.119

Sorozat

3.749

Személy

7.857

Tanulmány

16.846

Testület

15.419

Tezaurusz

23.119

A hét évre visszatekintve úgy gondoljuk, szerencsés döntést hoztunk 1995-ben, hiszen kiderült, hogyha egy intézmény valamennyi dolgozója összefog egy cél, adott esetben a könyvtárgépesítés érdekében, elérhető a kollektív sikerélmény.
Takáts Béla

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI
ELEKTRONIKUS KÖNYVTÁR

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Elektronikus Könyvtárat a Verseghy Ferenc Megyei
Könyvtár szolgáltatásaként 1999. október l-jén
indítottuk, de előzményei korábbi időkre nyúlnak
vissza.
A kilencvenes évek elején-közepén az X.25-ÖS
vonalon elérhető szolgáltatások között a hálózat
használatát oktató tanfolyamokon sosem mulasztották el bemutatni a Gutenberg-projekt keretében
digitalizált és letölthető angol nyelvű szövegeket.
Ekkor még csak csodálkoztunk a lehetőségen.
Amikor azonban 1996-ban a Magyar Elektronikus Könyvtár is megkezdte teljes értékű szolgáltatását, s kiderült: a magyar könyvtárak számárajárható, sőt járandó út lesz az információ- és
tartalomszolgáltatás a hálózaton, e csodálkozást
kérdésfeltevés váltotta fel: mit tehet könyvtárunk
ebben a helyzetben?
A kérdés persze formális volt, a válasz logikus:
a megyében keletkező, vagy a megyére vonatkozó művek digitalizálásával kell foglalkoznia,
mert e műveket a MEK (vagy később a Digitális
Irodalmi Akadémia) valószínűleg soha nem fogja
digitalizálni, szolgáltatni. Egy megye, város, község irodalmi, helyismereti értékei azonban
ugyanúgy megtalálják a maguk olvasóit, kutatóit,
mint az „országos", nagyobb közönség számára
készült, elérhetővé tett alkotások.
A válasz tehát: a megyei könyvtárnak a megye
értékeivel kell bekapcsolódni e szolgáltatásba.
De hogyan?
A szerzői jogi kérdések áttanulmányozása nem
sok jóval kecsegtetett. A szerzőkkel való tárgyalás annál inkább: egyetlen megkérdezett sem utasította vissza a lehetőséget, hogy műveivel megjelenjen az Interneten, ehhez minden segítséget
(műveket, esetleg ezek szövegállományait, önéletrajzot, fényképet) szívesen és örömmel bocsa-

Gvarapodá*

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Elektronikus Könyvtár
! TmUo Béla
Abpám: Ifff. attíbtrl.

Internetes nyitólap

totta rendelkezésünkre. Aláírták az „adományozó
levelet" (sok esetben egész életművükre kiterjesztve), melyben engedélyezték alkotásaik ily
módon történő terjesztését, s mely ugyan jogilag
nem fedezi le a szolgáltatást teljes mértékben, a
szolgáltató jóhiszeműségét azonban minden
bizonnyal bizonyítja.
A megjelenítés formája, technikája volt a
másik fogós kérdés. Könyvtárunkban nem alakulhatott ki e szolgáltatás fejlesztésére szakmai
műhely, ehhez a személyi feltételek nem voltak
adottak (s nem is igazán cél megteremtésük). A
HTML-ről, a szerkesztés elveiről és gyakorlatáról
annyit tudtunk, amennyit könyvekből, az Internetről, kész weblapok forrásainak tanulmányozásából meg lehetett tanulni, amit a KATALIST-en írtak, vagy a szolgáltatás indulása után
internetes barátaink jó szándékkal súgtak erről. A
szándékunk egy, a böngésző előtt ülve is jól
nézegethető/olvasható, főleg a versek esetében az
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eredeti kiadás formai megoldásait is visszaadó,
de ezzel együtt minél egyszerűbb, gyorsan letölthető szolgáltatás kialakítása volt. Persze nem
minden sikerült úgy ahogy terveztük, de a hibáiból tanul a legjobban az ember.
Az elkészítés folyamatát talán nem kell részletesen taglalnom: szkennelés képként (TIF
CCITT Fax 3 tömörítéssel), szövegfelismertetés,
korrektúra, formázás (Word szövegszerkesztővel), HTML-oldallá alakítás forrásszerkesztővel, (egyre inkább Word makró támogatással), ill.
a táblázatok, már a szövegszerkesztő „mentés
weblapként" funkciójával).
Vannak csak képként publikált dokumentumaink is, ezek szöveges elektronikus változatát még
nem tudjuk a hálózaton megjeleníteni.
Az elektronikus könyvtárban elhelyezett dokumentumok elérése, egy-egy keresett dokumentum
megtalálása többféleképpen lehetséges.
1. A dokumentumok kínálata eleve önfeltáró
rendszerű. Belépés után szép- és szakirodalomra
tagolt tartalomjegyzékkel találkozik az olvasó. A
szakirodalmi rész mélyebb tagolást egyelőre nem
igényel, a szépirodalmi müvekhez a szerzők betűrendjében juthat az érdeklődő.
Az alkotók egy részéhez arcképes, rövid bemutatkozás tartozik. Önálló köteteinek elérésén
túl az alkotói oldalról elérhetők azok a feldolgozott antológiák, folyóiratok is, melyekben szerepelt, ill. egy összesített betűrendes címmutató is
segíti a tájékozódást.
2. A Linux operációs rendszerhez értő karcagi
könyvtáros-rendszergazda kollégánk segítségének köszönhetően van mód szerverünkön a terjes
szövegben való keresésre, itt találatként - értelemszerűen - az elektronikus könyvtár dokumentumai is megtalálhatók.
3. Virtuális könyvtárunk dokumentumait
TextLib integrált könyvtári rendszerünkben is
feldolgoztuk, az elektronikus könyvtár számára
külön keresőfelületet készítettünk. Ez a kereső-
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felület egy elrejtett, a használó keresési ismérveihez 'és' logikai operátorral hozzákapcsolt tárgyszóval biztosítja, hogy a találati halmazba csak az
EK dokumentumai jelenhessenek meg.
E rekordok az integrált könyvtári rendszerből
HUNMARC formátumban kinyerhetők, áttölthetők, továbbadhatók, bár erre még gyakorlati
példa nem volt.
A böngészésen kívül lehetőséget biztosítunk
elektronikus dokumentumaink tömörített, rtf formátumban való letöltésére is, fontosabb müveink
- az esetleges tévesztések korrigáihatósága érdekében - képként is elérhetők.
Elektronikus gyűjteményünkbe a mai szerzők
alkotásait gyűjtöttük össze. Nagy segítséget nyújtott ehhez, hogy az ESŐ c. megyei irodalmi lap
szerkesztősége lehetővé tette számunkra a lap
Internetes megjelenítését. Ez - a tartalmakon túl
- a szerzőkkel való kapcsolatfelvétel lehetőségét
is biztosította. Ennek eredményeként több szerző
(Bistey András, Dienes Eszter, Jenéi Gyula,
Körmendi Lajos, Molnár H. Lajos, Szenti Ernő)
eddig megjelent „életmüvével" rendelkezünk.
Gondot fordítunk a helytörténeti alapmüvek, a
munkának ebben a szakaszában elsősorban az
összefoglaló jellegű kiadványok közzétételére is.
Scheftsik György, ifj. Palugyay Imre, Albert Ferencz és Orosz Ernő kevés példányszámban fellelhető alkotása érhető el e pillanatban az Interneten. Ezek az alkotások a hazai felhasználók
mellett már nem egy, külföldre távozott, egykor
megyénkben élő olvasót szereztek virtuális
könyvtárunknak.
Vállalkozásunkkal intézménytípusunk, megyei
könyvtártársaink érdeklődését, helyismereti munkával foglalkozó kollégáink érdeklődését is sikerült felkeltenünk, s szolgáltatásunk - mint
hivatkozási alap - több sikeres pályázat révén is
gazdagította intézményünket.
Takáts Béla

HANG- ÉS VIDEÓTAR

1974. júniusában az Ünnepi Könyvhét idején
Balázs Árpád zeneszerző nyitotta meg a megyei
könyvtár Zeneszobáját, a Kossuth tér 4. szám
alatt. A pici munkaszoba átalakítása sok fiatal
számára teremtett kedvelt szórakozási formát, és
okozott hol vidám, hol kínos pillanatokat a fülhallgató miatt „süket", önmagáról megfeledkezett zenehallgató túlságosan is hangos reagálása
miatt.
A helybenhallgatáson, később a kölcsönzésen
túl zenei rendezvények sorozata bővítette ki a
részleg tevékenységét.
Az élő zene varázsa mindig vonzotta a közönséget. Ezt felismerve indult el a Komolyzenei
Klub heti rendszerességgel a Pelikán Szállóban
neves előadók közreműködésével. Vendégek voltak többek között: Juhász Előd, Szokolay Sándor,
Petrovics Emil, Pernye András, Kecskés András,
Lehotka Gábor.
Később a Régi Muzsika Kertje, a Zeneszerző
és közönsége, valamint Zenetörténész és közönsége című sorozat elégítette ki a zenekedvelők
igényeit a könyvtár olvasótermében.
A közönséget a zenei gyűjteményt használó
olvasói mag jelentette. 199l-ben a Munkásőrség
épületének emeletén nagyon kulturált elhelyezést
kapott a zenei részleg. A videó és CD-gyűjtemény ekkorra már jelentős nagyságúra fejlődött,
az érdeklődés is tetőfokán volt ezen dokumentumok iránt. 1997-től az új épületben az érdeklődés
a számítógépes adatbázisok, az Internet használata felé fordult.

A könyvtári zeneszoba első vendégei 1974-ben

Az új könyvtárépületben kihasználva az adottságokat pályázati pénzből rendeztünk előadásokat.
A sort a Vagantes együttes kezdte, majd
Mozart-est, finn és magyar népzenei est következett.
A Könyvtári Kulturális Napok keretében több
alkalommal szerepelt nagy sikerrel Bálint Erika,
Szokolyi Lajos, a M.É.Z. Együttes, a William
Brade Brass Quintet, Dudás Zoltán, a Blues
Gang, Auth Csilla, és a szolnoki Bartók Béla
Kamarakórus.
Az átmeneti hanyatlás után (aminek okát a
szerzői jogi törvény anomáliájában is kereshetjük) újra érezhető az érdeklődés a zenei rendezvények iránt. A gyűjteményt gazdagsága és a
szakképzett zenei könyvtárosok munkája alkalmassá teheti arra, hogy a megye zenei életét
változatosabbá tegye.
Tóth Etelka
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RÖVID UTÓN

Az értelmiség megtartása a megyében ma is
gondot jelent. Ennek oka azoknak az intézményeknek a hiánya, amelyek foglalkoztathatnák
ezt a réteget. A 70-es évek elején is hasonló volt
helyzet, amikor csekély számban léteztek felsőfokú oktatási intézmények, kutatóhelyek, olyan
mühelyek, amelyek felkarolták volna a különböző területeken dolgozók igényeinek, tudásgyarapításának a problémáit. A könyvtár a kezdetektől vállalkozott arra, hogy a folyton jelentkező
társadalmi igényeket, ha átmenetileg is, de
kielégítse. A hetvenes években például a Színházi
ajánló közreadásával bőséges információval látta
el az érdeklődőt a Szigligeti Színházban bemutatott előadás szerzőjéről és magáról a műről.
Napjainkban az intézményben működő Európai
Információs Pont tölt be hasonló szerepet. Társadalmi igény hívta életre az uniós ismeretek
„tárházát", melyre a legalkalmasabb helynek a
könyvtár bizonyult információs bázisával, szakembergárdájával. A szakintézmények hiánya
miatt a folyton keletkező ürt próbálja betölteni
tehát a megyei könyvtár a térségben. Visszatérve
a 70-es évek kezdeményezéseire: Nyitray Lajos,
a könyvtár igazgatója, aki pedagógus ember volt,
felismerte, hogy a tanárok továbbképzése, fejlődése szempontjából szükség van egy fórumra,
amely ezt a célt szolgálja. 1970-ben létre is hozta
a könyvtárban a Pedagógiai Szakszolgálatot.
Létjogosultságát az is bizonyította, hogy később
megalakult a megyei Pedagógiai Intézet, amely
már a maga szakember gárdájával folytatta tovább a pedagógusok képzésének, feladatait. Első
lépésként a Verseghy Könyvtár által létrehozott
pedagógus szakkönyvtár gyűjteményét átvette és
megalakította a Pedagógus Intézet Könyvtárát,
amely teljes körű szolgáltatást nyújtott az érdeklődőknek egy profi gárdával. Addig azonban
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szükség volt olyan szolgáltatásokra, amelyek
segítették a tanítók és az iskolavezetők munkáját.
Az intézmény pályázatot írt ki a Pedagógiai
Szakszolgálat vezetői tisztségének betöltésére,
melyet Zsolnai József nyert el. A Szolnok megyei
Néplap 1970. május 5-én megjelent írásában már
a szakszolgálat első hetének eredményességéről
írt „Sikert aratott a pedagógiai szolgálat" címmel.
„Körülbelül száz látogatója volt eddig a könyvtár
pedagógiai szolgálatának s legalább húszan már
nemcsak kíváncsiságból, de a komoly munka
szándékával jöttek. A témák változatosak: a
vallás a mai társadalomban, világnézeti nevelés
és irodalomtanítás, de a programozott oktatásról
megjelent anyag iránt is érdeklődtek már" nyilatkozta a lapnak Zsolnai József, aki elmondta
azt is, hogy a folyamatos tájékoztatás érdekében a
szakirodalom legújabb terméseiből időközönként
bibliográfiát készítenek a pedagógusok számára.
Zsolnai József ötlete egy pedagógiai folyóiratszemle megszerkesztése volt, mellyel elsősorban
az iskolavezetőknek próbáltak segítséget nyújtani. „Rövid úton" címmel indult el hosszú - 18
éves - útján a folyóiratszemle, melynek első két
szerkesztője Szurmay Ernő és Zsolnai József
főként pedagógiai folyóiratokból válogatott olyan
cikkeket, amelyek közvetlenül vagy közvetve az
iskolavezetés elvi és gyakorlati kérdéseivel foglalkoztak. A kiadvány korlátozott terjedelme
olyan feladat elé állította a szerkesztőket, hogy a
közlésre szánt tanulmányok terejedelmét belső
rövidítéssel, bizonyos átkötöszövegek beiktatásával csökkentsék a lényeges tartalmi mondanivaló súlyosabb sérelme nélkül.
A „Rövid úton" megjelentetésének az volt az
oka, hogy egyetlen iskolavezetőnek, a pedagógiai
irányításban résztvevőnek sem volt módjában a

rendelkezésre álló folyóirattömeg áttanulmányozása és a feléje áramló információmennyiségből a
számára szükséges anyag kiválogatása. A könyvtár a folyóiratszemle közreadásával azt remélte,
hogy egy-egy különösebb érdeklődést kiváltó
tanulmány teljes terjedelmében való elolvasásra
ösztönzi majd az olvasót. Talán az újabbnál újabb
információhordozók megjelenéséből következett,
hogy egyre kevesebben érdeklődtek a kiadvány
iránt. A nyolcvanas évek végére az iskolák már új

szemléletű oktatási módszerekhez próbáltak
kötődni, így mindenki a saját elképzeléseinek
megfelelően válogatott a rendelkezésére álló
információ halmazból. Már nem a „Rövid úton"
volt az egyetlen elérhető segédlet, így a Pedagógiai Folyóiratszemle 18 év után, 1988-ban
megszűnt.
Bálint Erika

A Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár főbejárata a Kossuth téren 2002-ben
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TÖR TÉNETI MOZAIKOK
GYERMEKKÖNYVTÁR UNK ÉLETÉBŐL

A közművelődési könyvtár feladata az olvasók
önművelődését, szórakozását biztosítani dokumentumállományával, szolgáltatásaival. Kiemelt
feladatunk a 16 éven aluli olvasók ellátása, mert
gyermekkorban lehet és kell elkezdeni az olvasóvá nevelés hosszú folyamatát. Ezért 1955. március l-jén megnyitotta kapuit az akkori Úttörőházban - a mai Technika Házában - önálló
gyermekrészlegünk. Már ekkor kezdetét vette - a
részlegre napjainkig jellemző - nyitottság, színes,
gazdag olvasószolgálati tevékenység. 1955 őszén
hoztuk létre az első gyermekklubot.
1961-ben - az országban elsőként - a gyermekkönyvtár állományát tematikus bontásban
tártuk fel, s kialakítottuk a hozzá illő - hazai
mintát is adó - katalógusrendszert, ami a mai napig is segíti az olvasóinkat olvasmányaik kiválasztásában.
A Megyei Könyvtár 1957-től folyamatosan a
Damjanich Múzeum épületébe költözött. 1963ban a gyermekrészlegünket is itt helyezték el az
első emeleten. A tágasság, a jobb munkakörülmények, az egyre gazdagodó állomány a tartalmi
tevékenységünknek is nagyobb lendületet adott.
Az olvasókból szerveződött szerkesztőséggel
gyermeklapot jelentettünk meg
„Csemegék"
címmel, és változatosabbá váltak a csoportos
foglalkozásaink, sokasodott a számuk is.
A 70-es évek elején a könyvtár falain kívülre is
merészkedtünk - akkori PR-tevékenységként gyermekirodalmi műsorokat szerveztünk, rendeztünk és vezettünk a Szigligeti Színházban, filmmúzeumi sorozatot indítottunk a Nemzeti moziban. Erre az évtizedre vezethető vissza - az
ugyancsak napjainkig élő - olvasótábori tevékenységünk. A 80-as évektől a megyei lapban
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nyári olvasási pályázatokat hirdettünk „Kalandos
nyár" címmel.
Az újszerű, színes könyvtári élet a hazai kollégák figyelmét is Szolnokra irányította, érthető, ha
szinte két esztendőnként országos szakmai konferenciák színhelyévé vált a gyermekkönyvtárunk.
1991-ben gyermekrészlegünk, valamint a
hang- és videotár átköltözött a Tisza Antal út 2.
sz. alatti épületbe (a Deák László és Blazsek
Gyöngyvér tervei alapján kialakított szép helyiségekbe).
5 év után költözött a könyvtár új épületének
földszintjére a gyermekolvasó-szolgálat a korábbinál tágasabb körülmények közé. 1996. októberétől - az új könyvtár hivatalos megnyitása
előtt - már itt vártuk az ifjú olvasókat.
A gyermekrészleg vezetői: 1955—1973-ig Pápayné Kemenczey Judit; 1973-tól a mai napig dr.
Horváth Attiláné.
Gyermekkönyvtárunk feladata - Jász-Nagykun-Szolnok megye könyvtári hálózati- módszertani központjaként a megyeszékhely és a megyebeli települések 16 éven aluli lakosságának
könyvtári ellátását segíteni, gondozni, irányítani.
Szolnokon iskolakönyvtári feladatokat is betöltöttünk. Iskolai fiókkönyvtárak működtek az Újvárosi, a Tallinn Körzeti (ez szolgált a későbbi
városi könyvtár alapjául), a Délibáb és a Kisegítő
Iskolában, sőt óvodákban is voltak kihelyezett
gyűjtemények: a Madách Úti, a Széchenyi Lakótelepi és a Kacsa Úti Óvodákban. Az utolsó fiókkönyvtárunk 1993-ban szűnt meg.
1997-től új számítógépes „kínálattal" is várjuk
az új és régi olvasóinkat. Reményeink szerint
jövőre önálló gyermekkönyvtári honlappal bővíthetjük szolgáltatásainkat.
A gyermekkönyvtárosok

Vetélkedő a gyermekkönyvtárban

Forgalmas nap a gyermekkönyvtárban

Egy zebegényi olvasótábor ellesett pillanatai
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HANGOS KÖNYVTAR

Amikor a könyvtári szolgáltatások megjelennek a könyvtárban, általában olyannyira újak,
hogy működtetésük csak különleges odafigyeléssel oldható meg, ezért elengedhetetlen az elkülönítésük a könyvtár mindennapi tevékenységétől. Később ez az idegenszerűség megszűnik és a
szolgáltatás integrálódik a hagyományos szolgáltatások körébe. Jó példája ennek a folyamatnak a
hangos könyvtár. A vak és gyengénlátó emberek
könyvtári ellátása mindig foglalkoztatta a könyvtárosokat a megyei könyvtárban. A Braille-írással
készült könyvek a kezdetektől a könyvtárak
gyűjteményének részét képezték Európa gazdagabb felén. Sajnos, nálunk alig van erre példa.
Magyarországon először az 1980-as években
nyílt lehetőség arra, hogy a vak és gyengénlátó
olvasókat egy számukra jól értelmezhető technika
- a magnetofon - segítségével a könyvtárak hozzájuttassák a számukra fontos irodalomhoz. Ekkorra vált annyira olcsóvá a kazettás magnetofon,
hogy minden rászoruló ember számára biztosítani
lehetett.
A hangoskönyvek készítése úgy történik, hogy
irodalmi illetve szakirodalmi müveket arra vállalkozó emberek (jellemzően színészek) felolvas-

„beszélő" számítógépekkel ismerkednek
a vak olvasók
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nak. A felolvasásról magnetofon felvétel készül,
amelyet aztán kellő számban magnókazettákra
másolnak. A hangkazettákhoz akciószerűén lehet
hozzájutni, a Soros Alapítvány hathatósan támogatta a hangoskönyvek elterjedését.
Könyvtárunk a kezdetektől bekapcsolódott a
könyvtári ellátásba. Az induló 200 müvet, amelyek elérhetőek voltak a szolgáltatás indulásakor,
a könyvtár minden akció idején igyekezett a
lehetőségekhez képest bővíteni. Anyagi feltételeinek megfelelően egy-egy akcióban 200-300
ezer forintért vásárolt új müveket, egy művet
esetenként 20 darab magnókazettára lehet felvenni, ezért az állomány kezelése egy kicsit nehézkes. A gyűjtemény igen sokszínű. Megtalálható
benne a klasszikus szépirodalomtól a szakirodalomig minden, ami a vak olvasóink érdeklődésére
számíthat. A szolgáltatás indulásakor Farkas
Gyuláné kolléganő kezelte ezt az állományt. A
könyvtárban megjelenő vak olvasókkal igen jó
kapcsolatot alakított ki.
A könyvtár átépítése alatt visszaesett a vakok
könyvtárhasználata. Az új épületbe költözés óta
nemcsak a szolgáltatás népszerűsítésével, hanem
a vakok számítógépes beszélőegységének alkalmazásával, olvasógépek beállításával az új digitális technikát is igyekszünk felhasználni a vak
olvasók jobb kiszolgálása érdekében. A hangos
szövegek lassan CD-n is megjelennek.
Könyvtárunkban volt a bemutatója a „hibrid"
hangoskönyvnek. Magyarországon Vaspöri Teréz és Arató András, a KFKI munkatársai a
színészek által felolvasott szöveget, a képernyőn
olvasható szöveget, a gép által felolvasott gépi
szöveget szinkronba állítva, CD formátumban
„lapozgathatóvá" és bárhol felüthetővé tették a
hangoskönyvet.
Bertalanná Kovács Piroska

MŰVÉSZETI SZALON

Az új épület két szárnya közötti könyökében
csodálatos építészeti tér keletkezett. A hely hangulata, emelkedettsége alkalmassá tette arra,
hogy a mindennapokba egy kis ünnepet vigyen.
Elnevezését is az otthonokban az örömteli együttlét helyeként szolgáló, illetve a képzőművészeti
kiállításokat is jelentő szalon együttesen ihlette.
Koncepciónk szerint ez egy olyan szalon, amit
a könyvtár kölcsön ad azoknak, akik meg szeretnék mutatni alkotásaikat barátaiknak, a városban
élő, a könyvtárba látogató ismeretlen ismerősöknek.
A városban alkotó emberek hamar felfedezték
ezt a lehetőséget, és elhozták müveiket a könyvtárba. Az itt kiállítók nem hivatásos művészek,
nincs is köztük olyan, aki ne munka mellett
folytatná a művészi tevékenységet.
A kiállítások külsősége, a megnyitók hangulata is inkább baráti találkozó, mint művészeti
esemény. A hangulat mindig függ a kiállító személyétől, hogyan szeretné ő saját magát megmutatni.
Nem kívánjuk a kiállítások spontaneitását a
szakmai rutinnal felváltani, mert számunkra nagyon fontos értéket, a személyességet hozzák be
műveikkel a kiállítók, amire a nagy olvasói létszám mellett mindig törekszünk a könyvtári
munkában is.
A kiállítók között kiemelt helyen vannak a
Jászkun Fotóklub tagjai. Velük a kapcsolatunk

már-már barátinak mondható. Kiállításaikat mindig nagy érdeklődés kíséri.
A kiállításokon kívül a Művészeti Szalon a
színhelye a könyvbemutatóknak. Senki sem gondolná, mennyi az alkotó ember, akiknek könyveik
jelennek meg - időnként magánkiadásban is -, és
akik szeretnék bemutatni műveiket az olvasóknak. Sok jó hangulatú sajtóbemutató, író-olvasó
találkozó, irodalmi emlékest került már itt megrendezésre.

Művészeti Szalon a szolnoki Verseghy Ferenc
Könyvtárban

Szeretnénk, ha a rendezvények kapcsán létrejövő személyes kapcsolatok idővel hálóvá szövődnének, amellyel felszínre hozhatnánk e város,
e környék szellemi kincseit. Erősödne tőle a
közösség.
Bertalanná Kovács Piroska
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KÖNYVTÁRI KULTURÁLIS NAPOK
A JÁSZ - NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI
VERSEGHY FERENC KÖNYVTÁRBAN
„Egyszer volt - hol nem volt"
könyvtártörténet sok-sok tanulsággal
Egyszer volt, hol nem volt, talán az Óperenciás
tengeren is túl, volt egy könyvtár. Azok közé a
könyvtárak közé tartozott, ahol mindig is nyughatatlan, a lehetetlent nem ismerő könyvtárosok
dolgoztak. Az évek teltek, a napok múltak, de
valahogy ezek az emberek nem tudtak nyugodni a
saját bőrükben. Pontosabban néhányan mindig
többre vágytak és még jobbat szerettek volna.
Egyszer aztán az történt, hogy az egyik könyvtárosnak felajánlották, próbáljon szerencsét, lásson
világot. Eltűnődött ezen az egyszeri könyvtáros,
de mivel kellő kalandvággyal és az ismeretlen
iránti kíváncsisággal áldotta meg a sors, úgy
döntött, nem habozik, vállalja a kihívást. Akkor
még nem tudhatta, hogy élete ezáltal gyökeresen
és alapjaiban megváltozik és nem lesz többé
választási lehetősége az „út" mikéntje felől.
Szó ami szó, a mese folytatódott, s csodák csodájára, az egyszeri könyvtáros kiállta mind a három próbát az „ijesztő sárkánnyal" szemben:
legyőzte a nyelvi akadályokat, a fagyos, szokatlanul zord körülményeket, sőt, a majdhogynem
felfoghatatlan szemléletbeli különbségeken is
meglepően könnyedén küzdötte át magát.
A próbákat kiállva, győzedelmesen tért vissza.
Akkor még nem tudta, hogy az igazi megmérettetések még csak most következnek a számára...
Ugyanis nem könnyű új, más, haladó(nak tűnő,
de kézzel fogható) ötletekkel előállni az egyszeri
könyvtárosnak az egyszeri könyvtárban.
Valójában csak az történt, hogy könyvtárosunk
látott egy egyszerűnek tűnő ötletet, amivel a
közkönyvtárak kapuit még jobban meg lehet(ne)
nyitni az egyszeri olvasók és érdeklődők előtt...
S lőn...! Egyszeri könyvtárosunk talált maga
mellé még több, csodák csodájára még szabad,
lekötetlen vegyértékekkel rendelkező (korántsem) egyszeri könyvtárosokat, s elindult a(z ak50

na) munka... Szűk egy hónap alatt (!) megszerveződött és megszületett a magyar könyvtárügy első
(?), a megszokott könyvtári programokhoz képest
újszerű, sok-sok ötlettel megáldott rendezvénysorozata, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei
Könyvtári Kulturális Napok...
A naptárak ekkor az 1993-as esztendőt írták...
Március volt, a természet megújult s friss, áldott
szellővel lengedezve, utánozhatatlan illatorgiát
árasztva átlibbent a megyén... Észrevétlenül végigcsókolta a közkönyvtárakat, a közkönyvtárosokat és az átlagolvasókat... Mindannyian úgy
éreztük, hogy kiváltságokat élvezünk, bár egytől
egyig a tudatában voltunk annak, hogy mindezért
az áhított, pillanatnyi „szakmai" kegyért elképzelhetetlen sok munkát végeztünk.
Elértük, hogy a „hegy" több esetben is „elmenjen Mohamedhez", azaz pl. a Lyukasóra akkor
még „szeplőtelen" stábja eljöjjön hozzánk Szolnokra. ... Talán soha nem volt még ilyen izgatott a
nézősereg, mint mikor a tévéből oly jól ismert
arcokra vártunk.... S talán könyvtáros sem volt
még oly megilletődött, mint mikor neves vendégeit navigálta a városon keresztül. De az bizonyos, a rendezvényekre szánt kicsiny előadótermünk sem tapasztalt még soha oly életteli, de
mégis egyszeri és megismételhetetlen pillanatot,
mint ami ott és akkor az irodalmat, játszó" művészek és közönsége között észrevétlenül megszületett.
Pedig akkor már a javán túl voltunk... Elnyertük korábban számunkra ismeretlen szponzorok
kegyét, megteremtve ezáltal rendezvényeink
költségeit és a természetbeni juttatások segítségével a „nyílt nap" vendéglátásra szánt hátterét.
Megkaptuk fenntartónk lelkes és őszinte támogatását. S talán ami a legfontosabb, kollégáink
támogató bizalmát.

A tervezés során rátaláltunk e különlegesnek
ígérkező hét forgatókönyvére, amely a későbbiekben is támpontul szolgált, vázat adva elképzeléseinknek, így először is „megszólítottuk" a
szakmát. Könyvtári szakemberek, felelős szakértők részvételével kerestük a választ a könyvtárosság legégetőbb kérdéseire. Nagyon sok mindent megtudtunk magunkról, egymásról, a
szakmánkról. S még jól is éreztük magunkat
együtt!
A hét egy napja az újdonságok bemutatására
szolgált.... Hol tartunk mi, hol a környező világ,
hol lehetnek találkozási pontjaink? Azaz mit
nyújthat ma egy közkönyvtár a folyamatosan
változó világban? (Magyarán: tudunk-e, lehetőségünk van-e reagálni azonnal a társadalom kihívásaira, kérdéseire...)
Közkönyvtárként örömmel vállaltuk az irodalom népszerűsítését, mégpedig „célzott" olvasói
rétegek bevonásával: középiskolásokat, az irodalom iránt érdeklődő értelmiségieket hívtunk,
vártunk folyóirat-ankétra, rendhagyó irodalomórára s hagyományos író-olvasó találkozókra.
Nyílt napunk nagy-nagy közönségsikert aratott
nemcsak olvasóink, de kollégáink körében is.
Különösen izgalmas feladat volt más körülmények között is könyvtárosnak lenni, többet akár kulisszatitkokat is - megmutatni könyvtárunk életéből, s magunkat is kipróbálni szokatlan,
nem könyvtáros szerepkörben. Ezeken a napokon
az intézmény falai szó szerint kitágultak: ahogy
mi többet láttattunk magunkból, a munkánkból,
úgy változtak meg az olvasói magatartások is.
(Ugye ismerős mindenkinek a csaknem elviselhetetlen, a kákán is csomót kereső, örökké elégedetlen olvasó? El tudják képzelni, amint békésen
cseveg a kollégákkal? Nehezen... Pedig van
ilyen!)
E napok rendszerint nagyon jó, felszabadult
hangulatban zajlottak - persze a kezdeti, fejvesztett kapkodás után - s még ennél is nagyszerűbb,
majdhogynem eufórikus légkörben értek véget az
esti zenés matinénak is köszönhetően.
Általában a végére hagytuk a látszólag a legkevesebb rizikóval járó - mivel a legmegbízhatóbb,
leginkább megszólítható olvasói rétegnek szóló programjainkat, az idősebbeknek szervezett, nagyobb részt zenei rendezvényeket. Különleges
kiváltság volt látni a sok idős embert, aki szenvedélyesen dalolt - még talán táncolt is volna, ha
van rá lehetősége -, s ezáltal minden előadót
kivételes sikerben részesített. (De vajon mit szól-

tak a magyarnótához, operetthez kevésbé szokott,
könyvespolcokon „heverő" klasszikusok ?)
S mindörökre emlékezetes marad az első
szolnoki könyvtáros bál is, amelynek „bál-apa"
szerepére az MKE akkori titkárát kértük fel.
Hálásak vagyunk, hogy ő, élve a jogköréből
fakadó fárasztó, ámde örömteli kötelezettségével,
a legtöbb könyvtáros kis- és nagyasszonyt megtáncoltatta ez alkalommal.
A mese(hét) véget ért. Már csak a nyomok, a
romok eltakarítása maradt hátra. S persze a piszkos anyagiak. Számlák, számlák és jelentések,
elszámolások... Egy izgalmas, sokszereplős játék
érzésektől mentes, rideg és szűkszavú lenyomatai...
Főszereplők:
Olvasók, könyvtárosok
Vendégszereplők ( a teljesség igénye nélkül):
Mészöly Dezső, Ráckevei Anna, Mácsai Pál,
Varga Domokos, M.É.Z., Bálint Erika, Szokolyi
Lajos, Papp István, Csányi Marietta, Ágh Attila,
Szoboszlai Zsolt, Katsányi Sándor, Markó Imre,
Makkay János, Marék Veronika, Popper Péter,
Magyar Katalin, Auth Csilla, William Brade
Brass Quintett, Ember Mária, Havas Judit,
Benedek Szabolcs, Molnár H. Lajos, Sülyi
Károly, Csernus Erika, Katz Sándor, Berecz
András, Drótos László, Moldován István, Ballá
D. Károly, Berniczky Éva, Vidra Szabó Ferenc s'
sokan mások....
Helyszín:
a Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár összes
terme és helyisége
Időpont:
1993. március 29 - április 2.
1994. február 2 1 - 26.
1995. március 6 - 1 1 .
1997. október 3-10.
1999. október 4 - 8 .
2001. október 9 - 1 5 .
Visszatérő, bevált elemei rendezvényeinknek :
„A megbocsátás hete": késedelmes olvasóink
esedékes késedelmi díját ezekben a napokban
elengedjük, ha az elvitt dokumentumokat a
Könyvtári Napok alatt visszajuttatják a könyvtárba
„Becsukjuk a szemünket!": az „illegálisan"
eltulajdonított dokumentumok inkognitóban
visszaszolgáltathatok a könyvtárba.
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„Használt kincsek": a könyvtár gyűjteményében fölöslegessé vált dokumentumok (folyóiratok, könyvek) eladása akciós áron
„Fogadjon örökbe egy könyvet!": Önkéntes
felajánlás alapján a könyvtári gyűjtemény egy
darabja jelképesen az Öné lehet.

Horoszkóp: Szent Jeromos, a könyvtárosok
védőszentje intelmei a Könyvtári Napokra minden csillagjegy szülöttei számára
Kiállítások
Folyt. köv. ...
Soron Ildikó

Őszi könyvtári napok megnyitója Szolnokon
Szabó József, a megyei közgyűlés alelnöke, Takáts
Béla, a megyei könyvtár igazgatóhelyettese és Popper
Péter író, pszichológus, egyetemi tanár

Baranyiné Miks Mária szolnoki vak költő
verseskötetét mutatja be

Molnár H. Lajos Szolnokon élő erdélyi író „A fehér
vírus " című könyvét dedikálja

Popper Péter előadást tart
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AZ OLVASÁS EVE A VERSEGHY
KÖNYVTÁRBAN

Könyvtárunk közelmúlt történelmében Az
Olvasás Éve majd hároméves eseményfolyammá
terebélyesedett. (2000-2002.)
Az országos akció olyan ügyet karolt fel,
amely mellé oda kellett állnunk, tudván tudva,
hogy rengeteg időt, energiát kell befektetnünk
ahhoz, hogy a közfigyelem az „ügyre" terelődjön
megyeszerte. Megyeszerte, hiszen az akció mellé
kínált pénzügyi lehetőségeket (pályázatok) megyénkre kiterjedő programmal lehetett „kiaknázni". Kiaknáztuk!
Eredményeként 300 körüli (inkább több) esemény, rendezvény született. Ezeket sorba-számba
venni oktalanság lenne, hiszen a programfüzetek,
meghívók, plakátok a könyvtárakban megtalálhatók és hosszú időre megőrzik ekkori cselekedeteinket - elkövetett tetteinket.
Arról emlékeznék meg inkább, hogy hogyan is
állt össze a program, illetve egy-két megvalósult
eseményt említenék meg.
Ismerkedve a feladattal a könyvtáros emberben már működik az egészséges védekező ösztön.
Ti. a lehető legrövidebb idő alatt, jól bejáratott tehát jórészt rutinból elvégezhető feladatra szeretne ráismerni. (Rá is ismer.) Megállapítja, hogy
régi jól bevált könyvtári módszerekkel olvastatni
tud gyerekeket, felnőtteket egyaránt. Vetélkedőkre, versenyekre (mese- próza-, versmondó),
felolvasó estekre, szerzői, szerkesztőségi estekre,
könyvbemutatókra, író-olvasó találkozókra gondol. Tény, hogy ezek a formák mind meg is
valósultak. A gyermekrészlegünk által szervezett
és lebonyolított megyei vetélkedő - Olvastok-e
mindennap? Olvassatok mindennap! címen - 325
gyereket „hálózott be" és közülük 196 gyerek
végig kitartott. Mindannyiónknak emlékezetes
lesz a nagyon jó hangulatú díjkiosztó ünnepség,
amelynek a helyszínét az utolsó pillanatban át

kellett telepíteni a Városi Művelődési és Zenei
Központba, mert mindenki eljött (sőt a kísérő
szülők, pedagógusok, könyvtárosok miatt többen) és nem fértünk be a Megyei Könyvtár
konferencia-termébe.
Az Olvasás Éve programjának összeállítása
azonban „új" feladat volt. Bizonyára úgy van más
könyvtárakban is, mint nálunk, hogy a könyvtáros felkészül a nem kifejezetten szakmai feladatokra - például a téma irodalmában próbál
tájékozódni. Ez történt most is - a téma az olvasás volt. Összerakva a már ismert szociológiai
felmérések eredményeit és a pedagógiai próbálkozások, megoldások/vagy kudarcok adatait a
saját környezetében tapasztaltakkal, úgy találta,
hogy a könyvtár tehetne valamit annak érdekében, hogy az olvasási-tanulási nehézségekkel
küzdő, a sikertelenséget, kudarcot sokszor vagy
folyamatosan elszenvedő gyerekek hozzátartozói
(esetleg nevelői) tájékozottabbak legyenek a
kiváltó okok és a segítés módozatai tekintetében.
Megszületett a könyvtári szülői értekezletek
ötlete, amit egy-két kollégával azonnal meg
kellett osztani, közben erősen reménykedni, hogy
nekik sokkal jobb ötleteik vannak
Maradtunk az eredetinél. Miután körvonalazódott, hogy biológiai, pszichológiai, pedagógiai
szempontból körüljárva keressük a választ a
tanulási nehézségekre, a következő mozzanat a
„nevesítés" volt. Megpróbáltunk minden aspektushoz két-három - véleményünk szerint hiteles szakembert „hozzárendelni". Ezért aztán beleestünk abba a hibába, hogy országosan - sőt nemzetközileg - híres emberekről hittük azt, hogy
témánkat épp olyan fontosnak tartják, mint mi.
Tudjuk pedig róluk, hogy nagyon elfoglaltak:
konferenciákon vesznek részt, könyvet írnak,
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külföldi egyetemen tanítanak. Mégis... Majdhogynem törvényszerű a csalódás, a lógó orr.
Nagy öröm, ha mégis sikerül, ha érti, mit akarunk
tőle és büszkék vagyunk, ha elmondja, hogy az
általunk kívánt összefüggésben még nem vizsgálta, rendszerezte a témát, de izgalmas és megteszi. Röviden szólva gyümölcsöző a kapcsolat
mind a két fél számára. Ez megadatott nekünk a
szülői értekezletek kapcsán. A harmadik fél, a
közönség, érdeklődésével tüntette ki a sorozatot,
de arról is kaptunk jelzéseket, hogy több
„problémás" gyerek rövid időn belül szakember
kezébe került.
Jó emlékeink azért is maradnak erről a rendezvénysorozatról, mert a hírelését szokatlan

t

módon oldottuk meg. Gyermekorvosi rendelőkben, terhesgondozókban, iskolákban, óvodákban
helyeztünk el meghívókat, plakátokat, a védőnők
segítségét kértük ahhoz, hogy az érintett családokhoz eljusson a lehetőség híre. Ötletekkel,
lelkes lendülettel könyvtárunk legifjabb szakemberei Cserfalvi Kata, Szőke Ildikó, Polónyiné
Marcsi vetették be idejüket, energiájukat a siker
érdekében.
Igazságtalan lennék, ha azt mondanám, hogy
csak ők. Ez megint csapatmunka volt.

€>'

Meghívók az Olvasás Éve rendezvényeire
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Csáti Petemé

KAPCSOLATUNKA SZÍNHÁZZAL

Könyvtár és más kulturális intézmények gyümölcsöző kapcsolatára követendő példaként szolgálhat a Verseghy Könyvtár és a Szigligeti Színház sikeres együttműködése a hetvenes-nyolcvanas években. Kiadványainkkal sokféle módon
segítettük a méltán magasra értékelt szolnoki
színművészet ügyét.
Már a hetvenes évek elejétől kezdve (jó két
évtizeden át folyamatosan) készültek a könyvtárban röpbibliográfiák a színház fajsúlyosabb
előadásaihoz. A négy-hat oldalra hajtott lapokon
sok információ elfért. Egy-egy oldal a szerző
életét, munkásságát, illetve színpadra kerülő müvét ismertette, a bibliográfiai rész pedig olvasnivalót ajánlott a szerzőről és a darabról a bővebb
tájékoztatást igénylő nézőknek. A három-négyszáz példányban sokszorosított röplapok felét a
színház szervezőirodájában osztogatták szét a
jegyvásárlók között (viszonzásképpen a könyvtár
dolgozóit szívesen látták a főpróbákon), a megmaradó példányokat a könyvtár látogatói vehették el a kölcsönzőpultról.
A színház vezetősége jó néven vette a kezdeményezést, s a közös kiadásban megjelenő szövegkönyvek ötletét már ők vetették fel. A szolnoki Szigligeti Színház mühelye című sorozat
köteteit a mindenkori dramaturg szerkesztette,
bibliográfiával a könyvtár munkatársai egészítették ki, s a könyvtár nyomdájában állították elő.
Az első kötet Albee „Nem félünk a farkastól"

című drámájának szövegkönyve volt; rendezői
példány, tehát az élő előadás tükre, a rendező húzásaival, bejegyzéseivel, utasításaival. Hét évad
alatt 1978-tól 1985-ig 45 szövegkönyv látott
napvilágot. A sorozat keretei közt 1980-ban egy
évkönyv is megjelent: Egy évad hordalékai
1979/80, Balogh Elemér összeállításában (a Csíksomlyói passió jeles szerzője egy évig a szolnoki
színház dramaturgja volt).
Végül, nem utolsó sorban minden színházi
ember és érdeklődő haszonnal forgathatja Kosa
Károly kétrészes munkáját, címe: A szolnoki
Szigligeti Színház adattára és bibliográfiája. Első
kötete 1951-től 1978-ig, a második 1978-tól
1985-ig gyűjti össze a színházzal kapcsolatos
összes lényeges információt. Megtalálható bennük minden bemutató címlapja, a színházról és az
előadásokról szóló cikkek bibliográfiája
s
évadonként a társulati névsor. A név-, cím- és
tárgymutató segítségével visszakereshetjük a
bemutatott darabokat, tájékozódhatunk a színház
szerzőiről (írók, átdolgozok, fordítók, zeneszerzők, dalszövegírók) s az előadások létrehozóiról
(színészek, rendezők, koreográfusok, díszlet- és
jelmeztervezők stb.). Az első kötet előszava
alapján a színház és a szolnoki színészet előtörténetéről is képet alkothatunk.
Rékasy Ildikó
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Jancsó Adrienne
Keres Emil

Sebestyén Éva és Halász László

Színészek a könyvtár rendezvényein
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Baranyai Ibolya és Újlaki László

A MEGYEI KÖNYVTÁR

IGAZGATÓI

Illek József (1952-1954)
Illek József 1926. február 17-én született Budapesten. 1950. augusztus l-jétől a Szolnoki Körzeti Könyvtár segédkönyvtárosa volt, majd 1952
novemberétől őt nevezték ki a Megyei Könyvtár
első igazgatójává. A könyvtár a városháza földszintjén kapott helyet, a mostani házasságkötő
terem és irodái helyén. Az intézmény könyvállománya 50000 kötet volt, melynek többsége a
vidéki népkönyvtárakban volt elhelyezve. A helyi
kölcsönzésnél mintegy 8000 kötet állt az olvasók
rendelkezésére, a megyében akkoriban működő
117 könyvtárban. Illek József igazgatása idején

1953-ban 4 új teremmel bővítették a megyei
könyvtárat és megnyitották az új olvasótermet is.
A tudományos igényű munkát már akkor szorgalmazták az intézményben. Ennek nyomait
őrzik például 1954-től a Jászkunság számai,
amelyekben megyénk bibliográfiájának a könyvtárban gyűjtött adatait közölték.
1954. augusztus 15-től a megyei tanács népművelési osztályának előadója lett. 1955. február
15-től áthelyezték Salgótarjánba, ahol a megyei
könyvtár igazgatói állását kapta meg.

Kisfaludi Sándor (1954-1962)
1916. október 23-án született Homokbálványoson. A Ceglédi Kossuth Reálgimnáziumban
érettségizett 1934-ben. A Budapesti Tudományegyetem Bölcsészeti Karán 1939-ben kapta meg a
magyar-német szakos középiskolai tanári oklevelet. Tanított a Vásárhelyi Pál Közgazdasági és
Postaforgalmi Szakközépiskolában, de volt országos tanulmányi felügyelő is. A Verseghy
Ferenc Megyei Könyvtár igazgatói posztját 1954.
augusztus 15-től 1962. március 15-ig töltötte be.
Munkáját a Hazafias Népfront Országos Tanácsában folytatta, majd az Országos Pedagógiai
Könyvtár és Múzeum Módszertani Osztályát
vezette nyugdíjazásáig. Itt szerkesztette a Könyv
és nevelés című könyvtári-pedagógiai szaklapot.
Könyvtári munkássága idején hozzákezdtek a
régi városi könyvtárból örökölt gyűjtemény feldolgozásához, mely 9444 kötet könyv feltárását
jelentette. Kisfaludi Sándor nevéhez fűződik a

papírgyári könyvmentési akció és az 1955-ben
kialakult végleges raktári rendszer is. A katalógusépítési munkálatok is az ő idejében kezdődtek. Megalapította az önálló gyermekkönyvtári
részleget, mely később az úttöröházba került át,
mint önálló egység. Verseghy Ferenc nevét az ő
munkássága idején vette fel a könyvtár 1954-ben.
Kinevezése esztendejében már megkezdődött a
helytörténeti anyagok és Verseghy műveinek
gyűjtése. Kisfaludi Sándor nevéhez fűződik a
Jászkunság című folyóirat létrehozása. Igazgatói
tevékenysége idején rendezték meg az első
Ünnepi Könyvhetet. 1959 július 9-én indult el az
első művelődési autó 32 kölcsönzési állomásra,
elsősorban tanyai településekre. 1957-ben megkezdődött a könyvtár és a múzeum gyűjteményének fokozatos átköltöztetése a Kossuth tér
4. szám alá, mely 1962-re fejeződött be. Kisfaludi
Sándor könyvtári munkájáért Kiváló Népművelő
kitüntetést kapott.
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Dr. Nagy János (1962-1965)
1924. március 10-én született Jászdózsán. A
budapesti és a debreceni egyetemeken szerzett
állam- és jogtudományi ismereteket. Járt a Szegedi Pedagógiai Főiskolára is. Magyar-orosz és
német szakos középiskolai tanár. Munkáját az
MDP Szolnok Megyei Bizottságában kezdte
Mezőtúron és Szolnokon, majd a Szolnok megyei
Néplap felelős szerkesztője lett. Tanított a Varga
Katalin Gimnáziumban és a Tiszaparti Gimnáziumban is. 1962. március 16-tól 1965. november 4-ig vezette a Verseghy Ferenc Megyei

Könyvtárat. Dr. Nagy János után négy hónapig
nem volt kinevezett igazgatója az intézménynek.
Dr. Nagy János a könyvtári munka tartalmi,
szervezeti oldalainak kialakítását tartotta fontos
célnak, ugyanakkor az olvasók számának növelését szorgalmazta. 1964 végére már feldolgozták
a könyvtár helyismereti gyűjteményét, amely
1036 könyvből és 763 aprónyomtatványból állt.
1964-ben ő szerkesztette meg a Verseghy
Könyvtár évkönyvét.

Imre Lajos (1966^1969)
1930. január 31 -én született Jászdózsán. A Budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem magyar-történelem szakán kapott középiskolai
tanári oklevelet. Tanított a csornai és a jászapáti
általános gimnáziumokban, igazgatója volt a túrkevei Ványai Ambrus Gimnáziumnak. A katedra
után a megyei tanács művelődési osztályának
főelőadója volt. A Verseghy Ferenc Megyei
Könyvtár vezetésével 1966. március 1-től bízták
meg. Az igazgatói posztot 1969. november 15-ig
töltötte be. Utána egy évig tanított a Varga Ka-

talin Gimnáziumban. 1970. október 30-án, 40
éves korában halt meg. Imre Lajos sokra hivatott
fiatal irodalomtudós volt, aki már nem olvashatta
el azt a szép kritikát, melyet az Akadémia
kiadásában megjelent Petőfi monográfia kritikusai írtak, kiemelve a szerkesztői kollektívából
Imre Lajos tehetségét, felkészültségét, tudását és
stílusát. A Szegeden megjelenő Tiszatáj, s más
irodalmi, közéleti lap rendszeres munkatársaként
is felhívta magára a figyelmet. Az MTA levelező
tagja volt, mint Petőfi-kutató.

Dr. Nyitray Lajos (1969-1970)
1913. november 2-án született Tiszaföldváron.
A Nagykőrösi Református Gimnáziumban érettségizett 1932-ben. Jogtudományi doktorátust
szerzett 1939-ben, a Debreceni Tudományegyetemen. Volt járási főjegyzőhelyettes.
Neves könyvtári szaktekintély volt, aki korábban Kalocsán, a zsinagóga épületében városi
könyvtárat hozott létre és korszerű könyvtári
szolgálatot alakított ki. Családi kapcsolatai indokolták, hogy Tiszaföldvárra költözzön, ezért választotta a közeli Szolnokot munkahelyéül.
1967-ben lett a Verseghy Könyvtár főkönyvtárosa, majd igazgatóhelyettese, akinek a feladata
a hálózati munka szervezése és a települési
könyvtárak látogatása volt. Ez a tevékenység ér-
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zékelhető módon fellendítette a térség könyvtárainak szakmai munkáját. Dr. Nyitray Lajost Imre
Lajos igazgató halála után bízták meg 1969-ben
a könyvtár vezetésével és ezt a tisztséget 1970-ig
töltötte be. 1973-ban nyugdíjba vonult, de lakóhelyén Tiszaföldváron, a gimnáziumban tovább
folytatta a könyvtárosi tevékenységet. Az ott
töltött 10 éves munka után tért vissza Kalocsára,
ahol ma is él. Dr. Nyitray Lajos az Országos
Könyvtárügyi Tanácsban aktívan dolgozott. Országos jelentőségű munka volt, hogy elkezdte a
Néplap-repertórium elkészítését. Napilap-repertorizálást addig senki sem végzett az országban.
Gyakran publikált a különböző könyvtári szaklapokban is.

Szurmay Ernő (1970-1984)
Szolnokon született 1923. január 19-én. Elemi
és gimnáziumi tanulmányai színtere is ez a város.
Az egyetem után ide tért vissza. Végigjárta a
pedagógus pálya szinte minden lépcsőfokát, az
óraadó tanárságtól a főiskolai tagozat vezetésén
át a tanulmányi felügyelőségig. Végül a közgazdasági szakközépiskola 10 évi igazgatása után
1970-ben lett a Megyei Könyvtár igazgatója.
Innen ment nyugdíjba
1984-ben. Megyei
könyvtárigazgatói munkája leglényegesebb jellemzőinek tartotta a meglehetősen leromlott
állapotban lévő könyvtárak tárgyi és személyi
feltételeinek javítását, a megye könyvtárainak

cselekvőképes hálózattá fejlesztését, az oklevélszerző és szakmai továbbképzés megszerzését, a
könyvtári szakfelügyelet eredményességét. Helyi
viszonylatban említésre méltónak tartja a kötészeti és nyomdai kapacitás, a könyvtári kiadványozás, egyáltalán az aktív tájékoztatás fejlesztését, a könyvtári rendezvények, bennük a
könyvhetek, rendszeressé, illetve valóban ünnepivé tételét, a Verseghy-kultusz ébresztését és
máig történő ápolását, a könyvtár társadalmi
kapcsolatainak elmélyítését és az új megyei
könyvtár megteremtéséért kifejtett - sajnálatosan
csak később gyümölcsöző - erőfeszítést.

Ecseki Jánosné (1984-1985)
Ecseki Jánosné 1958-ban került a Megyei
Könyvtárba. Ez volt az első és egyetlen munkahelye, nyugdíjazásáig itt dolgozott. 1966-ban
szerzett diplomát az ELTE magyar-könyvtár
szakán, 1974-ben pedig filozófia szakos oklevelet
kapott.
Az évek során a könyvtári munka szinte minden részterületét megismerte. Huzamosabb ideig
dolgozott az állománygyarapító és feldolgozó,
illetve a módszertani osztályon. Fő feladata volt a
feltáratlan müvek feldolgozása, azok címleírása,
osztályozása és a katalógusok szerkesztése. Ennek a munkának a fontosságáról a kisebb könyvtárakat is igyekezett meggyőzni, ahol segített az
új módszerek, megoldások elsajátításában. Ecseki Jánosné mindig szem előtt tartotta a dolgozók
jogos érdekeinek védelmét. Ezért a 60-as évek
elején tagja lett az érdekegyeztető bizottságnak,
majd 1965-től elnöke a könyvtár munkaügyi
döntőbizottságának. Dolgozott szb-titkárként és
munkavédelmi felelősként is.
1971-ben létrejött Szolnokon a Debreceni
Tanítóképző Intézet (később főiskola) kihelyezett
népművelő-könyvtáros tagozata, ahol több mint
10 éven át címleírást és osztályozást tanított.
1974-ben szakfelügyelői megbízást kapott. Az
állománygyarapítás, feltárás, a helyismereti és a
hálózati munka volt a legfontosabb területe.
Dr. Nyitray Lajos igazgató távozása után a
könyvtár két igazgatóhelyettessel irányította a

további munkát. Ecseki Jánosnét és Pápayné
Kemenczey Juditot nevezték ki helyettesnek
1974. január 1-től. Ecseki Jánosné ebben a beosztásban dolgozott csaknem 20 évig.
1975-ben megalakult a Magyar Könyvtárosok
Egyesülete Szolnok Megyei Szervezete, melynek
továbbképzési felelőse volt, majd 1978-ban (és
utána több cikluson át) a szervezet elnökévé választották. 1983-ban póttagnak jelölték az MKE
Országos Elnökségébe. Közreműködött néhány
országos szakmai bizottságban (könyvminősítö,
szabványügyi).
Igazgatóhelyettesként - a Megyei Könyvtáron
belül - az állománygyarapító és feldolgozó osztály, a hálózati-módszertani osztály és a helyismereti csoport felügyelete, irányítása volt a feladata. Ezen a területen nagy hangsúlyt fektetett a
művek helyismereti szempontú elemző feltárására, a gyarapítás forrásainak bővítésére. A számítógép megjelenése után munkatársaival kidolgozott egy, a helyismereti könyvgyűjtemény
feltárására alkalmas programot.
A könyvtári összefogás és a gyors információszolgáltatás szükségessége adta az ötletét a Kaptár című hálózati lap elindításának, melyet kezdetben Lengyelné Molnár Klárával készített, aki
később szerkesztője lett a lapnak.
Ecseki Jánosné Szurmay Ernő igazgató nyugdíjba vonulását követően 1984 márciusától december 31 -ig, mint megbízott igazgató vezette az
intézményt.

59

Dr. Horváth Károly (1985-1991)
Dr. Horváth Károly az Eötvös Loránd Tudományegyetem bölcsészkarán szerzett diplomát
1963-ban. Fiatal tanárként Mezőtúrra került, ahol
a Teleki Blanka Gimnáziumban tanított, majd a
DATE Mezőtúri Mezőgazdasági Gépészeti Főiskolai Karán oktatott magyar, orosz és német
nyelvet. Eközben doktori disszertációját nyelvészetből védte meg sikerrel. A katedrát váltotta fel
a könyvtár igazgatói székére. Horváth Károly a
nyolcvanas években a XX. század vége igényeihez próbált egy modern könyvtárat kialakítani, igen rossz körülmények és feltételek között.
Szorgalmazta egy új könyvtár megépítését. A
naprakész információszolgáltatás tökéletesítésére
megvásárolták az első számítógépet. Először ő
alkalmazott egy főállású programozót, így saját
program készült a könyvtári munka megkönnyí-

tésére, amelyet 1987-ben a Szolnokon rendezett
könyvtáros vándorgyűlésen nagy sikerrel be is
mutattak. Az akkor elkészült programot a mai
napig használja a könyvtár, mely folyóiratok
nyilvántartására és a helyismereti dokumentumok
feltárására szolgál. Dr. Horváth Károly igazgatása idején felismerték a könyvtári szolgáltatások
kiszélesítésének
szükségességét: a modern
könyvtárnak nem csak könyveket kell kölcsönöznie, hanem videokazettákat, hangos anyagokat is.
Horváth Károly fontosnak tartotta, hogy az intézmény tudományos műhely jellege is erősödjön,
különös tekintettel a Verseghy-kultusz ápolására.
Egy magas színvonalú módszertani, szakmai műhely kialakítása volt a célja, amely kielégítően
képes irányítani a megye könyvtári hálózatának a
tevékenységét.

Pápayné Kemenczey Judit (1991)
Pápayné Kemenczey Judit Szolnokon született
1936. március 2-án. Az általános iskola után
1954-ben a Varga Katalin Gimnáziumban érettségizett. A Verseghy Ferenc Megyei Könyvtárban
1955 januárjában kezdte el munkáját, ahol
először a gyermekkönyvtári részleg kialakítását,
majd vezetését bízták rá. Korábban származása
miatt nem mehetett egyetemre, azonban munkahelyének javaslatára felvették az ELTE magyarkönyvtár szakára, ahol 1967-ben végzett. Nyugdíjazásáig - 36 éven át - vezette közvetlenül,
illetve igazgatóhelyettesként a Verseghy Könyvtár gyermekkönyvtárát. Az ő ötlete nyomán indult
el a Verseghy Nyelvművelő verseny, amely 24
esztendeje él és határainkon túlra is kiterjed
hatósugara. Pápayné Kemenczey Judit mindig
fontosnak tartotta a szakmai kutatásokat. Az
önálló olvasáskutatás irányítására, segítésére új
katalógusrendszert dolgozott ki. Fő kutatási területévé a gyermekirodalmi, olvasáslélektani kérdések váltak. E témakörökben 1959 óta rendszere-
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sen publikál. Szervezett országos és nemzetközi
szakmai továbbképzéseket, ahol mint előadó is
részt vett. Az 1960-as évek végétől főiskolán
tanítja a gyermek- és iskolai könyvtári munkát.
Jelenleg a Szent István Egyetem Jászberényi
Főiskolai Kara könyvtár szakos hallgatóinak
tanára. A Magyar Könyvtárosok Egyesülete
Gyermekkönyvtáros Szekciójának alapító tagja
és alelnöke, majd elnöke volt 1994-ig, de az
országos szervezet is alelnökévé választotta
1986-ban, ahol egy cikluson át tevékenykedett.
Publikációi megjelentek a Könyvtárosban, később a Könyv, Könyvtár, Könyvtárosban, a
Könyvtári Figyelőben, az Együtt című folyóiratban, a Verseghy és a Széchenyi Könyvtár füzeteiben, a Magyar Olvasástársaság kiadványaiban, a Helikon Kiadó Gyermekirodalom című
kötetében, napilapokban. Az Egri csillagok című
regény befogadásvizsgálatának anyagát (melynek kutatását Pápayné Kemenczey Judit tervezte
és irányította) a Tankönyvkiadó jelentette meg.

Bertalanná Kovács Piroska (1991-től)
Bertalanná Kovács Piroska 1952. december
3-án született Nagydoboson. 1975-ben végzett
Debrecenben a Tanítóképző Intézetben, népművelő-könyvtáros szakon, nappali tagozaton.
1985-ben az ELTE könyvtáros szakán egyetemi
oklevelet kapott.
Munkahelyei: 1975-1982: Miskolc, Nehézipari Műszaki Egyetem Központi Könyvtára: olvasószolgálati könyvtáros-csoportvezető.
1982-1991: Szolnok, Megyei Pedagógiai Intézet: könyvtárvezető, iskolai könyvtári hálózat vezetője. Ez a munka a későbbiekre meghatározó
volt, ez segítette a könyvtári hálózati munka, és a
megye megismerését, a számítástechnikai ismeretek megszerzését és alkalmazását.
1991. október 1 -tői a Verseghy Ferenc Megyei
Könyvtár igazgatója.
Bertalanná Kovács Piroska 1991-ben - a rendszerváltás után - igen nehéz körülmények között
működő könyvtárat vett át. Komoly könyvtári
tapasztalattal a háta mögött korszerű könyvtárrá
kívánta fejleszteni a megyei könyvtárat. Első
igazgatói ciklusának 5 éve alatt a könyvtár számítógépesítéséért új alapokra helyezve bevezették a teljes könyvtári munkafolyamatra kiterjedő
számítógépes integrált rendszert, csatlakoztak a
világhálóhoz. A könyvtár méltó elhelyezéséért
folytatott állandó küzdelmet 1995-ben a megye
által elnyert pályázat következtében az új könyvtári elhelyezés szakmai programjának kimunkálása és az új építkezés lebonyolítása váltotta
fel.
A könyvtár felépítése korszakos jelentőségű a
megye könyvtárügye szempontjából.
Az 1997-ben átadott új épület végre méltó
keretet adott a könyvtár kiváló gyűjteményének,

és a könyvtárosok magas színvonalú tevékenységének. Megtörténtek a szakmai kívánalmaknak
megfelelő átszervezések, a korábbi elkülönült
részlegek szolgáltatásai szervesen beépültek a
könyvtár alaptevékenységébe. Az új kihívásoknak megfelelően új szolgáltatások jelentek meg a
könyvtárban (internetszolgáltatás, EU Információs Pont, British Council-sarok...), szolgáltatni
kezdett internetes honlapra is a könyvtár, óriási
léptekkel halad a dokumentumállomány elektronikus katalógusának építése, a legfontosabb szövegek digitális szolgáltatásának rendszerbe foglalása is a kor színvonalán, az országos élvonalban
halad.
Az új könyvtár megépítése és belakása, az
elektronizáció általánossá tétele mellett a könyvtárjelentős kulturális színtérré is vált.
A Verseghy-kultusz ápolása mellett új könyves akciók honosodtak meg a könyvtárban és a
megye könyvtáraiban.
Létrejött a megyei ellátórendszer, újraindult a
szakfelügyelet, az asszisztensképzés.
Országos és nemzetközi konferenciák szervezésével, az új módszerek tanulásával a könyvtár
folyamatosan reagál a környező kihívásokra, és
segíti az egyre gyorsuló társadalmi átalakulást.
2000-ben a könyvtár tevékenységét egy holland
felmérés az ország megyei könyvtárainak sorában
az olvasói elégedettség alapján az első helyre
sorolta.
A könyvtár munkatársai folyamatos képzéssel,
pályázatokon való részvétellel, az olvasókkal és
együttműködő partnerekkel naponta dolgoznak
az elért színvonal emeléséért.
Bálint Erika
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A VERSEGHY FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR
DOLGOZÓI VOLTAK AZ ELMÚLT 50 ÉVBEN

Név

Ssz.

Dátum

Név

Dátum

25.

Dr. Bellérné Horváth Cecília

1976-1977.

26.

Bereczky Róbert

1998.

27.

Berényi Magdolna Tárcsái
Magdolna

1980-1983.

28.

Béres Andrásné Bádonyi
Mária

1984-1993.

29.

Berke Lajos

2000-2002.

30.

Beviz Józsefné

1962-1973.

31.

Bódi Bertalan

1958-1965.

32.

Bondár Eszter

1982.

33.

Dr. Boné Andrásné

1964-1969.

34.

Borbély Ditta

1995.

35.

Borbély Erzsébet

1980-1982.

36.

Borbély Szilvia

1992.

37.

Boros Gáspár

1962-1968.

38.

Boros Gyuláné Vitáris
Etelka

1984-1985.

39.

Boros Ildikó

1987-1992.

40.

Borsányi Anna

1980-1981.

41.

Borsodi Ferencné Vasas
Marianna

1976-1996.

42.

Braun Ágostonné Paluska
Anna

1974-1975.

Ssz.

1.

Ádám László

1992-1995.

2.

Agócs Zoltánné Maróti
Zsuzsanna

1988-1989.

3.

Fawzia Ahmed

1978-1979.

4.

Andó Zoltán

1968.

5.

Andrási László

1992-1995.

6.

Almási Diana Fatime

2000.

7.

Antal Józsefné Kovács Ilona

1959-1960.

8.

Arató Béláné

1975-1976.

9.

Argyelán Lászlóné Fazekas
Mária

1983-1984.

10.

Árvái Bettina, Betina Foss

1982-1984.

11.

Árvái Jánosné Dózsa
Erzsébet

1979-1996.

12.

Bagi József

1967-1976.

13.

Bakai Judit

1999-2000.

14.

Bakondi Brigitta

1998-1999.

15.

Balázs Istvánné

16.

Balázs Károlyné S. Papp
Rozália

1968-1978.

17.

Bálint István

1959-1980.

18.

Bálintné Hegyesi Júlia

1970-1984.

19.

Bálint József

1994-1996.

20.

Bánáti Katalin

1971.

43.

Brenyó Ádám

1996-1997.
1999.

21.

Bánkúti Rita

1998-2000.

44.

Bubor Gyuláné Vincze Judit

1962-1969.

22.

Baricz Péter

1981-1984.

45.

Budai Eszter

1974-1980.

23.

Bariczné Rózsa Mária

1980-1991.

46.

Búzás Sándor

1964.

24.

Dr. Bedey Endre

1983-1984.
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Név

Ssz.

Dátum

Ssz.

Név

Dátum

77.

Emrich Iván

1991-1992.

78.

Énekes Lászlóné Berecz
Gizella

1954-1957.

79.

Engel Róbert

1998-1999.

80.

Eszes Zsuzsanna

1990-1991.

81.

Esztó Péterné Wolf Márta

1978-1983.

82.

Fábián Józsefné Somodi
Magdolna

1964-1969.

1995.

83.

Fábián Sándorné Káló Éva

1986-1987.

Csizmár Jenő

1968-1969.

84.

Falusi Béláné

1963-1966.

55.

Csontos Sándor

1970-1986.

85.

Falusi Ilona

1964.

56.

Csordás Mihályné Megyery
Cecília

1958-1983.

86.

Farkas Alexandra

1963-1976.

57.

Csuka Emőke

1992-1993.

87.

Farkas Ernőné

1970.

58.

Czaga László

1968-1997.

88.

Farkas Fanni

1993-1996.

59.

Czipelle Ilona

1983.

89.

Farkas Gézáné Schuller
Eszter

1978-1982.

60.

Darabontné Juhász
Zsuzsanna

1986.

90.

Farkas Gyuláné Bíró
Julianna

1966-2001.

61.

Darida István

1997-1999.

91.

Farkas János

1981-1982.

62.

Deák Józsefné Nagy
Gabriella

1985-1988.

92.

Farmosi Tibor

1986-1989.

63.

Deák Margit

1983.

93.

Fehér Lászlóné Cserfalvi
Anna

1985-1996.

64.

Deczki Dóra

1993.

94.

Fehérváry Árpád

1980-1983.

65.

Dénes Pálné D. Gyólai
Margit

1963-1975.

95.

Fodorné Csintó Edit

1984-1992.

96.

Földes Barnabás

1990-1991.

66.

Dévai Rezsőné Eppinger
Karolina

1952-1990.

97.

1980-1990.

67.

Dézsi Piroska

1986-1987.

Folláth Zsuzsanna Barna
Zsuzsanna

68.

Dobos Dezsőné Polgár Irén

1953.

98.

Forgács Lászlóné Ballá Irén

1964-1969.

99.

Gál László

1976-1986.

69.

Dobosné Uhrin Beatrix

1984-1985.
1989-1996.

100.

Galsi Ferenc

2001.

70.

Dombóvári Lászlóné Varga
Rozália

1967-1979.

101.

Gecse Margit

1979-1981.

102.

Gellérfi László

1991-1992.

71.

Dóka Józsefné Fodor Ilona

1971.

103.

Gerőcs Éva

1987.

72.

Dorkovics Ágnes

1991-1992.

73.

Dozwald János

1959-1960.

104.

Gojdár Sándorné Kerpács
Lili

1987.

74.

Ecseki Jánosné F. Tóth Sára

1958-1993.

105.

Gődér Krisztina

1991-1992.

75.

Ehrlich Ivánné Zsigmond
Lívia

1983-1993.

106.

Gödri Dezsőné Neseleán
Mária

1975-1985.

76.

Eke László

1992-1993.

107.

Görög Mónika

1992-1993.

108.

Gőz Sándorné

1967.

47.

Csabai Józsefné Kovács
Etelka

1986-1998.

48.

Császár Istvánné Balázs
Anna

1983.
1988-1989.

49.

Csáti Réka

1992.

50.

Dr. Cseh István

1959-1974.

51.

Cseh László

1999-2001.

52.

Cseh Tímea

1994-1995.

53.

Csikai Csilla

54.
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Név

Ssz.

Dátum

Név

Ssz.

Dátum

141.

Józsay Zsoltné Szabó
Erzsébet

1976-1979.

142.

Józsa Lászlóné Skulipai
Ilona

1983-1991.

143.

Özv. Juhász Mihályné
Berkes Piroska

1975-1978.

144.

Dr. Kádár Györgyné Németh
Johanna

1968-1969.

145.

Kállai Józsefné Borsányi
Mária

1963-1966.

146.

Kallós Judit

1962.

147.

Kalmárné Morcsányi
Rozália

1976-1978.

1973-1974.

148.

Kántor Andrea

1992-1993.

Halász Lászlóné Berkovics
Elvira

1962-1980.
1984-1990.

149.

Kapás Györgyné Sándor
Katalin

1974-1975.

121.

Harangozó Márton

1988.

150.

Karácsony Erzsébet

1962-1981.

122.

Három Sándor

1967-1968.

151.

1955-1973.

123.

Harsányi Anikó

1994-1995.

Dr. Kardos Józsefné Benke
Irén

124.

Hartinger Kálmán

1986-1989.

152.

Katona Ibolya

1982-1983.

125.

Hasznos László

1980-1984.

153.

Katona Lászlóné Káplár
Mária

1967.

126.

Hegedűs Flóriánná Kovács
Eszter

1983.

154.

Kézér Malvin

1979-1980.

127.

Hegedűs József

1988-1989.

155.

Királdi Károly

1971-1972.

128.

Hegedüsné Homoki Mária

1979-1985.

156.

Kisfaludy Sándor igazgató

1954-1962.

129.

Hegedűs Piroska

1970-1974.

157.

Kis Miklós Andrásné Oszkó
Angéla

1975-1980.

130.

Hegedűs Sándor

1975-1979.
1981.

158.

Kiss Józsefné Gyapjas
Ágnes

1991-1996.

131.

Horváth Antal

1992-1993.
1984-1985.

Kiss Kálmánné Sipos
Erzsébet

1987.

132.

Horváth Józsefné Kökény
Ilona

159.
160.

Kiss Katalin

1976-1979.

133.

Dr. Horváth Károly igazgató

1985-1991.

161.

Kiss Kornélia

1974-1975.

134.

Ali Hassan Houda

1982-1983.

135.

Huszka Mariann

1978.

162.

Kiss Sándorné Szabados
Anna

1979.

136.

Illek József igazgató

1952-1954.

163.

Dr. Kissné Mészáros Mária

1992-1996.

137.

Imre Lajos igazgató

1966-1969.

164.

Klebik József

138.

Irsainé Szentgyörgyi
Gabriella

1984.
1989-1991.

1984-1990.

165.

1990-1991.

139.

Janó János

1975-1976.

Klebik Józsefné Illés
Erzsébet

140.

Jantsky Zsuzsanna

1979-1980.

166.

Kocsis Krisztina

1993-1994.

167.

Kocsis Katalin

1968-1973.

109.

Gregorné Földi Mária

1981-2000.

110.

Gresó Lénárd

1983.

111.

Grósz Károly

1982-1983.

112.

Grósz Péter

1986-1987.

113.

Gulyás Vincéné Vass
Erzsébet

1984.

114.

Gura Mihály

1955-1969.

115.

Györe Zoltán

1987.

116.

Györki Judit

1961.

117.

Gyuricza Péter

1989-1990.

118.

Hajdú Imréné Puskás Irma

1968-1990.

119.

Halász Katalin

120.
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Név

Ssz.

Dátum

Ssz.

Név

Dátum

168.

Kormos Kálmánné Szabó
Etelka

1975-1986.

193.

Lukács Andrásné Sz.
Szabados Julianna

1959-1976.
1979-1980.

169.

Kórodiné Klenczner Ilona

1980-1987.

194.

Dr. Lukács Pálné Györgyi

1957-1963.

170.

Kosa Károly

1975-1982.
1987-1991.

195.

Lustyik Istvánné Grónás
Margit

1990-1993.

171.

Kovács Antalné Trojcsák
Mária

1983.

196.

Maczóné Fehér Ilona

1981-1995.

Kovács Istvánné Sinka Éva

1984-1985.

197.

Magda András

1974-1977.

172.

198.

Magyar László

1969.

173.

Kovács Mihályné Pintér
Julianna

1981-1991.

199.

Magyarosi Sándor

1989-2000.

174.

Kovács Zsuzsanna

2001-2002.

200.

Maj ercsik Piroska

1975-1976.

175.

Kovordányi Györgyné
László Margit

1974-1990.

201.

Major Ferencné Doncul
Hasztova Nelli

1979-1995.

176.

Körmendi Judit

1981.

202.

Majorszki Ildikó

1999-2000.

177.

Körmendi Lajos

1991-1996.

203.

Majorszki László

1999-2000.

178.

Kraicz Erzsébet

1984-1985.

204.

Majzik Lászlóné

1996-1997.

179.

Kriston Anna

1970.

205.

Malgai Viktor

1963-1965.

180.

Krivácsy Eszter

1994-1995.

206.

Mándy Gábor

1966-1972.

181.

Kubicsek Mártonné Nyiri
Rozália

1983-1990.

207.

Mándy Gáborné Nyárádi
Erzsébet

1967-1974.

182.

Kupái Mihályné Ruff
Gabriella

1995-2001.

208.

Mari Istvánné Kozák Mária

1978-1984.

209.

Marosi Csaba

1987-1989.

183.

Laczkó Ferencné Oravecz
Etelka

1975-1992.

210.

Menyhárt Lászlóné

1969.

184.

Ladosné Varjú Irén

1983-1995.

211.

Mészáros Ferencné Bagdán
Piroska

1986-1987.

185.

László Márta

1976.
1974-1977.

Mészáros Kálmánné
Danasovszkaja Anna

1978-1981.

186.

Lauritz Miklósné Dombai
Márta

212.
213.

Mészáros Kálmánné Kondor
Róza

1958-1969.
1970-1975.
1976-1981.

214.

Mészáros Lászlóné Vas Judit

1974-1979.
1984-1986.

187.

Lázi László

1960-1974.

188.

Lengyel Gézáné Molnár
Klára

1958-1990.

189.

Dr. Lengyel Klára

1976.
1989-1991.

215.

Mészáros Zoltán

1988-1989.

190.

Lescsinszky György

1973-1979.

216.

Mezei László

1971-1972.

187.

Lévai Mária

1982-1984.

217.

Mihályi László

1965-1967.

188.

Lipcsei Gábor

1994.

218.

Mihályi Pálné

1961.

189.

Locskai Gabriella

1985-1986.

219.

1990-1993.

190.

Locskai Lajosné Pokorni
Erzsébet

Demeter Miklósné Mizsei
Zsuzsanna

1967-1990.

220.

Modla Dezső

1999-2000.

191.

Lovász Istvánné Mezei
Mária

1977-1978.

221.

Mogyorósi Andrea

1993-1994.

222.

Molnár Gabriella

1981-1982.

192.

Lőrincz István

1964-1965.
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Ssz.

Név

Dátum

253.

Ördög Béláné Pintér Margit

1964-1991.

254.

Ördög Margit Vryland
Margit

1971-1976.

255.

Őry Zoltánné Bázel Edit

1974-1978.

256.

Palatínus László

1993-????

257.

Páldy Irén

1968-1969.

258.

Pálinkás Imréné Varga Ilona

1991-1995.

259.

Pápay Lászlóné Kemenczey
Judit

1955-1992.

260.

Papp Attila

1999-2001.

261.

Pap Csilla Kopasz Csilla

1985.

262.

Papp Csilla

1993-1998.

263.

Pap Györgyi

1981-1982.

264.

Özv. Papp Jánosné

1961-1962.

1964-1998.

265.

Pap Lajosné

1965-1966.

Nagy Mihályné

???

266.

Pappné Vöneki Erzsébet

1985-1987.

236.

Nagy Zoltánná Gorics
Erzsébet

1970-1972.

267.

Parács Péterné Pusztai Anita

1985-1993.

268.

Pásztrai Erzsébet

1974-1976.

237.

Nagypál Istvánné Németh
Ilona

1975-1992.

269.

Pataki János

1986-1995.

238.

Nagyné Kezdődy Judit

1986-1987.

270.

Patay László

1976-1968.

Némedy Pálné Nagypál
Elvira

271.

Pélyi Tibor

1984-1985.

239.

1983.

272.

Pélyiné Szőke Rozália

1999-2000.

240.

Németh Adrianne

1999-2000.

273.

Dr. Perényi Györgyné

1975.

241.

Németh Gyöngyi

1982-1993.

274.

Péter Ferencne Kiss Erzsébet

1963-1990.

242.

Németh Zoltán

1983-1984.

275.

Péter Imréné

2000-2001.

243.

Nemere Edéné

1958.

276.

Péter István

1958-1961.

244.

Németi Anita

1994-1999.

277.

Petrovay István

1968-1969.

245.

Notheisz Jánosné

1971-1974.

278.

Pintér Anikó

1990-1991.

246.

Dr. Nyitrai Lajos

1967-1975.

279.

Pintér Béláné Molnár Mária

1978-1979.

247.

Oláh Benjáminné Fekete
Julianna

1982.

280.

Pintér Éva

1978-1979.

248.

Olexáné Nagy Ibolya

1977-1983.

281.

Pintér Ferencne Ruzsányi
Margit

1982-1985.

249.

Ónodi Barbara

1999.

282.

1984-1986.

250.

Dr. Orosz Józsefné
Gallovich Ibolya

Pintér Ferencne Tompa
Etelka

1976-1982.

283.

Podmaniczky Anita

1995-1996.

251.

Orsós Istvánné Csák Irén

1985-1989.

284.

1978.

252.

Orszáczky Gyuláné Ignácz
Rozália

Podráczki Istvánné Valé
Julianna

1962-1974.

285.

Polónyi Szűcs Katalin

1978-1980.

Dátum

Ssz.

Név

223.

Molnár Istvánné Kohári Éva

1982.

224.

Móra Sándor

1963.

225.

Murányi Mihályné Lázi Éva

1962-1968.

226.

Myllymáki Airi

1983.

227.

Nádas Istvánné Ruzsányi
Anna

1982-1984.

228.

Nagy Dóra

1997-1998.

229.

Nagy Imre

2001-2002.

230.

Nagy Istvánné Papp Ilona

1973-1979.

231.

Dr. Nagy János igazgató

1962-1965.

232.

Nagy Lajosné Csongrádi
Klára

1974-1978.

233.

Nagy Lajosné Kemény
Katalin

1990.

234.

Nagy Lászlóné Vörös
Julianna

235.
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Név

Ssz.

Név

Dátum

Dátum

Ssz.
318.

Szánthó Lajos

1985-1986.

319.

Szarvak Tibor

1989-1990.

320.

Szatmári Erzsébet
(Kleemann Erzsébet)

1980-1986.

286.

Polyák Miklós

1963-1978.
1981-1986.

287.

Porcsalmi Katalin

1965-1966.

288.

Pozsonyi Imre

1965-1957.

289.

Rabold Attila

2000-2001.

321.

Szatmári Melinda

1999-2000.

290.

Ráczné Budai Andrea

1998.

322.

Szegedi György

1988-1990.

291.

Raskó Andrea

1986.

323.

1979-1980.

292.

Rékasy Ildikó (Szathmáy
Györgyné)

Szeghalmi Györgyné
Hencsey Judit

1959-1994.

324.

Szeifert Éva

1964.

293.

Rigó Pálné Kis Györgyi

1979.

325.

Szemők István

1962-1967.

294.

Rózsahegyi István

1966.

326.

Szemők János

1961-1965.

295.

Sági Endre

1979-1980.

327.

1964-1990.

296.

Sági Pál

1954-1960.

Széphalmi Istvánné Szeghy
Éva

297.

Sáros Gyuláné

1962-1970.

328.

Szép Kis Györgyné Kis
Ilona

1974-1984.

298.

Selmeci Béláné

1975-1976.

329.

Szilágyi Éva Csorba Éva

1983-1984.

299.

Simái Tivadar

1973-1974.

330.

Szili Pálma

1978-1980.

300.

Simon Beáta

1981-1982.

331.

Szilvási Jolán

1966-1968.

301.

Simon Ferencné Kiss Márta

1959-1994.

332.

Szőke Margit

1967.

302.

Sipos Mária

1989-1990.
1972-1973.
1977-1984.

333.

Szőke Lászlóné Zakar
Magdolna

1982-1983.

303.

Somogyvári Erzsébet
(Markó Sándorné)

334.

Szöllősi Edina

2001.

304.

Sonkolyné Hoppal Csilla

1986.

335.

Szöllősi János

1991-1994.

305.

Soron Ildikó

1984-2002.

336.

Szőnyi Gabriella

1964.

306.

Stern Gabriella

1979-1980.

307.

Szabadfí Lajos

1972-1973.

337.

Sztrunga Gáborné Varga
Ilona

1990-1991.

308.

Szabados Gyuláné Szőke
Zita

1962

338.

Szurmay Ernő

1970-'l984.
1985-1990.

309.

Szabariné Pataki Márta

1984-1992.

310.

Szabó Andrea

1991-1992.

339.

Szűcs Barnáné
(Zsivadinovics Péterné)
Vígh Erzsébet

1962-1979.

311.

Szabó Csilla

1983.

340.

Szűcs Csabáné Garai Éva

1988-1989.

312.

Szabó Ernőné Bálint Mária

1959-1965.

341.

1970-2000.

313.

G. Szabó Jánosné Markot
Rozália

Szűcs Gyuláné Karmazin
Mária

1957-1985.

342.

Takács István

1998-1999.

314.

Dr. Szabó Károlyné Vangyel
Erzsébet

1995-1996.

343.

Takács Judit Klein Judit

1976-1977.

315.

Szálai Józsefné

1971-1982.

344.

Takó Mátyásné Varga Jolán

1990-1995.

316.

Szálai Kálmánné

2001.

345.

Tánczos Judit

1990-1992.

346.

Tarkó Istvánné Kocsis Márta

1958.

317.

Szalmási Imréné Varga
Erzsébet

1968-1979.

347.

Tarsolyné Vadász Györgyi

1987-1990.
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Ssz.

Dátum

Ssz.

Név

Dátum

348.

Thoroczkay Rudolfné
Kaposvári Gizella

1952-1974.

369.

Varga Istvánne Veres Emma

1978-1979.
1982-1983.

349.

Timár Gyula

1959-1968.

370.

Varga Lajosné

1964-1965.

350.

Timár Magdolna

1979-1980.

371.

Varga Miklós

1967-1998.

351.

Tongori Imréné Halasi
Olympia

1958.

372.

Varró Istvánne Török
Erzsébet

1979-1980.

352.

Tormáné Udvardi Ágnes

1983-1986.

373.

1958-1959.

353.

Tóth Éva

1981.

Vashegyi Lászlóné Ancsó
Julianna

354.

Tóth Ildikó

1992-1993.

374.

Végh Krisztina

2000.

355.

Tóth Jánosné Balogh Piroska

1980-1981.

375.

Dr. Verebélyi Józsefné

1962.

356.

Tóth József

1975-1976.

376.

Vígh Ferencné Matuz
Katalin

1978-1995.

357.

Tóth Lászlóné Kövesdi
Terézia

1981.

377.

Vígh Mihály

1963.

358.

Tóth Pálné Bozók Erzsébet

1970-1982.

378.

Vígh Orsolya

1993-1994.

359.

Török Árpád

1988-1989.

379.

Vinczéné Nagy Mária

1980-1985.

360.

Dr. Török Emil

1963-1990.

380.

Vörös Anna

1964.

Trajcsik Sándorné Sipos
Ilona

381.

Vörös Béláné Patai Eszter

1982-1984.

361.

1983-1984.

382.

Zoboki György

1988-1989.

362.

Túróczy Istvánne Veszteg
Rozália

1974-1978.

383.

Zoltán Attila

1970-1972.
1980-????

363.

Ungvári Lajosné Korpás
Erzsébet

1985-1989.

384.

Zsolnai József

1969-1971.

364.

Urbán Evariszt

1991-1992.

385.

Zsolnay Istvánne Szakter
Karolina

1974-1981.

365.

Vágó Béláné Dabis Rozália

1975-1981.

366.

Vágó Gyuláné Nagy Mária

1971-1972.

367.

Varga Béláné Stuhl Leontin

1986-1987.

368.

Varga Imre

1983-1991.
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Nagy Lászlóné

A MEGYEI KÖNYVTÁR DOLGOZÓI
A JUBILEUM ÉVÉBEN

NÉV

BEOSZTÁS

NÉV

BEOSZTÁS

Frankó Orsolya

könyvtáros,
gyermekszolgálat

Gudmon László

polgári szolgálatos

Gyurcsik László

gépkocsivezető

Héja Jánosné

ruhatáros

dr. Horváth Attiláné

gazdasági ügyintéző,
gazdasági osztály

osztályvezető,
gyermekszolgálat

Horváth Zsuzsanna

könyvtáros, kölcsönzőpult

Bertalanná Kovács
Piroska

igazgató

Horváthné Simon
Erzsébet

igazgatóhelyettes,
gazdasági osztály

Bodócsi Margit

könyvkötő, kötészet

Illés Julianna

Czenke Judit

könyvkötő, kötészet

könyvtáros, területi
szolgálat

Csajka Gizella

könyvtáros (fizetésnélküli
szab.)

Jurkovicsné Kálmán
Margit

könyvtáros, feldolgozó
osztály

Csáti Péterné

osztályvezető, területi
szolgálat

Károly Nóra

könyvtáros, felnőttolvasó
szolgálat

Kiss Lajosné

titkárnő

Dankóné Szabó Edit

osztályvezető,
felnőttolvasó szolgálat

Kocsis Andrea

Engel Aranka

könyvtáros, felnőttolvasó
szolgálat

könyvtárosasszisztens,
kölcsönzőpult
ruhatáros

dr. Erdeiné Osztaffí
Annamária

gazdasági előadó,
gazdasági osztály

Koppermann
Lajosné
Kóródi Katalin

ruhatáros

Estókné Somogyi
Anna

könyvtáros, közigazgatási
szakkönyvtár

dr. Korpásné,
Cserfalvi Katalin

könyvtáros, felnőttolvasó
szolgálat

Farmosi Tiborné

könyvtárosasszisztens,
kölcsönzőpult

Kozma Józsefné

könyvtárosasszisztens,
feldolgozó osztály

Fazekas Istvánná

takarító

Lajkóné Fehér Rita

Fehérné Balog
Andrea

könyvtárosasszisztens,
kölcsönzőpult

munkaügyi előadó,
gazdasági osztály

László Cecília

Fekete Dezsőné

ruhatáros

könyvtáros, felnőttolvasó
szolgálat

Agócs Kitti

ügyintéző, titkárság

Almási Gizella

könyvtáros,
gyermekszolgálat

Árvainé Zsíros
Eszter

könyvtáros, felnőttolvasó
szolgálat

Bálint Erika

könyvtáros, felnőttolvasó
szolgálat

Bálintné Balázs
Erzsébet
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NÉV

BEOSZTÁS

Magyarosi Julianna

könyvtáros, felnőttolvasó
szolgálat

Sándor Anikó

könyvtáros, felnőttolvasó
szolgálat

Majzik Judit

könyvtárosasszisztens,
gyermekszolgálat

Simon Sándor

szaktájékoztató,
felnőttolvasó szolgálat

Majzik Szilveszterné

könyvkötő, kötészet

Sütő Gyuláné

takarító

Máté Ágnes

osztályvezető, feldolgozó
osztály

Szabó Gábor

biztonsági őr

Modla Dezsőné

könyvtárosasszisztens,
területi szolgálat

Szécsi Annamária

könyvtáros, felnőttolvasó
szolgálat

Molnár Gábor

raktáros

Szeifertné Balázs
Ildikó

könyvtáros, felnőttolvasó
szolgálat

Munkácsiné Szabó
Katalin

könyvtáros,
gyermekszolgálat

Szőke Ildikó

könyvtáros, felnőttolvasó
szolgálat

Nagy Károlyné

raktáros

Szűts Ferenc

számítástechnikus

Nagy Zoltán

polgári szolgálatos

Takáts Béla

igazgatóhelyettes

Nagyné Papp Anna

könyvtárosasszisztens,
kölcsönzőpult

Teleki Józsefné

könyvtáros, feldolgozó
osztály

Nagyné Vall Ágnes

titkárnő ügyintéző

Tihi Antalné

Neizer Margit

gazdasági ügyintéző,
gazdasági osztály

könyvtárosasszisztens,
kölcsönzőpult

Tóth Etelka

Pallos László

könyvtáros, felnőttolvasó
szolgálat

könyvtáros, felnőttolvasó
szolgálat

Volter Mária

Papp Katalin

könyvtárosasszisztens,
kölcsönzőpult

könyvtárosasszisztens,
feldolgozó osztály

Papszt Judit

könyvkötő, kötészet

Vonáné Gődér
Krisztina

könyvtáros, felnőttolvasó
szolgálat

Pataki Jánosné

raktáros

Pilissy Erzsébet

osztályvezető,
kölcsönzőpult

Pintér Tamás

számítástechnikus

Polonyiné Nagy
Mária

könyvtáros, felnőttolvasó
szolgálat

Ponyokai Katalin

könyvtárosasszisztens,
kölcsönzőpult

Régi Anita

raktáros
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A VERSEGHY FERENC MEGYEI
KITÜNTETETTJEI

KÖNYVTÁR

1952-2002

Almási Gizella
Miniszteri Dicséret, 1986

Csordás Mihályné
25 Éves Szolgálatért Emlékplakett, 1984

Arvai Jánosné
Miniszteri Dicséret, 1987

Dankóné Szabó Edit
Miniszteri Dicséret, 1990

Árvainé Zsíros Eszter
Kiváló Munkáért, 1983
KISZ KB dicsérő oklevél, 1976
Törzsgárda bronz fokozat, 1980
Szocialista Kultúráért, 1989

(f) Dévai Rezsőné
Szocialista Kultúráért, 1958
25 Éves A Szocialista Magyar Könyvtár 19491974
Miniszteri Dicséret, 1984
25 Éves Szolgálatért Emlékplakett, 1984

Bálint István
Miniszteri Dicséret, 1962
Bálint Istvánné
Szocialista Kultúráért, 1959
Társadalmi Munkáért ezüst fokozat, 1975
Szocialista Kultúráért, 1976
Társadalmi Munkáért arany fokozat, 1978
Bodócsi Margit
Kiváló Munkáért, 1982
Czaga László
Szocialista Kultúráért, 1980
Törzsgárda ezüst fokozat, 1984
Czenke Judit
Miniszteri Dicséret, 1988
Csáti Petemé
Szocialista Kultúráért, 1984
Miniszteri Dicséret, 1990
Verseghy Könyvtárért Díj, 1994
Jász-Nagykun-Szolnok Megye Közmüvelődéséért, 1999
Dr. Cseh István
Szolnok Megyei Tanács VB Művelődési Osztály
Vezetője Elismerő Oklevél, 1973

Ecseki Jánosné
Miniszteri Dicséret, 1968
Szocialista Kultúráért, 1978, 1988
Társadalmi Munkáért bronz fokozat, 1984
25 Éves Szolgálatért Emlékplakett, 1984
Ehrlich Ivánné
Miniszteri Dicséret, 1988
Esztó Petemé
Miniszteri Dicséret, 1982
Farkas Gyuláné
Szocialista Kultúráért, 1984
Gregomé Földi Mária
Vállalati Kiváló Dolgozó, 1975
Miniszteri Dicséret, 1987
Gyárfás Pálné (Papszt Judit)
Kiváló Munkáért, 1981
Halász Lászlóné
Kiváló Dolgozó, 1976
Kiváló Munkáért, 1978
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Dr. Horváth Attiláné
Miniszteri Dicséret, 1974
Országos Úttörőelnökség Dicsérő Oklevele, 1979
Szocialista Kultúráért, 1984
HNF Kiváló Társadalmi Munkáért, 1985
Verseghy Könyvtárért Díj, 1994
Népmüvelésért Díj, 2000
Dr. Kardos Józsefné
Miniszteri Elismerő Oklevél, 1963
Kisfaludi Sándor
Kiváló Népművelő
Koppermann Lajosné
Miniszteri Dicséret, 1990
Kosa Károly
Kiváló Dolgozó, 1980
Kovordányi Györgyne
Kiváló Munkáért, 1985
Kozma Józsefné
Miniszteri Dicséret, 1990
Lázi László
Miniszteri Elismerő Oklevél, 1963
Kiváló Dolgozó, 1974
Lengyel Gézáné
Szocialista Kultúráért, 1977
Kiváló Munkáért, 1984
25 Éves Szolgálati Emlékplakett, 1984
Miniszteri Dicséret, 1990
Locskai Lajosné
Miniszteri Dicséret, 1990
Lukács Andrásné
Közművelődés Kiváló Dolgozója, 1970
Majzik Szilveszterné
Miniszteri Dicséret, 1983
Mészáros Lászlóné
Kiváló Munkáért, 1979
Modla Dezső né
Kiváló Munkáért, 1980
Kiváló Munkáért, 1988
Verseghy Könyvtárért Díj, 1994
Dr. Nagy János
Az Oktatásügy Kiváló Dolgozója, 1955
Szocialista Kultúráért, 1964
Nagy Lászlóné
Kiváló Munkáért, 1978
Kiváló Munkáért, 1986
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Németh Margit
Miniszteri Dicséret, 1988
Ördög Béláné
Miniszteri Dicséret, 1976
Kiváló Munkáért, 1988
Pálinkás Imréné
Verseghy Könyvtárért Díj, 1994
Pápay Lászlóné
Kiváló Népművelő, 1968
KISZ KB Dicsérő Oklevél, 1970
Társadalmi Munkáért ezüst fokozat, 1975
Ifjúságért Érdemérem, 1976
Megyei Tanács Nívódíja, 1977
Szabó Ervin Emlékérem, 1979
A Gyermekekért Érdemérem, 1984
25 Éves Szolgálatért Emlékplakett, 1984
Megyei Tanács Közművelődési Díja, 1988
Csüry Bálint-díj, 1992
A Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztje,
1996
Ezüst Pelikán Díj, 1997
Péter Ferencné
Kiváló Dolgozó, 1976
SZOT Elnökség Dicsérő Oklevél, 1979
Miniszteri Dicséret, 1985
Pilissy Erzsébet
Verseghy Könyvtárért Díj, 1994
Polónyiné Nagy Mária
Miniszteri Dicséret, 1987
(f) Rózsahegyi István
Szocialista Kultúráért, 1964
Simon Ferencné
Megyei Tanács Elnöki Dicséret, 1977
Kiváló Munkáért, 1982
25 Éves Szolgálatért Emlékplakett, 1984
Kiváló Munkáért, 1989
Szabó Ernőné
Miniszteri Dicséret, 1964
(f) Szabó Jánosné
Kiváló Munkáért, 1981
25 éves Szolgálat, 1984
Szathmary Györgyne Rékasy Ildikó
Miniszteri Dicséret, 1975
Szocialista Kultúráért, 1979
25 Éves Szolgálatért Emlékplakett, 1984
Kiváló Munkáért, 1987

Széphalmi Istvánná
Miniszteri Dicséret, 1968; 1975
Társadalmi Munkáért ezüst fokozat, 1975
Szocialista Kultúráért, 1986
Miniszteri Dicséret, 1990
Szurmay Ernő
Az Oktatásügy Kiváló Dolgozója, 1953; 1966
Kiváló Tanár, 1968
Szocialista Kultúráért, 1969
Munka Érdemrend ezüst fokozata, 1970
Felszabadulási Jubileumi Emlékérem, 1970
MSZBT Aranykoszorús jelvény, 1954, 1964
Társadalmi Munkáért arany fokozat, 1965
A 900 Éves Szolnokért Emlékplakett, 1975
Megyei Tanács VB Közművelődési Díj, 1975
MKKE Jubileumi Könyvheti Emlékérme, 1979
Szolnok Megyei Tanács Nagydíja, 1981
Munka Érdemrend arany fokozat, 1982
Kátay Gábor Emlékérem, 1983
ProUrbe-díj, 1983
Április 4. Emlékérem, 1984
Szabó Ervin-díj, 1984
TIT Aranykoszorús Jelvény
HNF OT Népfront Munkáért ezüst fokozata,
1988
Kiváló Ismeretterjesztő, 1989
Ezüst Pelikán Díj, 1996

Szűcs Gyuláné
Miniszteri Dicséret, 1983
MUSZ OT Dicsérő Oklevél, 1986
Szocialista Kultúráért, 1989
Takáts Béla
Miniszteri Dicséret, 1988
Thoroczkay Rudolfné
A Magyar Népköztársaság Érdemérem bronz
fokozat, 1952
25 Éves Szolgálatért Emlékplakett, 1984
Tóth Etelka
Verseghy Könyvtárért Díj, 1994
Tóth Pálné
Miniszteri Dicséret, 1982
Dr. Török Emil
Közbiztonsági Érem arany fokozat, 1956
Miniszteri Dicséret, 1970
Szocialista Kultúráért, 1972
Kiváló Munkáért, 1984
Megyei Tanács Közművelődési Díja, 1990
Varga Miklós
Kiváló Dolgozó, 1984
dr Vezsenyi Kornélné, Papp Annamária
KISZ KB Dicsérő Oklevele, 1984
Miniszteri Dicséret, 1987
Csáti Péterné
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MEHFÜSTÖLO

Volt a könyvtárnak egy nemzedéke, amely a
nyitás körüli időben kezdte el könyvtárosi pályáját, és aktív éveit e könyvtár falai között töltötte. E nemzedék 3 tagja egyszerre ment nyugdíjba. A búcsúztatásuk érdekes adalék lehet az
emlékkönyv lapozgatóinak, amely kicsit más
szempontból mutatja be a könyvtári életet
1994. decemberében jelent meg a Kaptár
nyugdíjas különszáma Méhfüstölő címmel. Ebből idézünk most részleteket
Igazgatói búcsúztató:
Kedves nyugdíjba készülő kollégák!
Meghívásotokra eljöttünk, hogy ezt a délutánt
közösen eltöltve emlékezzünk az együtt töltött
évekre.
Ahogy körülnézek, úgy látom, senki sem szomorkodni készül. Tudomásom van róla, hogy
többen készülnek a könnyedebb, vidámabb dolgok felidézésére...
Engedjétek meg nekem, hogy mielőtt átadnám
a terepet a vidám ünnepségnek, néhány szót szóljak a nyugdíjba készülő kollégáinkhoz, egy kicsit
talán komolyabban, de nem túl komolyan.
Hosszú éveket töltöttetek valamennyien a megyei könyvtárban. A harmincöt évet mindegyikőtök munkássága meghaladja. Ez a 140-150 év,
amit együttesen ledolgoztatok a könyvtárügyben,
természetesen nem maradt nyomtalan. Ha kiszámítanánk, hány munkaév-vagyona van ennek a
könyvtárnak, akkor valószínű, most távozik egyszerre a legtöbb évet magáénak tudó csapat,
mondhatnám, a derékhad.
Ti már itt kezdtetek pályátokat, és megadatott,
hogy innen is mentek nyugdíjba.
Milyen sok változáson ment át ez a könyvtár és
a könyvtárügy ennyi idő alatt? És közben
mennyit változtatok Ti magatok is? Nem vállal-
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kozom rá, hogy a kérdést megválaszoljam, de
néhány dolgot szeretnék megemlíteni.
A könyvtárak az örökkévalóságnak készülnek,
mindig magukban hordozzák a történelmi perspektívát. Jó lenne tudni, milyennek képzeltétek az
elején ezt a munkát, a könyvtár jövőjét és saját
karrieretek ívét, és ehhez képest mit láttok most, s
visszanézve, hogyan vélekedtek a dolgokról.
Az általatok elvégzett munka, az általatok
átgondolt irány ma már objektív valóság a titeket
követő újabb generációk számára. Van miről
Rátok emlékezni, van mit folytatni utánatok!
Kedves Klári!
Szolnok megye könyvtárainak állapota, szakmai színvonala nélküled, anélkül a munka nélkül,
amit éveid alatt elvégeztél, értelmezhetetlen lenne. Neked számtalanszor adatott meg, hogy
könyvhalmazokból, esetenként elképzelésekből
könyvtárat teremts. Megadatott az is, hogy tájékozatlan, riadt kezdőket terelgess a szakma felé,
utánpótlást nevelj a szakmának, hogy másutt munkálkodásod eredményeként - az első végzett
könyvtáros dolgozzon a településen.
Te tudnád elmondani, hogy a katalógus fogalma hány helyen hányféle értelmezésben fordult
elő és hányféle káoszból, mennyi munkával épültek fel városainkban, községeinkben a katalógusok. Te tudnál ugyanakkor az eszmei töltésű
szakmai munka kacagtató és komoly következményeiről, a továbbképzések komoly és komolytalan fejleményeiről legtöbbet elmondani. Hogy a
községi könyvtárosok, a vidék vezetői megyei
könyvtárnak, a könyvtárosok kollegáknak tekintenek bennünket, ez nagyon sok embernél a te
személyeden keresztül valósult meg.
Meghatározó tényező volt ebben kiváló arányérzéked, humorod, analizáló képességed, új iránti

fogékonyságod, az olvasók és a végeken dolgozó
könyvtárosokért érzett felelősséged.
Kedves Sándor!
Igaz, közöttünk sokkal kevesebbet dolgozott,
mint a három kolléganő, de ezalatt is sikerült
kezenyomát rajtahagyni könyvtárunkon. Folyóirataink feldolgozása, leltározása, katalogizálása
most már magán viseli Sándor tevékenységének
nyomát, és reméljük, lesz mód a munka további
folytatására. Az, hogy mindenki úgy érzi, hogy
Sándor igen régóta dolgozik itt, azt is jelenti,
hogy személye emberileg sem volt hatástalan az
itt dolgozókra az eltelt évek alatt.
Kedves Ildikó!
Te a derékhadnak azon kivételes tagja voltál,
aki mindig és csupán szakmai felelősséget kívántál vállalni ebben a könyvtárban.
Nem választottál könnyű feladatot, mivel az
olvasók tájékoztatása, kiszolgálása mellett vállalt
„egyéni feladatod", a bibliográfia-készítés igazán
nem látványos dolog.
Nagy erkölcsi bátorságot is igényel ugyanakkor ez a munka. A könyvtárosok tevékenysége
sokszor csak az intézmény összmüködésének
egészében jelenik meg, a bibliográfia összeállítója ezzel szemben mindig névvel szerepel, sőt
egy kicsit mindig fémjelzi a háttérként szolgáló
könyvtárat is.
Köszönöm, hogy ezek a hozzád kötődő
fémjelek minden esetben irányt mutattak. Igen
fontos volt a szakma számára a te töretlen
igényességed, a műveltség becsülése, ami mindig
felfelé húzta a vonzásodba kerülőket.
Kedves Márti!
Nálad elfogultság miatt felmentést kellene
kérnem, mivel veled közvetlenül is dolgoztam
együtt és így a te munkádat, körülményeidet,
nehézségeidet jobban láttam.
Munkád eredménye majdnem minden szolgáltatásunkon meglátszik. A sok éve felelősséggel
gyarapítóit gyűjtemény, a feldolgozói munka, a
katalógusok minősége meghatározóbb a könyvtár
teljesítménye szempontjából, mint az igazgató
személye. Aligha van könyv, katalógus-cédula,
amelyet ne érintettél volna az elmúlt évtizedek
alatt. Te igazán elmondhatod, hogy kezed nyomán alakult a könyvtár. Sokat tettél azért, hogy a
feldolgozók kis csapatában mindenki lássa is
ennek a felelősségét.
A feldolgozói munka kezdettől fogva a könyvtár kiszolgálójaként szerepelt, az ott végzett
sziszifuszi, nem látványos munkát kevésbé érté-

kelték a munkatársak. Ahogy a kezed munkája a
gyűjteménybe, a katalógusokba, úgy anyásán
gondoskodó személyiséged sok-sok figyelme is
beépült munkatársaid életébe, akik közül nem
egynek ez valóságos kapaszkodót jelentett az
élethez.
Kedves munkatársaim, e sok említésre méltó
esemény után azt kell mondanom, munkátok bevégezetlen maradt. Vidéken a könyvtárakat hol
elkezdik, hol abbahagyják, hol összevonják, hol
bérbeadják. A feldolgozott folyóiratok megszűnnek, újak indulnak, a régiek nevet változtatnak.
Verseghyről Ildikó bibliográfiája kapcsán újabb
tanulmányokat írnak. A könyvtárosok műveltségének növekedése határtalan. Régi katalógus helyett újat építünk, nap mint nap új könyveket veszünk, idegbajainkat közös erővel újratermeljük..., úgyhogy kedves kollégák! Ugyan sokat
végeztetek, de hagytatok nekünk is!
Kívánok mindannyiótoknak jó egészséget, sikeres, tevékeny, boldog nyugdíjas éveket, és
kérem, gondoljatok ránk szeretettel!
Ezután a „presszójelenetre" került sor. Klári,
Márti és Ildi randevúztak a Tűzpiros Virág cukrászdában, s itt elevenítették fel az eltelt három
és fél évtized ma is megmosolyogtató történéseit:
(Klári berohan, leül, körülnéz)
Klári: Sejtettem, hogy én leszek az első! 5
órára beszéltük meg itt, a Tűzpiros Virág
presszóban a randevút. Te jó Isten! Csak nem a
Balalajkával tévesztették össze! Addig is rendelek egy-egy pohár bort. Na, ponosan 5 óra. Hurrá,
itt van Mártika!
Márti: Szeeervusz, Klára asszony!
Klári: Szeeervusz, Márta asszony! Ildi az
utolsójellemző!
Márti: Szerintem belemerült valami jó könyvbe, pl. egy krimibe.
Klári: Fenét! Én meg azt mondom, hogy
Verseghy egyik híres müvébe felejtkezett, címe:
Nagy nevezetű és nagy tekintetű Kolomposi
Szarvas Gergely úrnak, mostoha ükömrül kedves
uram bátyámnak víg élete és nevetséges vélekedései, mellyeket részént saját szájábúl vagy
hiteles emberektűi hallottam, részént pedig szórúl
szóra közlendő írásaibúi tanultam. - Mellesleg,
ha % 6-ra beszéltük volna meg a találkát, akkor is
késett volna 15 percet. Mindjárt hashajtót teszek
a piájába!
Márti: Amíg nem jön, elmondok róla egy jó
sztorit. Képzeld el...
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Klári: Ácsi! Itt van.
Márti-Klári: Szia, Ildi, hahó, na végre!
Milyen kis ürge-fürge vagy!
Ildi: (leül, körbenéz, gyanakodva): Remélem,
nem édes bort kértetek nekem, mert attól fáj a
fejem, de nem is savanyút, mert az meg piszkálja
az epémet.
Márti: Nézd már, most jött és máris válogat!
Klári: Hü, gyerekek, ha látna minket szegény
Karola! Ahogyan ö mondta, kitérne a hitéből.
Mindig velünk volt baja. Emlékeztek, bizony,
ennek már idestova 30 éve, amikor Ildi kissé
tovább időzött a budiban, Karola morogni kezdett
az orra alatt: „meg vagyok győződve róla, hogy
Ildi megint Szophoklésszel vagy Euripidésszel a
hóna alatt ment pisilni!"
Ildi: Na, amikor én ezt meghallottam, úúúgy
beugurultam, úúúgy megmondtam neki, hogy kikérem magamnak ezt a feltételezést, hogy ééén...
munkaidő alatt...
Klári: Persze, igazad volt, hogy tiltakoztál, te
bizonyára Stendhallal surrantál ki.
Ildi: Te meg csak hallgass! Talán elfelejtetted,
hogy a beiratkozási naplót kikölcsönözted egy
olvasónak? Képzelem, milyen isteni éjszakai
olvasmánya lehetett!
Márti: De sok hülyeséget megcsináltunk,
atyavilág! Amúgy szép volt, jó volt, elég volt. De
érdekes! A könyvtárba lépésünk is olyan sorrendben ment, mint a mostani összejövetelünk. Klári
1958 februárjában, én 1958 telén, Ildi 1959
őszén.
Klári: És mi voltunk a legfiatalabbak...
Ildi (hetykén): Szerintem most is!
Klári: Ami igaz igaz, az olyan korúak, mint
Csilla, el sem tudják képzelni, milyen is volt az a
bizonyos zártpolcos rendszer. Minden darab
könyvért, minden kéréssel külön-külön kellett
rohangálni a raktárba.
Márti: Te meg úgy száguldoztál, mintha ezért
fizettek volna! Egyszer a raktárajtót is kiszakítottad a helyéből.
Ildi: Őskori állapotok uralkodtak. Nekem például otthon soha nem kellett bajlódnom a fűtéssel, itt meg felváltva kellett begyújtanunk abba az
óriási vaskályhába.
Márti: Vettük észre, amikor te voltál a fűtő!
Dél köröl már kezdtünk fázni. Mi a fene baja van
ennek a kályhának? Hát kiderült, hogy mindent
beleraktál te annak rendje-módja szerint, csak
éppen elfelejtettél alágyújtani.
Klári: Én meg arra emlékszem, hogy este 7-ig
nyitva a kölcsönző, 8-ig az olvasóterem. Az egyik
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hosszú, havas télen valami történt a hálózattal,
mert örökké elaludt a villany. Akkor aztán elő a
petróleumlámpákkal, gyertyákkal. Csakhogy én
rájöttem, hogy a külső ajtó előtt lévő utcai oszloppal függ össze a dolog, kimentem, jól belerúgtam
a póznába, s lön világosság. Ezzel a módszerrel ki
is húztuk tavaszig.
Márti: Én a kezdet kezdetétől a feldolgozó
csoportba kerültem, de azért sokat voltam olvasótermi felügyelő is. Képzeljétek el, egyszer az
egyik olvasó tökmagozott, minden tele volt tökmaghéjjal. Másnap jól kikaptam Karolától: nem
elég, hogy a munkahelyemen magozok, szanaszét
is köpködöm? Szememre vetette azt is, hogy
bezzeg még mindig nem olvastam el Nyikulkova
Irány a lenini Komszomol c. müvét.
Ildi: Azért derék gyerekek voltunk, tanultunk,
melóztunk, ti gyereket is neveltetek, Klári énekelt, én vívtam. A fizikai munkákból alaposan
kivettük a részünket. Hányszor, de hányszor költöztünk, pakoltunk, raktárt rendeztünk. Csőrepedés, beázás, leszakadt falak, összeroskadt polcok? - Nekünk tüstént ott volt a helyünk.
Klári: Hü, lányok, a raktárrendezésről jut
eszembe! Egyszer hagyományosan láncban adtuk
tovább a könyveket, Ördögné Margitka a polc
csúcsán (hosszú létra nem lévén!) egyik lába az
egyik oszlopsoron, másik lába a másik polcon, a
két keze könyvvel teli. Alatta állt Czaga Laci.
Margitka - az ismert kis hetyke stílusában lekurjantott: Lacó! Add már azt a kupac könyvet!
Ne csak azt nézd... amit nem kell! Erre Laci: már
láttam...!
Márti: Igen, természetessé vált, hogy a cipekedésben, kulimunkában csak bizonyos emberekre lehet számítani, akik zokszó nélkül megcsinálnak mindent.
Ildi: Apropó! Zokszó. Emlékeztek G.Szabóné
Rózsika nem éppen nyomdafestékre termett,
indulatos kitöréseire? Egy ilyen pakolásos morgását meg is verseltem.
Márti-Klári: Mondd már el! Halljuk!
Ildi: Ezt úgy hallgassátok, hogy formailag
hibátlan disztichon, pedig szó szerint a Rózsika
szavai:
No mondja Klárika drága, hát van a földön
igazság?
Bármi a vinnivaló, mindig a Rózsi cipel.
Itt ez a sok férfi, de egynek se venni a hasznát,
ül csak a seggin mind, s potyára mereszti f.. .át!
Márti: Még nem említettük a nagyfőnökeinket, pedig voltak egy páran! Kisfaludi Sándor,

Dr. Nagy János, Imre Lajos, Szurmay Ernő, Dr.
Horváth Károly, Bertalanné Kovács Piroska.
Helyettesek: Sági Pál, Bálint Pista, dr. Nyitray
Lajos, Ecsekiné Sári, Pápayné Jutka, Takáts Béla.
Mit mondjak? Kibírtuk! Nekem kisfőnököm volt
Thoroczkayné Gizi, nektek meg Dévainé Karola,
Kardosné Baba. Aztán Klári módszertanos lett,
Ildi senyvedett tovább az olvasók között, Széphalminé Éva, majd Dankóné Edit alatt/mellett.
Klári: De csak egyetlen főnökről írtunk rigmust. Mielőtt szavalnék, tudnotok kell a következőket: Nagy János volt az igazgatónk (meglehetősen szemellenzős, gyanakvó, kínosan jól
fésült, fölötteseit túlságosan tisztelő ember). A
szakszervezeti titkárunk pedig Pápayné Jutka
(harcias, demokratikus kolléga). A versike önmagáért beszél, ráadásul szó szerint így történt az
eset:
Jutka kérem, ne revolverezzen,
Mert ettől mindjárt megveszekszem,
S föláll a hajam minden szála,
ami a világ nagy csudája!
Bárdy, Fodor s Elek Lajosnak
Maguk minden szavára fosnak!
Ha sokáig jártatja száját,
A fizetése látja kárát.
Ildi: Ami azt illeti Márti, neked sem volt fenékig tejfel a feldolgozó osztály vezetése! Éveken
keresztül „aranyketrecnek" neveztük a szobátokat, mert tele volt... hogy is mondjam... olyan
kollégákkal, akiknek... szóval... nem volt ki a
négy kerekük. A tetejébe még tanácsi vagy pártfunkcisok retyerutyái voltak. Az egyik énekelt, a
másik magában beszélt, a harmadik ki akart
dobni az ablakon minden olyan katalóguscédulát,
amiből egynél több volt.
Klári: Egyik alkalommal a raktárban pakolásztam, a feldolgozósok ebédelni vonultak. Szűz
Mária! Valaki beszél a szobájukban! Közelebb
mentem az ajtóhoz, hallom ám, hogy P. Szűcs
Katika társalog, de tökegyedül ám! Ernőt képzelte maga elé, mert vele veszekedett, valahogy
így: tudja meg igazgató elvtárs, az igazi kommunista én vagyok, nem más! Engem ide felsőbb
hatóságok helyeztek, s ezt magának is tudomásul
kell vennie! Az én fejem tele van szakértelemmel! stb stb...
Ildi: Téged Klári, Nagy János nem engedett az
ELTE könyvtár szakára, csak a „Foxi-Maxi"
egyetemre. Böcsületedre legyen mondva, végigcsináltad az egészet az alsó szinttől a diplomáig.
Mi bezzeg Pápayné Jutkával az első egy-két

előadás és konzultáció után megpattantunk. Azután nem győztük eleget hallgatni, hogy milyen
apolitikusak vagyunk.
Klári: Na, sokat én sem okosodtam. De azért
vannak örök élményeim. A politikai gazdaságtant
okító egyik nagy tudor, mellesleg a fehér ház
prominens főnöke hosszasan magyarázta, mi az a
kunkorencia, a kunkorenciaharc. A munkásmozgalom történetének hallgatása közben megtanultam, hogy a La Manche csatornát helyesen
lamancnak kell ejteni, hogy Luigi Longo neve a
magyar füleknek kellemesebb így: Lingi Longó.
Az egyik „vallástörténész" szellemes gúnyolódásba merült a papok rovására, s előadásában
többek között ez is elhangzott: A zarándokok
elzarándokoltak Mekkába... hm... helyesbítek
elvtársak, Mokkába.
Ildi: Pártunk és kormányunk többször is belenyúlt ügyeinkbe. Egyszer hatan, könyvtárosok
elhatároztuk, hogy ún. szocialista brigádot hozunk létre, mindenféle politikától mentesen, kizárólag szakmai alapon. Ez volt a baj. A Művelődési Osztály egyik „nagyokosa" kijelentette,
hogy a szocialista címet ki kell érdemelni. Brigádozhatunk, ahogy akarunk, de a jelzőre
egyelőre nem értünk meg. Az igazgatónktól még
ki is kaptunk, klikkeskedéssel gyanúsítva bennünket.
Klári: Hagyjuk a politikát! Sok-sok évvel ezelőtt történt, hogy valamelyik „ötletes", „mindig
újat alkotó" KMK-sunk az olvasás népszokássá
válása érdekében kiagyalta a következőt. A cukrászdákban helyezzünk el folyóiratokat, lapokat,
olcsókönyvtári kiadványokat, s így a kávézni,
süteményezni, egy kupica töményét bedobni
óhajtók művelődhetnek is. Ezeknek a vendéglátóegységeknek Libresszó lenne a nevük. Na, erre
mi folytattuk a szellemes tervezgetést: jól kicsiccsentjük magunkat, amúgy „libresszós"
módra, miniszoknya, mély dekoltázs, csingilingik
mindenhol, hátul egy kocsideréknyi masni, kezünkben a tálca, rajta fagylalt, gin, kávé... meg
egy Népszabadság. így billegnénk a vendégek
között. - Mindezt meghallotta a ruhatáros Rózsikánk, s imigyen szólt: Izéljétek meg! Nem is
libresszónak hínák azt! - hát minek Rózsika? Jaj, lányok, tanáljátok ki! - Mi ki is találtuk:
Kupresszó! S ezt még tovább fejlesztettük:
kupresszionizmus. Én már végképp nem bírtam
magammal, gondoltam egyet, megtréfálom Cilikét. Elváltoztatott hangon felhívtam a feldolgozót: „Jó napot kívánok, Zsihala Bendegúzné
vagyok, szeretném megtudni, mit jelent magyarul
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de felejthetetlen élményben volt részünk az ela ku... ku... kupresszionizmus? Cili: „Miiii,
mélet
gyakorlati kivitelezésekor.
miiii? betűzze, kérem. ... Jó, azonnal megnézem
Klári: Emil óvatosan leemelte a falról a szép
az idegen szavak szótárában." 5 percig várakoztam, közben mindenki ott röhögött mögöttem. piros poroltó készüléket, részletes magyarázatba
kezdett, hogy mit hol kell benyomni, kihúzni,
Cili nagynehezen visszajött, s beleszólt: „Nekünk
megfogni. S közben állandóan figyelmeztetett:
csak a rövidített kiadás van meg, és ott én csak a
kollégák, nagyon óvatosan, kérem szépen, most
kuplerájt találtam."
veszélyes szerkezetről van szó! Ezután mindenkit
Ildi: Ne beszéljünk már ennyitt az olvasóa ruhatár és az olvasóterem zárt ablakai mögé
szolgálatról! A módszertannak is volt ös- és
zavart, hogy onnan figyeljük az ő udvari bemuhőskora. Azt csak te ismered, Klári.
tatóját. Kiment, kiállt Réz Mariska mellé középKlári: Az igazi hőskort én is csak hallomásból
re, valami dugattyút vagy mit kihúzott, benyoismerem. Bizony, az '50-es, '60-as években még
mott, a fene se tudja. A következő pillanatban
gépkocsi sem volt, motorral, vonattal, gyalog járt
óriási pukkanás, mi pedig kigúvadt szemekkel
ki Péter Pista meg egy-két feldolgozó - módszercsak annyit láttunk, hogy Emil elkezd eszeveszettanoskodni.
ten
rohanni, óriási fehér fellegek közepette, nem
Ildi: Mindenesetre, a közeljövőben várható
merte
eldobni a prüszkölő szerkentyűt. Perceken
megszorítások miatt ajánlhatnád az utódaidnak,
belül
mindent
hófehér habtenger borított. Emil
hogy mielőbb tanuljanak meg motorozni.
egy-két kört még megtett az árkádok alatt, amíg
Klári: De nem ártana nekik egy komoly trakvalami
maradt a flakonban. Azóta sem tudjuk
torvezetői vizsga sem, hiszen volt rá példa, hogy
egészen
világosan, hogy működik a piros doboz!
a tiszazugi latyakos, vendégmarasztaló utakon
De
elképzelhető,
hogy egyesek éppen így képtraktor vontatta be a művelődési autót a filmvezelik
a
könyvtári
tűzoltást.
títések színhelyére.
Ildi: Tudod, mennyivel szebb volt úgy, behaIldi: Muris dolog, hogy ezeket az éjszakai
filmvetítéseket akkor is meg kell tartani, ha két vazva az udvar? Most sem ártana, ha valaki időnként lefújná egy kis műhóval. Legalább karáöregasszony, meg három téeszparaszt gyűlt
csonyra. Fölidézhetnénk azokat a nyüzsgős
össze. Bezzeg nektek, módszertanosoknak jól ki
időket is, amikor a szűk módszertani szobában
kellett használni a könyvtári autót, rajtatok már
öten is dolgoztatok. Ketten statisztikáztak, egyispórolni kellett. Emil legszívesebben a fél könyvkőtök a megye híres embereinek családfáját igyetárat bezsúfolta volna a kocsiba, de legalábbis a
kezett összetákolni, kettő meg az új könyvtár
takarítónőt ültette volna melléd, hogy ne egy
felépítésén ügyködött vagy éppen pénztarháláson
személlyel furikázzon a járgány.
törte
a fejét.
Klári: Valóban, Emillel sokat harcoltunk! Az
ő biztogatására Dodi naponta hőmérővel a kezéKlári: Annyi szent, hogy Bariczné Rózsa Maben járta végig az irodákat, s ha véletlenül 20 és
rinak mindig akkor támadt kedve telefonálgatni,
fél fok volt, jött a letolás: „Kislányok, baj lesz!
partnereivel vitatkozni, tárgyalni, rendezvényeket
Tessék jobban felöltözni! Meleg fuszeklit, bundabonyolítani Lengyel Lászlóval, Lezsákkal, Szabó
bugyit, kalucsnit, kötött sapkát fölvenni!" De az
Magdával, amikor mi a legjobban elmerültünk a
áramfogyasztással is problémák voltak. A módstatisztikában, egy beszámoló írásában vagy egy
szertan el is határozta, hogy bányászlámpával a
tiltakozó levél megfogalmazásában.
fején csinálja a statisztikát, sőt, jutalmat kap,
Ildi: Igen, mondtatok is, hogy nyugodtabb az
akinek világít a szeme.
élet, ha úton vagytok, vagy éppen Tomaj moIldi: Képzelem, mit szólna Emil, ha látná azt a
nostorán katalógust rendeztek.
pazarlást, ami a számítógépes szobában folyik!
Klári: Nemcsak ezért volt nyugodtabb! Ebből
Az összes gépet kicseréltetné a te kedvenc, matuaz életveszélyes, agyonfurdancsolt épületből vazsálemi tekerőgépedre!
lósággal felüdülés volt beülni a kocsiba. Azt le
kell szögeni, hogy az eltelt 25 éves módszerKlári: De jó! A programot hozzá Piroska írná,
tanoskodásom alatt nem érezhettem magam olyan
Szűcs Feri meg az összes tekeröt hálózatba kötné!
létbiztonságban, mint Miklós autójában. Nem
Ildi: Emilnek azonban nem ez volt az egyetlen
beszélve a jóízű, szükkörü „munkaértekezletekfeladata a könyvtárban. Tűzvédelmi oktató is volt
ről", politizálgatásokról. Azt, hogy egy-két zaftos
- tulajdonképpen alattam, hiszen én voltam a
tűzvédelmi felelős. Ebben a funkciójában is ala- jelző, kifejezés is röpködött a benzingőzös légben, a kutya se hallotta.
posságra törekedett. Igaz, 20 éve történt az eset,
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Ildi: Sokat emlegettétek is, hogy Miklóssal és
Jánossal szívesen dolgoztok együtt, őszinte, nyílt
kollégák mindketten.
Klári: Na Ildi, itt az ideje, hogy a nyájas
olvasókról is emlékezzünk meg! Befejezésül
idézzünk föl néhányat a 30 évvel ezelőtti kérésekből, bemondásokból. Te mondd helyesen a
könyv adatait, én pedig úgy, ahogyan a kedves
olvasó kérte a kívánt könyvet.
Anatole Francé: A pingvinek szigete
FÓKATELEP
Szovjet költők antológiája
SZOVJET KÖLTŐK ANATÓMIÁJA
Dante: Purgatórium
ORATÓRIUM
Hugó: Nyomorultak
NYOMORÉKOK
Jókai: Tengerszemü hölgy
HALSZEMŰ ASSZONY
Tolsztoj: Anna Karenina
ANNA KARAMELLA
Madame Curie
MADAMECSURI
Mikszáth: A Noszty fiú esete Tóth Marival
KÉREM A MARI ESETÉT!
Szilvási: Apassionata
APASZONÁTA
Kaffka: Hangyaboly
DARÁZSFÉSZEK
Dumas: Bragelomme vicomte
BAZSALIKOM VIKOM
Romáin Rolland
RUMJON
Victor Hugó
HUGENOTTA VIKTOR
Werfel: Musa Dagh 40 napja
SEHEREZÁDÉ 40 NAPJA
Zola: Állat az emberben
ÁLL AZ ÓRA AZ EMBERBEN
Ildi: Ne mindig csak szegény olvasóink rovására mulassunk. Valljuk be, mi, könyvtárosok is
mondtunk vagy követtünk el sok bohóságot. Te
szörnyen szeleburdi voltál, valóságos szélvészkisasszony. Emlékszel, hogy jártál a vázával,
amikor még új és szép tágas volt a könyvtár, s a
könyvek közt a polcokat kerámia-tárgyak díszítették? Egy idősebb, elegáns férfiolvasó megkérdezte: ugye, ez a szép váza Gorka Géza munkája?
- Azt hiszem, de mindjárt megnézem a művész
nevét a váza alján, válaszoltad készségesen és
azon nyomban meg is fordítottad az üresnek vélt

edényt. Zsuppsz, a víz az éltes úr nadrágjára
ömlött. Szegény, savanyú mosollyal veregette le
magáról a sárgás-szürke folyadékot. Én pedig
egyszer összetévesztettem a keresett könyvet az
akkori nagyfőnökünkkel. Valaki Himfy-kötetet
kért, Kisfaludy Sándor: Kesergő szerelem című
munkáját. Az igazgatónk neve is Kisfaludi Sándor volt, s így néhány percig egymást tökéletesen
félreértve társalogtunk. Kisfaludy Sándort keresem - mondta az olvasó. Fenn van az első emeleti
irodában - válaszoltam én. A pasas csak áll
tovább, néz rám, várakozó képpel, én is nézek rá,
mit akar még. Végre kiböki: hát akkor tessék
szíves lenni lehozni az emeletről. Hozzam le? kérdezem vissza teljesen elképedve. Talán szíveskedjék felfáradni hozzá!
Klári: Na, az óra viszont fáradhatatlanul
megy, nem áll sem az emberben, sem az emberen
kívül. Rohanjunk, Mártinak még főzni kell, én a
lusta olvasókat küldöm a dutyiba, Ildi szalad,
hogy a hétvégi pár virslijét megkapja a 60-asban.
(Mindhárman fölállnak): Szia, szevasztok, jók
legyetek! stb
Az est egyik fénypontja Ecsekiné Sári nemesveretű verses prózája, prózás verse, rigmusa,
csasztuskája, melynek szövegét szintén teljes
terjedelmében közöljük.
Mottó: Aki el tud romlani, az el is romlik.
Látjátuk feleim szümtükkel eme három nőt,
Klárikót, Mártikót, nu meg Ildikót.
Tiltott fáról csórták az almát, mit majszolgatnak
ők.
S látjátuk, hogyan keseregének (vagy tán örvendezének?)
Mivel a fügefa-körlevélből mán értesülének,
Hogy ez paradicsumbul most kiüzetének,
Gye elmondua - tán furcsán, de igazul - nektek
én,
Méret következek be eme bús esemén.
Emlékezzünk visszvá - már ha tudunk -,
Hogy mennyi milosztben teremtüvé elévé miü
isemünk ükét,
És odutta vola nékiek eme könyvtárot házoá.
Nu és mit tevének itt ezen asszonállatok?
Igyekezének megbecsölni magok,
Törekedek szüntelen a jót, csakis a jót.
Gye sajna, Kant, ü mán halott,
S mint etikája is vele halott,
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Amit mérlegelni lehet,

Megesett, hogy a kézirat emmián felére lefogyott.

Az nem a szándok, hanem a tett.

Amikor a végek konok kun harcosi
Végképp nem akartak kötelének állni,
Utolsó - de legeredményesebb módszerét bevetvefakada fohászra:
Csak még most az egyszer segíts meg
bunkócska, te drága!

Gye lássuk végre az tekervényes útjaikat!
KLÁRIKÓ kies fruskaként került az könyvtárba,
Bár mellékesen ezzel engömet kitúra.
Mán akkor nyughatatlan, Orbán lelkű vala,
Nyájas olvasókat - pillanatok alatt - szerte
riogatta.
Gye müvei tágabb terepekre vágyott,
Megpályázta ü a módszertanosságot.
Vakon hitte még a könyvtártudományot,
S erre tanítani akart sok gyepüs fejű embert,
Könyvtárost, tanácselnököt, majd polgármestert.
(Egyszerűsödött az eset,
Ha a két utóbbi összveesett.)
Gye persze az okítást nüm mindenik hagyá,
Ám ezt Klárikó akkor még nem tudá.
Fiatalság ide-oda, mán ekkorra
Sok élmény volt tarsolyába,
Például énekelt TV-ben mint páva.
Nu de ugye ott tartottam,
Mit tett ez lelkes új módszeres.
A szép jászkun végeket naponta benyargalászta,
Jobbjában ellenőrzési napló, bütykös a baljában.
Az, miken száguldott, lú helyett masina.
Ezekbül sikerült néki számosat elnyűni,
Mer igön szerété szem elől eltűnni.
Nem átallott ű egyedül sem menni,
Heába tiltoá az nagy Török pasi.
Végekbeli munkája folyamán
Fő szempunt volt néki az olvasóarány,
S antik gépecskéjét addig tekergette,
Mígnem 120 %-ot mindenik elérte.
Szintúgy ébren ügyelt az összvetételekre.
A falvakban munkás, városokban paraszt legyen
többségibe
- ez elvet követte Minthogy szociológiában is igen jártas leve.
A tekergetést különben oly tökélyre vitte,
Hogy a fejben-számolókat néha lekörözte.
Sok kedvence közül említek még egyet.
Az ÁMK-k azok, nagyközségbe főleg.
Ha meg ritkán ilyen városban alakult,
Szíve az ürömtül majdnemhogy kicsordult.
Közlésvágya erős, de ez megoldódott, miolta az
Kaptár látott napvilágot.
A helyesírási hibákra éjt s nappal vadászott,

80

Egy szó mint száz:
Hirdette az igét úton és útfélen,
Sok pugán könyvtárost térítgete ígyen.
Nem csoda, hogy végül az agyukra mégyen.
Katalógusok meg, miket felépített estig,
Isa leomoltak reggelre egy szálig.
Aztán cédülákot szétfútta a szellő,
Vagy pedig levének jó téli tüzellő.
Olvasókat immár nem gyűjtöget senki,
Csudagépén ezer nincs mit összveadni.
Mi isemünk rá ezekér szomorú,
S jőve Klárikónak derűjére ború.
Utolsó sóhajjal még áztat rebegi:
Óh, az a sok szép tapasztalatcsere,
csak azt tudnám feledni,
Úgy sokkal könnyebb volna
megválni.

könyvtártul

ILDIKÓ városunk neves sportlédije vala,
Kardmesterként deli magyarokbul tatárbifszteket csinálni akara,
Mielőtt még könyvtárral - mint olyanrul lett vón csepp fogalma.
Kedvelte még zenét, melyet főleg éjszakai
bárokban hallgata.
Isemünk töprengett, hát űt hová tegye,
Mielőtt a népet meg nem tizedele.
Könyvtáros bőven van, így hát veté ide.
És ű sok éven át fényes eredménnyel
Tájékoztatgatá olvasókat félre,
Közben küldvén ükét meleg féltekére.
Ha kérdek, mi előbb: a tyúk vagy a tojás,
Tüstént válaszolá: a kokas és nüm más.
Minden veszélyes dolgot rettentőn imádott,
Kivéve talán a főzéstudományot.
Vállalkozószelleme abban is megmutatkozott,
hogy az alkoholszonda demonstrálásakor
mind megitta az rumot.
A könyvtárban reggelente igen korán
-megesett, hogy mán tizenegy tájt -

Szók elfoglalni munkahelyét,
S törni fejét. - Nemhiába,
ha egyszer korszakalkotót találva, felkiálta:
Életben leginkább visszahozza,
- Szakzsargonyba mondva: ami a leghatásosabb
biblioterápia -,
Az nüm lehet más, csakis a könyvtári abc-be
szedett mutatókkal gondosan megtűzdelt bibliográfia.
És nüm konyak, és nüm pálinka.
Aztán mán csak ilyeneken szöszmötöle,
Nagy igyekezetében még lábát is tőre.
Hogy néhány adat hamis, az üt nem érdekli,
Forgolód sírjában Győrffy meg Verseghy.
Miü isemünk eztet megelégli
És: - bár egyáltalán nüm akaródzik néki Ildikó es magát a kapuban leli.
MÁRTIKÓ mit vétett, mán csak ez van hátra.
Ártalmatlan volt ü, váltig ezt állítja.
Olvasók helyett nevelt sok könyvtárost,
A gyógypedagógiaában magas szintre hágott.
De főleg: Gonduskodott rendre sok szép
olvasmánynál,
S forgolódott tüstént, ha a szél megfordult.
Szerze Lenint, Sztálint, polcok telve vele,
S csudálkozott, midőn népnek lett elege.
Gye azér áttére Bibó s Máriáira,
Majd következe a krimik hosszú sora.

Gye könyveket isa, szakozni is kellé,
Különben olvasó, Isten ments, rálele.
Egy-két kis tévedést isemünk elnéze:
Angola - angolna: hogyan kerül összve?
Á, csak egy bötü különbség, ki veszi azt észre?
Mártikó bölcs. Hasonló esetben csak
Kollégáknak szók mondani azt:
Ha nem tetszik, csináld magad!
Nu, gye mikor mán gyerekeket es
Pornóval, horrorral mívelgetett,
Isemünk mán nem türheté,
S Mártikót es kiüzeté.
Ű monduá: rügvest, s ráadást örömest megyek,
Gye rettenetesen csak sajnálok egyet,
Hogy az állomány tételes, minden dokumentumra
kiterjedő ellenőrzésében
Immár soha nem lesz részem nékem.
Hát ezekér várnak ük új hónukra,
Hol isa mán nüm lesz alma.
Nüm lesz kalács, nüm lesz jó bor,
Mer nüm telik az nyugdíjból.
Monduák viszont ük:
Ez méges lesz vidám való,
Mer nüm gyötör az olvasó.
Eztán mi gyötörjük őket,
A még itten güzülőket,
Gye úgy beadva mind erőnket,
Hogy kérni fogják isemüket,
Követhessenek mielőbb minket.
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A MEGYEI KÖNYVTAR

KIADVÁNYAI

Bibliográfia
Jegyzékünk a Verseghy Könyvtár által közreadott műveket sorolja fel. Az első fejezet az
egyedi kiadványokat tartalmazza időrendben. A
második rész a sorozatokat és időszaki kiadványokat foglalja magában cím szerinti betűrendben. (Az évtizedeken át megjelenő sorozatok
esetén nem követjük az intézmény névváltozásait, besorolási alapnak a Verseghy Ferenc
Megyei Könyvtár nevet tekintjük. A „Módszertani levelek", ill. a „VFMK bibliográfiái" sorozatok tagjait az önálló kiadványok között tüntetjük

fel.) Végül felsoroljuk a könyvtárunkról készült
szakdolgozatokat,
évfolyamdolgozatokat
és
egyéb kéziratos munkákat. Itt kaptak helyet a
tervkiadványok is.
A többször előforduló intézményneveknél rövidítést alkalmazunk, melyek feloldását bibliográfiánk végén találja az érdeklődő.
Munkánk a teljesség igényével készült. A
meghívókat, egy-két oldalnyi ajánló bibliográfiákat azonban mellőznünk kellett.
A közös kiadásokat jelezzük.

Egyedi kiadványok
1955
Jelentés a SzMK helyi tevékenységéről. Összeáll.
Kisfaludi Sándor. 7 p.

A SzMVKban fellelhető ateista és antiklerikális
irodalom bibliográfiája. Összeáll, a VK Tájékoztató Szolgálata. 6 lev.

1957
Verseghy Ferenc. 1757-1822. Emlékkönyv.
Szerk. Kisfaludi Sándor. Kiad. a SzMTVK
Társadalom- és Természettudományi Ismeretterjesztő Társulat Szolnok Megyei Szervezete.
63 p.

1961
Európa Vigyázz! Antifasiszta válogatott irodalomjegyzék. Összeáll. SzMVK. 8 p.

1959
A SzMVK színműtár katalógusa.
SzMVK Feldolgozó csoportja. 7 p.

Összeáll.

1960
Könyvjelző. Tájékoztató a VK nyitvatartási
idejéről. 20x5 cm.
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Shaw, G. B. Warrenné mestersége c. színmű.
Ajánló bibliográfia. Összeáll: SzMVK. 6 lev.
1962
Ajánló bibliográfia Berkesi András műveihez.
Összeáll, a SzMVK Olvasószolgálati
Csoportja. Kiad. a FSzMSzK. 4 p.
A cigánylakosság számára. Ajánló bibliográfia.
Összeáll, a VK Olvasószolgálati Csoportja.
Kiad. a SzMTVB Műv. Oszt. 6 p.
A magyar munkásmozgalom története. Ajánló
bibliográfia. Kiad. a SzMTKK- SzMVK. 7 p.

Nyikolajeva: Útközben c. regény szovjet filmváltozatához ajánló bibliográfia. Összeáll, a VK
Olvasószolgálati Csoportja. Kiad. a Szolnok
Megyei Moziüzemi Váll.-Magyar Szovjet Baráti Társaság Szolnok Megyei Elnöksége. 4 p.
Őszi Megyei Könyvhetek. Ajánló bibliográfia.
Mezőgazdasági szakkönyvek a Szolnok megyei termelőszövetkezetek és állami gazdaságok vezetői, dolgozói részére. Összeáll, a
SzMVK. Kiad. a FSzMSzK.
Őszi Megyei Könyvhetek. Ajánló bibliográfia Tímár Máté müveihez. Összeáll, a SzMVK.Kiad.
a FSzMSzK. 4 p.
A SzMVK ajánló címjegyzéke az ünnepi könyvhét író-olvasó találkozójához. Összeáll. Nagy
János, Szigeti Károly. 2 lev.
Az ünnepi könyvhét író-olvasó találkozójára.
Ajánló bibliográfia Bedé Anna és Baranyi
Ferenc müveihez. Kiad. a SzMVK-SzakszMK.
4p.
Az ünnepi könyvhét író-olvasó találkozójára.
Ajánló bibliográfia Mocsár Gábor müveihez.
Kiad. a SzMVK-SzakszMK. 4 p.
1963
Az állománygyarapító és feldolgozó munka alapelemei. Útmutató Szolnok megye tanácsi közművelődési könyvtárosai számára. Összeáll.
Thoroczkay Rudolfné. 17 p.
Az iskolai és a felnőttoktatás segítése könyvtári
eszközökkel. Összeáll, a SzMVK Módszertani
Csoportja. 13 p.
A kölcsönzés adminisztrációjának egyszerűsítése
Szolnok megye tanácsi közművelődési könyvtáraiban. Összeáll. Kardos Józsefné. 6 p.
Könyvtári feladataink az 1963-64. népművelési
évben. Módszertani útmutató. 22 p.
Kötelező és ajánlott irodalom az olvasószolgálatban dolgozó könyvtárosok részére. 5 p.
Mezőgazdasági könyvek a SzMVKban. Ajánló
katalógus. Összeáll. Kardosné Benke Irén.
Kiad. a SzMVK-SzMTVB Művelődési Osztálya - Földmüvesszövetkezetek Megyei Központja-SzMTKK. 51 p.
Olvasásra ajánljuk az 1963. évi választások
alkalmával. Ajánló bibliográfia. Összeáll, a
SzMVK. Kiad. a FSzMSzK. 6 lev.
Találkozó a mai magyar irodalommal. Szöveggyűjtemény a Megyei Könyvbarát Bizottság

által rendezett Könyvbarát vasárnapok műsorához az irodalmi színpadok részére. Összeáll.
SzMVK. Kiad. a Megyei Könyvbarát Bizottság. 40 p.
1964
Katalógusszerkesztő munka Szolnok megye tanácsi és szakszervezeti könyvtáraiban. Összeáll. Ecseki Jánosné. 8 p.
A költészet napja 1964. Fiatal költők élete és
művei I. 13 p.
A községi könyvtár katalógusa. Módszertani útmutató. Összeáll. Rózsahegyi István. 4 p.
A megye tanácsi közművelődési könyvtárainak
helyzete és feladatai. Útmutató Szolnok megye
tanácsi közművelődési könyvtárai számára.
Összeáll. Nagy János. 15 p.
Mit olvassunk? A SzMVK olvasótervei. 1. Napjaink szovjet irodalma Összeáll. Kardos Józsefné. 24 p.
Szolnok megye tanácsi közművelődési könyvtárai. 1964. Fényképalbum. 25 t.
Útmutató a könyvbarát körök, ifjú olvasók köre
és a versbarát körök szervezéséhez. Összeáll.
Rózsahegyi István. 4 p.
A VFMK évkönyve 1963. Szerk. Nagy János. A
bibliográfiát összeáll. Simon Ferencné. 96 p.
1965
Szolnok megyei könyvtáros 1965. Összeáll. Nagy
János. 62 p. 12 t.
Útmutató Szolnok megye tanácsi közművelődési
könyvtárai számára az 1965/66. népművelési
év munkatervének elkészítéséhez. Összeáll.
Nagy János. 19 p.
1966
A gazdasági mechanizmus reformja. Ajánló bibliográfia. Összeáll. Kardos Józsefné, Széphalmi Istvánné. 30 p.
Mezőgazdasági szakkönyvek a SzMVKban.
Ajánló katalógus 2. Összeáll. Széphalmi Istvánné. 84 p.
1967
Három tavasz Szolnok megyében. 1948. március
15. - 1919. március 21. - 1945. április 4.
Ajánló bibliográfia.
24 p.

Összeáll. Mándy Gábor.
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A szovjet elbeszélő próza „új hulláma". Ajánló
bibliográfia. Összeáll. Kardos Józsefné. 21 p.
1968
Lelőhely-katalógus az ideológiai továbbképzéshez, különös tekintettel a Marxizmus Leninizmus Esti Egyetem anyagára. Összeáll. Lengyel
Gézáné. 2. jav. bőv. kiad. 73 p.
1969
Müsorgyűjtemény kialakítása, kezelése. Módszertani levél. 15 p.
Szolnok megye felszabadulása. Ajánló bibliográfia felszabadulásunk 25. évfordulója tiszteletére. Összeáll. Mándy Gábor. 16 p.
A Tanácsköztársaság 50. évfordulója. Módszertani levél. 18, 3 p.
1970
Hazafiság, honvédelem, hadtudomány. Ajánló
bibliográfia. Összeáll. Farkas Alexandra. 28 p.
Lenin. 1870-1970. Ajánló bibliográfia. Összeáll.
Kardos Józsefné. 17 p.
„Lobog a zászló, repül az ének..." Bibliográfia
úttörőknek. Összeáll. Halász Lászlóné. 45 p.
VFMK, Szolnok. Szervezeti és működési szabályzat. 45 p.
Szocialista brigádok — könyvtári feladatok.
Tanácsi és szakszervezeti könyvtárosok számára. Módszertani levél. Összeáll. SzMVK
Módszertani Csoport. 7, 2 p.
Szolnok megye 25 éve. Ajánló bibliográfia. 10 p.
1971
Folyóiratok és hírlapok. A VFMK folyóiratkatalógusa. 1971. Összeáll. Czaga László. 2, 21 p.
Társadalmi ismeretek. Ajánló bibliográfia a szakmunkástanulók vizsgájához. Összeáll. Lengyel
Gézáné. 39 p.
A VFMK tájékoztatója. Összeáll. Kardos Józsefné. 14 p.
7972
Bistey András: Bányai Kornél. 110 p.

1973
Gyermekszíndarabok katalógusa a VFMK gyermekkönyvtárának állományából. Összeáll. Halász Lászlóné. 76 p.
Az iskolák államosítása a helyi sajtó tükrében.
Ajánló bibliográfia. Összeáll. Notheisz Jánosné, Szurmay Ernő. 20 p.
„Szeretlek kedvesem". Versek a nőkről, a családról. Ajánló bibliográfia. Összeáll. Farkas
Alexandra. 28 p.
1974
Szép Ernő (1884-1953). Bibliográfia. Összeáll.
Szathmáry Györgyné. Bev. Szurmay Ernő.
51 p. 6 t.
Szolnok helyismereti bibliográfiája I. Összeáll.
Bálintné Hegyesi Júlia. 310 p.
7975
A 18 éven aluli ifjúság könyvtári ellátásának fejlesztési terve Szolnok megyében 1975-1985.
Összeáll. Pápayné Kemenczey Judit. 50 p.
Ajánló bibliográfia a honismereti-helytörténeti
munkához. Összeáll. Bálintné Hegyesi Júlia,
Selmeczi Lászlóné. 28 p.
Ajánló bibliográfia a politikai, világnézeti, erkölcsi nevelés témaköréből. Összeáll. Őri Zoltánné. 2, 10, 14 p.
Ajánló bibliográfia „A szocialista hazafiság és
proletár internacionalizmus időszerű kérdései"
c. téma nevelőtestületi feldolgozásához.
Összeáll. Őri Zoltánné. 6 p.
Az állományfeltárás egységesítése Szolnok megye tanácsi könyvtáraiban. Módszertani levél.
Összeáll. Ecseki Jánosné. 12 p.
Irodalomjegyzék és szakmai tanácsok az ifjúsági
polc összeállításához. Módszertani levél.
Összeáll. Szathmáry Györgyné. 39 p.
VFMK, Szolnok. Szervezeti és működési szabályzata. 45 p.
Szovjet könyvek — szovjet filmen. Ajánló bibliográfia. Összeáll. Braun Ágostonné. 26 p.

Nyelvészet. Témabibliográfia. Összeáll. Szathmáry György né. 17 p.

„Túl a Tiszán a szendrei határban..." Népballadák és históriás énekek Szolnok megyéből.
Vál. és a záró tanulmányt írta: Gulyás Éva,
Szabó László. Bev. Szurmay Ernő. 159, 2 p.

Verseghy Ferenc: Rövid értekezések a' musikáról
VI. énekkel. (Bécs, 1791.) Hasonmás kiadás.
2, XX p.

Vörösmartiné Tajti Erzsébet-Pál Ágnes-Veresegyházi Béla: Szolnok, a Közép-Tiszavidék
táj szervező centruma. Szerk., bev. Szurmay
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Ernő. Kiad. a Szolnok Városi Tanács-VFMK.
299 p.
1976
Ajánló bibliográfia „A nevelőtestület feladatai a
KISZ IX. kongresszus határozatai alapján" c.
témához. Összeáll. Őri Zoltánné. Kiad. VFMK
Pedagógiai Szolgálata-Pedagógus Továbbképző Intézet. 22 p.
Állományellenőrzés - állományapasztás. Módszertani levél. Összeáll. Ecseki Jánosné. 23 p.
Gémes László: Szolnok város kereskedelmének
és vendéglátásának története. 146 p. 6 t.
Hanglemezek ajánlójegyzéke járási, városi és
községi könyvtárak számára. Módszertani
levél. Összeáll. Bálintné Hegyesi Júlia. 27 p.
A Jászkunság repertóriuma 1954-1974. Összeáll.
Bálintné Hegyesi Júlia, Selmecziné Püski
Anikó. Bev. Kaposvári Gyula. XVIII., 157 p.
A Szolnok megyei hírlapok és folyóiratok bibliográfiája (1868-1972). Összeáll. Arató Antal,
Szász Andrásné. Bev. Szurmay Ernő. 232 p.
Szovjet líra magyar nyelven. 1970-1976. Ajánló
bibliográfia. Összeáll. Farkas Gyuláné. 37 p.

Szabó László. Bev. Szurmay Ernő. VFMK
Damjanich János Múzeum, 158, 6 p.
Az „Új Könyvek"-ben kivonásra javasolt müvek.
1974-1976. Összeáll. Ecseki Jánosné, Simon
Ferencné. 41 p.
19 78
A fúvószene bibliográfiája. Ajánló bibliográfia.
Összeáll. Bálintné Hegyesi Júlia. 24 p.
Hírlapok és folyóiratok Szolnok megyei lelőhelyjegyzéke. Összeáll. Hegedűs Sándor. Előszó:
Szurmay Ernő. 220 p.
Irodalomjegyzék és szakmai tanácsok az ifjúsági
polc továbbfejlesztéséhez,
gondozásához.
Módszertani levél. Összeáll. Orosz Józsefné.
31 p.
A nevelés-oktatás tervezése az óvodában. Ajánló
bibliográfia az óvodák nevelési értekezletéhez.
Összeáll. Őri Zoltánné. Kiad. a VFMK Pedagógiai Szolgálata, Pedagógus továbbképző
intézet. 22 p.
Szerkesztett játékok általános iskolai dramatikus
játszóköröknek. Összeáll. Turóczy Istvánné.
Kiad. a VFMK-Megyei Úttörőelnökség. 74 p.

Válogatás a könyvtár 1975-ben beszerzett ismeretterjesztő, társadalomtudományi és politikai
műveiből. Ajánló könyvjegyzék. 13 p.

A Szolnoki Szigligeti Színház adattára és bibliográfiája 1951-1977. Összeáll. Kosa Károly.
225 p. 4 t.

1977
Béres Csaba: Művelődésszociológia.
segédanyag kéziratként. 146 p.

Utunk a nevelő iskola felé, a nevelő munka
koordinációja (az egyes tantárgyak között).
Ajánló bibliográfia. Összeáll. Őri Zoltánné.
Kiad. a VFMK Pedagógiai Szolgálata-Pedagógus Továbbképző Intézet. 54 p.

Oktatási

Chiovini Ferenc bibliográfiája. 50 év a Szolnoki
Művésztelepen 1926-. Összeáll. Bálintné Hegyesi Júlia. Előszó: Szurmay Ernő. 81 p. 11 t.
Folyóiratrendelési javaslat Szolnok megye
könyvtárai részére. Módszertani levél. Összeáll. Lengyel Gézáné. 15 p.
Győrffy István munkássága. Bibliográfia. Összeáll. Rékasy Ildikó. Előszó: Bellon Tibor.
155 p.
Hírlapok és folyóiratok kezelése. Módszertani levél. Összeáll. Ecseki Jánosné. 16 p.
A könyvtárak nyitva tartása a szakmai irányelvek
tükrében. Módszertani levél. Összeáll. Lengyel Gézáné. 7, 5 p.
„Túl a Tiszán a szendrei határban..." Népballadák és históriás énekek Szolnok megyéből.
Vál. és a záró tanulmányt írta: Gulyás Éva,

1979
Ajándékszótár. Ajánló bibliográfia kis barkácsolóknak. Vál. Szűcs Gyuláné. Összeáll. Horváth Attiláné. 44 p.
Az egyszemélyes klubkönyvtárvezetők munkaköri leírása. (Minta.) Módszertani levél.
Összeáll. Lengyel Gézáné. 5 p.
A gyermekkönyvtári állomány feltárása. Módszertani füzet. Összeáll. Pápayné Kemenczey
Judit. 76 p.
Hírlapok és folyóiratok Szolnok megyei lelőhelyjegyzéke. Összeáll. Hegedűs Sándor. Bev.
Szurmay Ernő. 2. átdolgozott, bővített kiadás.
2 db. 428 p.
Huh István: Szélsárkány. Gyermekversek. 45 p.
Móricz Zsigmond és Szolnok megye. Bibliográfia. Összeáll. Szurmay Ernő. 59 p.
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„Suttog a fenyves zöld erdő..." Ajánló bibliográfia a téli ünnepekhez. Összeáll. Szűcs
Gyuláné. 43 p.
Szolnok helyismereti bibliográfiája 2. Összeáll.
Bálintné Hegyesi Júlia. 164 p.
A Szolnoki Szigligeti Színház adattára és bibliográfiája 1951-1978. Összeáll. Kosa Károly.
1979. Kiad. a Magyar Színházi Intézet-VFMK.
235 p.

A VFMK szervezeti és működési szabályzata.- 1.
sz. melléklet: Gyűjtőköri szabályzat, 191. sz.
melléklet: Könyvtárhasználati szabályzat. 3
db. 12,21, 11 p.
A VK gyermekkönyvtárának hatóköre. A gyermekolvasók
könyvtárhasználati
szokásai
(1967-1976). Módszertani füzet. Összeáll.
Lauritz Miklósné. 51 p. 1 térk.

Tananyag-feldolgozó foglalkozások. Módszertani füzet. Összeáll. Lengyel Lajosné, Jószay
Zsoltné. 31 p.

1982
Irodalmi Kurír és előzménye. 1931-1932. Hasonmás kiadás. Szerk. és bev. Szurmay Ernő. VIII,
162 p.

1980
Baranyó Sándor festőművész
bibliográfiája.
Összeáll. Bálintné Hegyesi Júlia. Bev. Szurmay Ernő. 56 p. 2 t.

A könyv- és könyvtárhasználat szerepe és az
iskolai könyvtárral szemben támasztott követelmények az 5. osztályos irodalomtanításban.
Módszertani füzet. Összeáll. Nagy Mária. 68,
XIX p.

Együtt 1970-1979. Repertórium. Összeáll. Kosa
Károly. 56 p.
Fiókkönyvtárak telepítése, gondozása. Módszertani levél. Összeáll. Lengyel Gézáné. 5 p.
Könyv- és könyvtárhasználati játékok, vetélkedők forgatókönyvei. Példatár foglalkozásvezetőknek. Szerk. Szurmay Ernő. Válogatta: Dr.
Orosz Józsefné és Pelejtei Tibor. Bp. OSzK
KMK-VFMK. 124, XXVII p.
Kurjantásnyi Magyarország. Versek Szolnok
tájáról. Szerk., bev. Szurmay Ernő. 89, 3 p.
Lexikonpótlások. 1971-1979. Összeáll. Somogyvári Erzsébet. II, 27 p.
1981
A 10-14 éves korú gyermekek olvasás- és könykultúrája. Módszertani füzet. Összeáll. Jószay
Zsoltné. 35, 3 p. 9 t.
Bokros László festőművész bibliográfiája. Összeáll., utószó: Bálintné Hegyesi Júlia. Bev. Szurmay Ernő. 77 p. 6 t.
Könyv- és könyvtárhasználati játékok, vetélkedők forgatókönyvei. Példatár foglalkozás vezetőknek. Szerk. Szurmay Ernő. Vál. Orosz Józsefné, Pelejtei Tibor. Kiad. Az OszK
KMK-VFMK. 2. jav. és bőv. kiad. 198 p.
A Szolnok megyei hírlapok és folyóiratok bibliográfiája. Kiegészítés. (1973-1979.) Összeáll. Rékasy Ildikó. 137 p.
„Tavasz van! Gyönyörű!" Ajánló bibliográfia a
tavaszi ünnepekhez. Összeáll. Szűcs Gyuláné.
46 p.
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Könyvek a környezetismereti órán. Tantárgyi
bibliográfia az általános iskolák 1-2. osztálya
számára. Összeáll. Ö. Tóth Lajosné. 125 p.
Lexikonpótlások. 1971-1981. Összeáll. Somogyvári Erzsébet. 101 p.
Márciustól — októberig. Ajánló
Összeáll. Szűcs Gyuláné. 61 p.

bibliográfia.

Mit tehet a könyvtár? Cikkgyűjtemény egy városi-járási könyvtár tíz évéről. Összeáll. Arató
Antal. Szerk. Szurmay Ernő. Kiad. A OSzk
KMK-VFMK. 185 p.
Simon Ferenc szobrászművész bibliográfiája. 25
év a szolnoki müvésztelepen. Összeáll. Bálintné Hegyesi Júlia. Előszó: Szurmay Ernő.
96 p. 14 t.
1983
Hanglemezek a Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár gyermekkönyvtárában. Analitikus katalógus I. Összeáll. Bariczné Rózsa Mária. Előszó:
Szurmay Ernő. 181 p.
Személynevek átírása — transzliterációja —
cirillbetűkről latin betűkre. Összeáll. Árvainé
Zsíros Eszter, Németh Margit Gyöngyi, Simon
Ferencné. 92 p.
Tabán Gyula: Csend, muzsika, ünnep. Versek.
Előszó: Szurmay Ernő. 55, III p.
1984
Bényi László festőművész bibliográfiája. Összeáll. Bálintné Hegyesi Júlia. 101 p. 11 t.

Hanglemezek a Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár gyermekkönyvtárában. Analitikus katalógus II. Összeáll. Fehér Ilona. Előszó: Szurmay
Ernő. 151 p.
Könyv- és könyvtárhasználati játékok, vetélkedők forgatókönyvei. Példatár foglalkozás vezetőknek. Szerk. Szurmay Ernő. Vál. Orosz
Józsefné, Pelejtei Tibor. Kiad. A OszK
KMK-VFMK. 3. jav. és bőv. kiad. 241 p.
Verseghy Ferencz. Képes album.
Pápayné Kemenczey Judit. 16 p.

Összeáll.

1985
A 10-14 éves olvasók. Összeáll. Pápayné Kemenczey Judit. Közread, az OszK KMK-VFMK.
161 p.

Lexikonpótlások. 1982-1985. Összeáll. Rékasy
Ildikó. 66 p.
Mély a Tiszának a széle... Népdalgyüjtemény.
Összeáll. M. Csizy Jolán. Szerk. Vájna Katalin. Előszó: Horváth Károly. 119 p.
Pólya Tibor festőművész újságrajzaiból. 1918-19
rajzos krónikája. Összeáll. Kaposvári Gyula.
94 p.
Szolnok megye tanácsi közművelődési könyvtárainak eredményei 1982-1986. Összehasonlító
táblázatok. Összeáll. Lengyelné Molnár Klára.
60 p.
Szolnok megyei könyvtári minerva. A közművelődési és szakkönyvtárak legfontosabb adatai. Szerk. Lengyelné Molnár Klára. 4, 160 p.

Fazekas Magdolna festőművész bibliográfiája.
Összeáll. Bálintné Hegyesi Júlia. Előszó:
Szurmay Ernő. XI, 56 p. 8 t.

A Szolnoki Szigligeti Színház adattára és bibliográfiája 1978-1985. Összeáll. Kosa Károly.
Szolnok, 1987. VFMK-Szigligeti Színház,
193 p.

Folyóiratrendelési javaslat Szolnok megye
könytárai részére. Módszertani levél. Összeáll.
Lengyel Gézáné, Vinczéné Nagy Mária. 2.
jav., bőv. kiad. 18 p.

Verseghy Ferenc: Értekezés a Szentírás magyar
fordításáról... Szerk. Szurmay Ernő. Bev. Horváth Károly. Előszó: Szörényi László. XII,
389 p.

Könyv-tár. Könyv- és könyvtárhasználati órák.
Összeáll. Pápayné Kemenczey Judit. Közread,
az OszK KMK, VFMK. 136 p.
1986
Ajánló bibliográfia a középiskolák irodalom
tananyagának feldolgozásához. Összeáll. Farkas Gyuláné, Ladosné Varjú Irén, Rekéné
Mondok Ildikó. 133 p.
Ajánló bibliográfia a téli ünnepekhez. Összeáll.
Szűcs Gyuláné. 81 p.
Ajánló bibliográfia az alkoholizmus elleni bizottságok munkájához. Összeáll. Rékasy Ildikó.
42 p.
Gecse Árpád festőművész bibliográfiája. Összeáll. Bálintné Hegyesi Júlia, Madarászná Gecse
Ágnes. Előszó: Kukri Béla. XII, 76 p.
Kovalovszky Miklós: Irodalmunk Páris-szemlélete a háború után. (Szolnok, 1937.) Hasonmás
kiadás. Előszó: Horváth Károly. 108 p.
1987
Levelek és vitairatok. Verseghy Ferenc és kortársai a Káldi-féle bibliafordítás új, javított
kiadásáról. Az anyagot gyűjtötte: Szörényi
László. Előszó: Horváth Károly. Szerk. és bev.
Szurmay Ernő. IV, 89 p.

Verseghy Ferenc levele Porthan finn nyelvész
professzornak 1794-ből. Bev. Kaposvári Gyula. Kiad. a Damjanich János Múzeum-VFMK,
8p.
A VFMK szervezeti és működési szabályzata.
12 p.
1988
Hírlapok és folyóiratok Szolnok megyei lelőhelyjegyzéke. Összeáll. Rékasy Ildikó. 150 p.
A magyar művészet pillérei. Ajánló bibliográfia.
Összeáll. Kosa Károly. Szolnok, 1988. 48. p.
Minden nap varázslat. Ajánló bibliográfia bábozóknak, színjátszóknak. Összeáll. Horváth
Attiláné, Szűcs Gyuláné. 151 p.
Papi Lajos szobrászművész bibliográfiája. Összeáll. Kiss Sándorné. Előszó: Horváth Károly.
180 p. 12 t.
Videokatalógus. Összeáll. Majomé Doncul Nelli.
1. köt. A VFMK videofilm-állománya. 82 p.
2. köt. Szolnok megye könyvtáraiban található
videofilmek. 99 p.
1989
1956 október-novembere a Szolnok megyei sajtó
és aprónyomtatványok tükrében. Összeáll. Ré-
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kasy Ildikó. 164 t. (Borítócím: 1956 Szolnok
megyében.)
Szávai István: Rajzoljunk együtt! 118 p.
Verseghy nyelvművelő verseny. Szerk. Pápayné
Kemenczey Judit. 129 p.
1990
Folyóirat- és hírlapújdonságok. Segédanyag az
1991. évi folyóiratrendeléshez. Összeáll. Lengyelné Molnár Klára. 20 p.
Radó Polikárp: Tiszazugi történet. Berecz Skolasztika élete. (Bp. 1945.) Hasonmás kiadás.
Utószó: Reichardt Aba. Pannonhalma-Szolnok, Kiad. Szent Benedek Leányai, Tiszaújfalu; Pannonhalmi Főapátság, PannonhalmaVFMK, 304, 12 p.
A Szolnok megyei Néplap repertóriuma. Irodalmi-művészeti oldalpár. 1977-1985. Összeáll.
Rékasy Ildikó. 115 p.
Verseghy nyelvművelő
185 p.

verseny.

Munkafüzet.

Vidor Győző: Borús évek — derűs képek. Szolnok város múltjából. Szerk., előszó: Szurmay
Ernő. 64 p.
1991
Egy magyar szentember. Orosz István önéletrajza. Előszó, bev., jegyz. Bálint Sándor. (Bp.
1942.) Hasonmás kiadás. Utószó: Barna Gábor. 210, VI p.
Kovács János: Mesterszállási betlehemes. Karácsonyi játék gyermekeknek. Kiad. a Torkolat
Lap- és Könyvkiadó-VFMK, 36 p.
1992
Együtt 1980-1989. Repertórium II. Összeáll.
Kosa Károly. 58 p.
Fényes Adolf festőművész munkássága, 18671945. Bibliográfia. Összeáll. Bálintné Hegyesi
Júlia. Előszó: Lengyel Györgyi. 120 p. 20 t.
Lengyel Boldizsár: Felejtsük el ezt a századot!
102 p. (Jászkunság füzetek 4.)
Ötvös László: Szenei Molnár Albert bibliai
zsoltárai. Szerk. Bertalanná Kovács Piroska.
21 p.
Szenti Ernő: Léghajón a mélybe. Versek. 77 p.
(Jászkunság füzetek 5.)
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Verseghy nyelvművelő verseny. Nyelvművelő
feladatok és játékok. 159 p.
1993
Könyvtári kalauz. Segédkönyv gyermek- és
iskolai könyvtárosoknak. Német kiadvány
(Berlin, 1986.) magyar változatát készítette:
Pálné Leinberger Ágota, Magái Margit. Kiad.
a OszK KMK-VFMK-Magyar Könyvtárosok
Egyesülete Gyermekkönyvtáros Szekciója.
1993.163 p.
Mutatvány a Verseghy-bibliográfíából
(az
1773-1896. évek anyaga). Összeáll. Rékasy
Ildikó. VI, 55 p.
1994
Kutatások (Jász-Nagykun-) Szolnok megyében.
1980-1993. Ajánló bibliográfia. Összeáll. Ladosné Varjú Irén. Előszó: Szoboszlai Zsolt.
Kiad. MTA RKK ATI Szolnoki Társadalomkutató Csoportja-JNkSzMiVK. 165 p.
A szelek útja. Jászkunság antológia. Szerk. Vasy
Géza. 298, 6 p.
Tolnay Gábor: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye
mezőgazdaságának egyes kérdései 1920-1944
között. 363 p. (Jászkunság füzetek 9.)
Verseghy Ferenc-bibliográfia. Összeáll. Rékasy
Ildikó. Előszó: Fried István. 251 p.
1995
Dienes Eszter: Mosolymaradék. Versek. 78 p.
(Jászkunság füzetek 8.)
1996
A korán jött ember. Válogatás Verseghy legérdekesebb műveiből. Vál., bev. Deme Zoltán.
Szerk., előszó: Szurmay Ernő. Kiad. a Magyar
Irodalomtörténeti Társaság JNkSzMi Tagozata
és a Verseghy Kör közreműködésével a
VFMK. 173 p.
1998
Számvetés Szurmay Ernő írásairól. Előszó: Kovács Sándor Iván. Bibliográfia: Rékasy Ildikó.
199 p.
1999
Verseghy Ferenc: Bevezetés a magyar nyelv törvényeibe, amely Adelung rendszere... Szerk.,
utószó: Éder Zoltán. Bev. Szurmay Ernő. 97 p.

2000
Bistey András írói-újságírói munkássága. Bibliográfia. Összeáll. Bálintné Hegyesi Júlia.
59 p.

2001
25 éves a Verseghy nyelvművelő verseny. Szerk.
Pápayné Kemeczey Judit. 38 p.

Időszaki kiadványok, sorozatok
AJÁNLÓ BIBLIOGRÁFIA PEDAGÓGUSOKNAK. Válogatás a VFMK Pedagógiai Szolgálatának újonnan beszerzett műveiből. Szerk.
ŐriZoltánné. 1970-1977

5. Emlékkönyv a Szolnokon 1997. szeptember
18-19-én rendezett Verseghy tudományos
ülésszak anyagából. Szerk., bev. Szurmay
Ernő. 1998. 66 p.

CSEMEGÉK. Gyermekkönyvtári füzetek. A
VFMK Gyermekkönyvtárának módszertani
kiadványa. 1973-1981

A

(JÁSZ-NAGYKUN-)SZOLNOK MEGYEI
(ÖNKORMÁNYZATI) KÖNYVTÁRAK ...
ÉVI EREDMÉNYEI.

1967. 1968. 2,20 p.
EGYÜTT. A Szolnok megyei könyvtárak együttműködési körének híradója. (1977-ig: A
Szolnok Megyei Könyvtárközi Bizottság Tájékoztatója.) Szerk. Szurmay Ernő (1970-1983),
Pápayné Kemenczey Judit (1984-1989).
1970-1989
A HELYISMERETI KÖNYVGYŰJTEMÉNY
GYARAPODÁSI
JEGYZÉKE. Összeáll.
Ecseki Jánosné.

1988. 1989. 141 p.
1989. 1990. 37 p.
1990. 1991. 109. p.

1968. 1969. 19 p. 15 t.
1969. 1970. 40 p.
1970. Összeáll. Nyitrai Lajos. 1971. 22 p.
1971. Összeáll. Nyitrai Lajos. 1972. 34 p.
1972. Összeáll. Nyitrai Lajos, Lengyel Gézáné.
1973. 35 p.
1973. Összeáll. Ecseki Jánosné, Lengyel Gézáné.
1974. 10 p. 12 t.
1974. Összeáll. Ecseki Jánosné, Lengyel Gézáné.
1975. 9 p. 22 t.
1975. Összeáll. Ecseki Jánosné. 1976. 8 p. 9 t.

IN MEMÓRIÁM VERSEGHY FERENC.
1. Emlékkönyv a Szolnokon 1972. december
14-15-én tartott ülésszak anyagából. Szerk.,
előszó: Szurmay Ernő. 1973. 154 p.

1976. Összeáll. Lengyel Gézáné. 1977. 2, 8 p.
17 t.
1977. Összeáll. Ecseki Jánosné, Lengyel Gézáné.
1978. 26 p.
1978. Összeáll. Lengyel Gézáné. 1979. 33 p.

2. Emlékkönyv a Szolnokon 1982. december 3-án
tartott tudományos ülésszak anyagából. Szerk.,
előszó: Szurmay Ernő. 1983. 86 p.

1979. Összeáll. Lengyel Gézáné. 1980. 24 p.

3. Emlékkönyv a Szolnokon 1987.
27-28-án lezajlott anyanyelv-heti
megnyitó és Verseghy tudományos
anyagából. Szerk. Szurmay Ernő.
Horváth Károly. 1988. 157 p.

1981. Összeáll. Gregorné Földi Mária. 1982. 2,
35 t.

március
országos
ülésszak
Előszó:

4. Emlékkönyv a Szolnokon 1993. november
12-13-án rendezett Verseghy tudományos
ülésszak anyagából. Szerk., bev. Szurmay
Ernő. 1994. 81 p.

1980. Összeáll. Szatmári Erzsébet. 1981. 2, 3 p.
18 t.

1982. Összeáll. Gregorné Földi Mária. 1983. 4,
54 p.
1983. Összeáll. Lengyel Gézáné, Gregorné Földi
Mária. 1984. 45 p.
1984. Összeáll. Lengyel Gézáné, Gregorné Földi
Mária. 1985. 2 p. 32 t.
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1985. Összeáll. Lengyel Gézáné, Gregorné Földi
Mária. 1986. 2 p. 25 t.
1986. Összeáll. Lengyel Gézáné, Dézsi Piroska.
1987. 4, 72 p.
1987. Összeáll. Lengyelné Molnár Klára, Gregorné Földi Mária. 1988. 2 p. 49 t.
1988. Összeáll. Lengyelné Molnár Klára, Gregorné Földi Mária, Csáti Péterné. 1989. 4 p.
49 t.
1989. Összeáll. Lengyelné Molnár Klára,
Gregorné Földi Mária,Csáti Péterné. 1990. 60
p.49 t.

1994. Összeáll. Gregorné Földi Mária. 1995.
12 p .

. . . : . . . . • •

KALEIDOSZKÓP. Sajtószemle és bibliográfia.
Szerk. Mándy Gábor.
1970. 76 p.
1971. 100 p.
KÖNYVTÁRI
adványa.

MAGAZIN. A

69/2. Összeáll. Mándy Gábor. 32 p.

1991. Összeáll, a Módszertani Osztály. 1992.
41 p.

69/4. Összeáll. Mándy Gábor. 32 p.

1993. Összeáll. Lengyelné Molnár Klára, Gregorné Földi Mária. 1994. 39 p.
1994. Összeáll. Gregorné Földi Mária. 1995.
36 p.
1995. Összeáll. Csáti Péterné. 1996. 28 p.
1996., 1997., 1998. Összeáll. Csáti Péterné,
Modla Dezsőné. 2000. 40 p.
1999. Összeáll. Csáti Péterné, Modla Dezsőné.
2000. 28 p.
2000. Összeáll. Csáti Péterné, Modla Dezsőné.
2001. 27 p.
A (JÁSZ-NAGYKUN-) SZOLNOK MEGYEI
(ÖNKORMÁNYZATI)
KÖNYVTÁRAK
ESEMÉNYNAPTÁRA.
1988. Összeáll. Lengyelné Molnár Klára. 1989.
14 p.
1989. Összeáll. Lengyelné Molnár Klára. 1990.
22 p.
1990. Összeáll. Lengyelné Molnár Klára. 1991.
20 p.

ki-

69/1. Szerk. az Olvasószolgálat. 16 p.

1990. Összeáll. Lengyelné Molnár Klára, Gregorné Földi Mária. 1991. 40 p.

1992. Összeáll, a Módszertani Osztály. 1993.
39 p.

SzMVK

1969/3. Összeáll. Mándy Gábor. 32 p.
1970. április, II. évf. 1. sz. Szerk. Mándy Gábor.
20 p.
1970/2. Szerk. Mándy Gábor. 28 p.
1971. május, III. évf. 1. sz. Szerk. Mándy Gábor.
22 p.
1972. február, IV. évf. 1. sz. Szerk. Mándy
Gábor, Szathmáry Györgyné. 32 p.
1972. szeptember. IV. évf. 2. sz. 36 p.
ORSZÁGJÁRÁS. Ajánló bibliográfia.
1 A Dunántúl és a Kisalföld. Összeáll. Farkas
Alexandra, Kalmár Mihályné. 39 p.
2.

Észak-Magyarország. Összeáll.
Morcsányi Rozália. 27 p.

Kalmárné

3. A Tiszántúl. Összeáll. Kalmárné Morcsányi
Rozália. 37 p.
4. A Duna-Tisza köze. Összeáll. Varga Istvánné.
48 p.
PESTY FRIGYES KÉZIRATOS HELYNÉVTÁRÁBÓL. Közzéteszi Bognár András. Kiad.
a Katona József Megyei Könyvtár-VFMK.
I. Jászkunság. 1978. 18, 406 p.

1991. Összeáll. Lengyelné Molnár Klára. 1992.
22 p.

II. Külső-Szolnok. 1979. XV, 331 p.

1992. Összeáll. Lengyelné Molnár Klára. 1994.
17 p.

RÖVID ÚTON. Pedagógiai folyóiratszemle. Kiad.a VFMK(-Megyei Pedagógiai Intézet 1980)
Szerk. Szurmay Ernő (70/1-83/5-6), Zsolnai
József
(70/1-72/1)
Notheisz
Jánosné
(72/1-74/2), Lauritz Miklósné (74/1-75/2-3),
Őri Zoltánné (74/3-83/1-2), Esztó Péterné

1993. Összeáll. Gregorné Földi Mária. 1994. 14 p.
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(79/3-4-82/4-6),
(Ladosné) Varjú
Irén
(83/1-2-84/3, 87/4-88/4), Pápayné Kemenczey
Judit (84/1-84/3), (Rekéné) Mondok Ildikó
(84/4-5-86/3, 87/1-88/3), Dr. Horváth Károly
(84/4-5-88/4),
Maczóné
Fehér
Ilona
(85/1-2-85/4), Dankóné Szabó Edit (86/4).
1970-1988
SZOLNOK MEGYEI KÖNYVBARÁT. A
könyvbarát mozgalom Szolnok megyei
szervező-bizottságának híradója. Szerk. a
SzMVK-FSzMSzK. Összeáll. Nagy János.
1962-1963

1978-79. VI. Bakhus. Szerk. Duró Győző. 1978.
150 p.
1978-79. VII. Macbeth. Szerk. Duró Győző.
1979. 182 p.
1978-79. VIII. A hamis pénz. Szerk. Balogh
Elemér. 1979. 138 p.
1978-1979. IX. Candide. Szerk. Balogh Elemér.
1979. 184 p.
Egy évad hordalékai.Dokumentumok, történetek,
egyebek... Szerk. Balogh Elemér. 1979.159 p.
1979-80.1. Csere. Szerk. Magyar Fruzsina. 1979.
178 p.
1979-80. 2. A játszma vége. Szerk. Balogh
Elemér. 1979. 146 p.

A SZOLNOK MEGYEI NÉPLAP REPERTÓRIUMA. Összeáll. Nyitrai Lajos (I-XL),

1979-1980. 3. La Mancha lovagja. Szerk. Magyar
Fruzsina. 1979. 107 p.

Szurmay Ernő (XII.)
(I.) 1949. november-1950 december. 1977. 232 p.

1979-80. 4. Csoda - Üzenet. Szerk. Balogh
Elemér. 1979. 144 p.

(II.) 1951. 1978. 213 p.

1979-80. 5. Kamarambó, a senki fia. 1979. 72 p 5
t.

III. 1952. 1979. 172 p.
IV. 1953. 1980. 244 p.
V. 1954. 1981. 197 p.
VI. 1955. 1981. 194 p.
VII. 1956. 1982. 158 p.
VIII. 1957. 1984. 160 p.
IX. 1958. 1986. 173 p.
X.1959. 1987. 167 p.
XI. 1960. 1988. 156 p.
(XII.) 1987. 1990. 164 p.
A SZOLNOKI SZIGLIGETI SZÍNHÁZ MŰHELYE. Szövegkönyvek. Kiad. a Szigligeti
Színház-VFMK.
1978-79. I. Nem félünk a farkastól. Szerk. Duró
Győző. 1978. 186 p.
1978-79. II. Legenda a lóról. Szerk. Duró Győző.
1978. 144 p.
1978-79. III. Vérrokonok. Szerk. Duró Győző.
1978. 154 p.
1978-79. IV. Tangó. Szerk. Duró Győző. 1978.
164 p.
1978-79. V. Pacsuli palota. Szerk. Duró Győző.
1978. 94 p.

1979-80. 6. A láncra vert Übü. Szerk. Magyar
Fruzsina. 1979. 153 p.
1979-80. 7. Bál a Savoyban. Szerk. Balogh
Elemér. 1979. 124 p.
1979-80. 8. Platonov szerelmei. Szerk. Magyar
Fruzsina. 1980. 265 p.
1979-80. 9. Az út avagy Svejk, a derék katona
további kalandjai. Szerk. Balogh Elemér.
1980.167 p.
1979-80. 10. Whisky esővízzel. Szerk. Balogh
Elemér. 1980. 125 p.
1979-80. 11. Tizenkét dühös ember. Szerk.
Magyar Fruzsina. 107 p.
1979/80. Egy évad hordalékai. Szerk. Balogh
Elemér. 1980. 211 p.
1980-81. 1. A hókirálynő. Szerk. Balogh Elemér.
1980.122 p.
1980-81. 2. Az ember tragédiája. Szerk. Magyar
Fruzsina. 1980. 262 p. 4 t.
1980-81. 3. Szerelem, ó! Szerk. Balogh Elemér.
1980. 130 p.
1980-81. 4. Amerikai Elektra. Szerk. Balogh
Elemér. 1980. 175 p.
1980-81. 5. A születésnap. Szerk. Magyar Fruzsina. 1980. 148 p.
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1980-81. 6. A bíborsziget. Szerk. Balogh Elemér.
1981. 150 p.

1977-1984

1980-1981. 7. Troilus és Cressida. Szerk. Magyar
Fruzsina. 1981. 182 p.

TÖRTÉNELMÜNK FORDULÓI. Ajánló bibliográfia. Összeáll. Szathmáryné Rékasy
Ildikó.

1980-81. 8. Pablito nővérei. Szerk. Magyar
Fruzsina. 1981. 117 p.
1980-1981. 9. A három testőr. Szerk. Balogh
Elemér. 1981. 140 p.
1981-1982. 1. Emil és a detektívek. Szerk.
Magyar Fruzsina. 1981. 74 p. 5 t.
1981-1982. 2. Koldusopera. Szerk.
Fruzsina. 1981. 123 p.

Magyar

1981-1982. 3. A halál árát a halottaktól kérdezd.
Szerk. Magyar Fruzsina. 1981. 63 p.
1981-1982. 4. Hamlet, dán királyfi.
Magyar Fruzsina. 1981. 187 p.

Szerk.

1981-1982. 5. A három megesett lány esete.
Szerk. Magyar Fruzsina. 1982. 125 p.
1981-1982. 6. I. Erzsébet. Szerk. Magyar Fruzsina. 1982.103 p.
1981-1982. 7. A Nagy Romulus. Szerk. Magyar
Fruzsina. 1982. 182 p.
1981-1982. 8. Liliom. Szerk. Magyar Fruzsina.
1982.190 p.

1. Honfoglalás, államalapítás. 1975. 32 p.
2. Az Anjouk és a Hunyadiak kora. 1976. 44 p.
3. Dózsa és Mohács százada. 1976. 62 p.
4. „Két pogány közt" ... Bocskaitól Rákócziig.
1978. 66 p.
5. A Rákóczi-szabadságharc. 1979. 54 p.
6. A magyar felvilágosodás. 1980. 61 p.
7-8. A reformkor és a szabadságharc. 1982. 135
P9-10. Az önkényuralom és az Osztrák-Magyar
Monarchia. 1983. 156 p.
11-12. Az őszirózsás forradalom és a Magyar
Tanácsköztársaság. 1985. 157 p.
13-14. Az ellenforradalmi rendszer. 1919-1945.
1987. 178 p.
15. A felszabadult Magyarország első negyedszázada. 1987. 160 p.

1982-1983. Ványa bácsi. Szerk. Kornis Mihály.
1982. 95 p.

ÚJABB POLITIKAI MŰVEINKBŐL. Ajánló
bibliográfia.

1982-1983. Amphitryon. Szerk. Magyar Fruzsina. 1982.87 p.

1. Összeáll. Braun Ágostonné. 1975. 20 p.

1982-1983. A kazetta. Szerk. Magyar Fruzsina.
1982.179 p.
1982-1983. Micimackó. Szerk. Magyar Fruzsina.
1982. 84 p.
1982-1983. Ármány és szerelem. 1983. 229 p.
1982-83. Vonó Ignác. Szerk. Magyar Fruzsina.
1983. 199 p.
1983-1984. Pisti a vérzivatarban. Szerk. Magyar
Fruzsina. 1983. 98 p.
1983-1984. Az elveszett levél. Szerk. Magyar
Fruzsina. 1984. 101 p.

2. Összeáll. Czaga László. 1976. 34 p.
3. Összeáll. Czaga László. 1976. 38 p.
4. Összeáll. Nagy Ibolya. 1978. 34 p.
Verseghy Ferenc kiadatlan írásai.
I. kötet. Szöveggondozás, szövegkritika, jegyz.
Deme Zoltán. Szerk., előszó: Szurmay Ernő.
1982. 265,2 p.
II. kötet. Szöveggondozás, szövegkritika, jegyz.
Deme Zoltán. Szerk., előszó: Szurmay Ernő.
1982.248 p.

1984-1985. Ó, azok a hipochonderek. Szerk.
Morcsányi Géza. 1984.

III. kötet. Válogatta, sajtó alá rendezte, a jegyzeteket írta: Fried István. Előszó: Horváth
Károly. Szerk. Szurmay Ernő. 1987. 101 p.

TÁJÉKOZTATÓ JEGYZÉK vezetők számára.
Készült a Hajdú-Bihar megyei Könyvtár anyagának felhasználásával és a SzMK tájékoztató
szolgálatának kiegészítésével.

VERSEGHY FERENC: A MAGYAR NYELV
TÖRVÉNYEINEK ELEMZÉSE. Analiticae
institutionum linguae hungaricae. Szerk. Szurmay Ernő.
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1. rész. A magyar nyelv etimológiája.
(1. fuz.) Előszó: Szurmay Ernő. 1972. 134 p.
2. fuz. Előszó: Szurmay Ernő. 1978. 5, 135-139.
P3. ffiz. 1979. 10, 320-449. p.
4. ffiz. 1979. 208 p.
2. rész. A magyar nyelv mondattana.
5. füz. Utószó: Lakó György. 1979. 11, 209-395,
6p.
3. rész. A magyar nyelv művészi felhasználása.
(1. füz.) Előszó: Szathmáry István. 1973. 206 p.
2. füz. Előszó: Szurmay Ernő. 1974. 2, 207-300
P3. füz. Előszó: Szurmay Ernő. 1974. 2, 301-399
P-

VFMK HANG ÉS VIDEOTÁRA. Kiadványok.
Összeáll. Tóth Etelka.
1. Wolfgang Amadeus Mozart 1756-1791. 1992.
122 p.
2. Tél — télapó — karácsony. Ajánlójegyzék.
1993.71, l p .
3. Március 15. Ajánlójegyzék. 1994. 52, 2 p.
4. Idegennyelvi anyagok. Ajánlójegyzék. 1994.
166, 1 p.
A VFMK MUNKATERVE AZ ... ÉVRE.
1959. Összeáll. Sági Pál. 1959. 2, 22 p.
1960. Összeáll. Kisfaludi Sándor. 1960. 13 p.
1961. Összeáll. Kisfaludi Sándor. 1961. 11 p.
1962/1963. Összeáll. Nagy János. 1962. 25 p.

4. füz. Előszó: Szurmay Ernő. 1975. 3, 400-462

1963/64. Összeáll. Nagy János. 1963. 48, 3 p.

P5. füz. 1976. 2, 463-575 p.

1964/65. Összeáll. Nagy János. 1964. 20, 9 p.
1965/66. Összeáll. Nagy János. 1965. 32 p.

6. füz. 1977. 3, 576-712 p.

1966/67. Összeáll. Imre Lajos. 1966. 52 p.

7. füz. Utószó: Szurmay Ernő. 1977. 6, 713-1017
P-

1968. Összeáll. Imre Lajos. 1968. 32 p.

A VFMK BESZÁMOLÓJA AZ ... ÉVBEN
VÉGZETT MUNKÁRÓL.
1950/51. Összeáll. Kaposvári Gyula, Thoroczkay
Rudolfné. 1952. Gépirat. 10 p., 5 t.
1951/52. Összeáll. Thoroczkay Rudolfné, Illyés
Mózes. 1953. Gépirat. 7 p.

1969. Összeáll. Imre Lajos. 1969. 22 p.
1970. Összeáll. Szurmay Ernő. 1970. 23 p.
1971. Összeáll. Szurmay Ernő. 1971. 14 p.
1972. Összeáll. Szurmay Ernő. 1972. 25, 2, 5 p.
1973. Összeáll. Szurmay Ernő. 1973. 19 p.
1974. Összeáll. Szurmay Ernő. 1974. 24 p.
1975. Összeáll. Szurmay Ernő. 1975. 36 p.

1953. Összeáll. Illek József. 1954. Gépirat. 6 p., 7
t.

1976. Összeáll. Szurmay Ernő. 1976. 36 p.

1954. Összeáll. Kisfaludi Sándor. 1955. Gépirat.
20 p.

1978. Összeáll. Szurmay Ernő. 1978. 40, VIII p.

1955. Összeáll. Kisfaludi Sándor. 1956. Gépirat.
58 p.

1977. Összeáll. Szurmay Ernő. 1977. 25 p.
1979. Összeáll. Szurmay Ernő. 1979. 28 p.
1980. Összeáll. Szurmay Ernő. 1980. 8, 24 p.

1956. Összeáll. Kisfaludi Sándor. 1957. 42 p.

1981. Összeáll. Szurmay Ernő. 1981. 2, 36 p.

1957. Összeáll. Kisfaludi Sándor. 1958. 64 p.

1982. Összeáll. Szurmay Ernő. 1982. 2, 42 p.

1958. Összeáll. Sági Pál. 1959. 4, 71 p. 6 t.

1983. Összeáll. Szurmay Ernő. 1983. 45 p.

1959. Összeáll. Kisfaludi Sándor. 1960. 45 p. 18
t.

1984. Összeáll. Ecseki Jánosné. 1984. 59 p.
1985. Összeáll. Ecseki Jánosné. 1985. 60 p.

1960. 1961.70, 5 p.

1986. Összeáll. Ecseki Jánosné. 1986. 36 p.

1961/62. Összeáll. Nagy János. 1962. 29 p.
(Jelentés a SzMVK...)

1987. Összeáll. Horváth Károly. 35 p.
1988. Összeáll. Horváth Károly. 1988. VI, 37 p.
1989. Összeáll. Ecseki Jánosné. 1989. VI, 54 p.
1990. Összeáll. Horváth Károly. 1990. 40 p.
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KÖNYVTARUNK TÖRTENETE
Kéziratok (pl. szakdolgozatok) és tervdokumentációk
Almási Gizella: Ifjúsági olvasók szolgálata a
SzMVK gyermekkönyvtárában (14-18 évesek). Szakdolgozat. Szolnok, 1979. 27 p.
Áttekintés a VFMK életéről, munkájáról 19811985. Beszámoló. Összeáll. Ecseki Jánosné.
Szolnok, 1986. 32, 8, 3 p.
Balogh László: JNkSzMi VFK. Évfolyamdolgozat. Jászberény, 2002. 33 p.
Buborné Vincze Judit-Kardosné Benke Irén: A
mai magyar irodalom olvasásának vizsgálata a
VK-ban. Szolnok, 1964. 20 p.
Ecseki Jánosné: A SzMK nőolvasóinak rétegződése, irodalmi ízlése és olvasási kultúrája.
Szakdolgozat. Szolnok, 1966. 3, 73, 21 p.

Horváth Károly: Számítógépesítés a VFMK-ban.
Évfolyamdolgozat. Szolnok, 1989. 23, 2 p.
Horváth Zsuzsanna: Helyismereti munka a
JNkSzMi Könyvtárban. Szakdolgozat. Bp.
2002. 53, 89 p.
Illés Julianna: A TextLib integrált könyvtári
rendszer a JnkSzMi VFK-ban. Szakdolgozat.
Bp. 2002. 46 p.
Kiss Katalin: A VFMK Gyermekkönyvtárának
története a kezdetektől 1963-ig. Szakdolgozat.
Jászberény, 1982. 26 p.
Kóródiné Klenczner Ilona: A szolnoki VFMK
gyermekkönyvtárának zenei részlege. Szakdolgozat. Szolnok, 1986. 33, 5 p.
Lauritz Miklósné: A SzMVFK gyermekkönyvtárának hatóköre. A gyermekolvasók könyvtárhálózati szokásai. 1967-1976. Szakdolgozat. Szolnok, 1977. 48, 6 p. 1 térk.

Elek Lajos: A SzMVK története. Szakdolgozat.
Szolnok, 1966. 34, 4, 3 p. 16 t.

Lengyel Gézáné Molnár Klára: Szakfelügyelet és
módszertan Szolnok megyében. Szolnok,
1979. 31p.,91ev.

Fábián Tamás, ifj.: A JNkSzMi VFK története
1989-1998 között. Szakdolgozat. Jászberény,
1999.44, 14 p.

Madarasi Magdolna: A „Verseghy Ferenc"
SzMK gyermekrészleg kézikönyvtári állománya. Szakdolgozat. Szolnok, 1976. 3, 60 p.

Farkas Gyuláné: A SzMVFK Gyermekkönyvtára
kézikönyvtárának állománya és olvasottsága.
Szakdolgozat. Szolnok, 1975. 34 p.

Nagy Lászlóné: A könyvtári szakfelügyelet tapasztalatai Szolnok megyében és néhány
nagyközséges alföldi megyében. Szakdolgozat. Szolnok, 1976. 60 p.

Frankó Orsolya: Kiírástól az arculatig. A szolnoki VFMK Gyermekkönyvtárának arculatterve.
Szakmai dolgozat. 2002. 32 p.
Hídvéginé Kemenczey Anett: A VFMK gyermekkönyvtárának olvasóterme és használata.
Szakdolgozat. Jászberény, 1988. 44, 2, 3 p.
Horváth Károly: Szabó Ervin könyvtárpolitikai
elvei a SzMVK munkájának tükrében. Tanulmány. Szolnok, 1986. 15, 2 p.
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Nagy Mihályné: A SzMVFK jelenlegi működési
körülményeinek és tevékenységének kritikai,
elemző ismertetése. (1971-1975.) Karcag,
1977. 77 p.
Rágó Csilla: A VFMK dokumentumainak tartalmi feltárása katalógusai tükrében. Szakdolgozat. Nyíregyháza, 1993. 49, 5 p.

Siposné Nagy Julianna: A szakkatalógus szerkesztésének problémái a SzMK-ban. Szakdolgozat. Szolnok, 1985. 2, 80, 2 p.

Tóth Etelka Edit: A VFMK zenei részlegének
állománya. Állomány- és szolgáltatáselemzés.
Szakdolgozat. Bp. 2000. 90 p.

Somogyi László Péter: A SzMVFK olvasószolgálatának zenei részlegének története. Szakdolgozat. Jászberény, 1988. 29 p.

Zárójelentés a „Szolnok megyei könyvtár" című
tervpályázatról. Budapest, 1984. Építésügyi és
Városfejlesztési
Minisztérium-Művelődési
Minisztérium-SzMTVB. 51 p.

SzMK. Tervpályázat 1984. Bp. 1985. KÖZTI.
134 p.
Rövidítésjegyzék:
SzMK. Tervpályázati kiírás. Budapest, 1984.
július. Bp. 1984. Építésügyi és Városfejlesztési
Minisztérium-Művelődési
Minisztérium,
SzMTVB. 34, 4, 2 p.
SzMK tanulmányterve. Szolnok Megyei Tanács
Tervező-Beruházó Vállalata. Szolnok, 1986.
16 p. 13 tervrajz
Tanulmányterv a VK Thököly úti fiókkönyvtárának felújításához. Szolnok, 1983. Szolnok
Megyei Tanács Tervező-Beruházó Vállalata,
18, 5 p.
Teleki Józsefné: 15-18 éves olvasók kölcsönzési
szokásai a VFMK-ban. Szakdolgozat. Szeged,
1999. 44 p.

FSzMSzK = Földművesszövetkezetek Szolnok
Megyei Szövetkezeti Központja
JNkSzMi = Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
OSzK KMK = Országos Széchenyi Könyvtár
Könyvtártudományi és Módszertani Központ
SzakszMK = Szakszervezetek Megyei Könyvtára
SzMK = Szolnok Megyei Könyvtár
SzMTVB = Szolnok Megyei Tanács Végrehajtó
Bizottsága
SzMTKK = Szakszervezetek (Szolnok) Megyei
Tanácsa Központi Könyvtár
SzM(T)VK = Szolnok Megyei (Tanács) Verseghy Könyvtár
SzMV(F)K = Szolnok Megyei Verseghy (Ferenc)
Könyvtár
VFMK = Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár
VK = Verseghy Könyvtár
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Tervrajz és makett az 1980-as évek közepén
A könyvtárat eredetileg a Tisza-partra tervezték
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ÜNNEPI KÖNYVHÉT

Ünnepi könyvhét a Hubai utcában

Azok a régi május elsejék..
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A XIX. országos vándorgyűlés résztvevői és emblémája
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Könyvtári rendezvények meghívói

Még üres az új könyvtár.,

A költözködés

Megtelt a raktár

1997. augusztus 25-én Horn Gyula miniszterelnök
adta át a könyvtár új épületét

Finn vendégek...

...és francia látogatók

A művészeti szalon gyakori vendége
a Szolnoki Filharmonikus Zenekar
és a szolnoki Bartók Béla Kamarakórus

Kiállítások a művészeti szalonban

Grétsy László nyelvész értékeli a Verseghy nyelvművelő versenyt

Gyurkovics Tibor író
olvasóival beszélget

A vakvezető kutyus is
kedves vendége a könyvtárnak

V" rr
Tabák Lajos és Leilei Gábor az 1930-as évek óta hűséges olvasói a könyvtárnak.
Őket köszönti Bertalanné Kovács Piroska jelenlegi, és Szurmay Ernő volt igazgató
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Szakmai kiránduláson a veszprémi könyvtárban

\

Élet a könyvtárban a jubileum évében

A XXI. század követelményeinek is igyekszik megfelelni az új könyvtár

A Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár dolgozói a jubileum évében

I! !•

A könyvtár vezetői:
Horváthné Simon Erzsébet gazdasági igazgatóhelyettes
Takáts Béla szakmai igazgatóhelyettes
Bertalanná Kovács Piroska igazgató

A területi szolgálat

Kölcsönző és állomány-nyilvántartó
szolgálati osztály

A gazdasági szervezet

Gyermekolvasó-szolgálat

Felnőttolvasó-szolgálati osztály

.a könyvtár legfőbb ékessége maga a könyvtáros... "
Csáti Péterné

A titkárság

Állománygyarapítási és feldolgozó osztály

Az 1800-as években kiadott Verseghy-művek
és a könyvtár által kiadott válogatások

A könyvtár féltett kincse
az 1850 előtt kiadott köteteket tartalmazó
Weincheim-gyűjtemény

