
Pillanatképek könyvtárunk életéből 
munkacím 

Ízelítő egy készülő albumból 



1.fejezet 

Könyvtári épületek,  

könyvtáros munkahelyek 



.A kultúrházat 1940 októberében tervezte meg Schmidl Ferenc építész, a városi mérnöki hivatal vezetője a XI. Ince pápáról elnevezett térre 
(ma Bartók Béla tér). Az épület Jókai utca felé eső, külön bejáratú könyvtári részét a kultúrház előadóterme és színpada alá helyezte el. Az 
épület központi fűtését az alsó raktári szintre vezető lépcsőn megközelíthető alagsori kazán biztosította. Az előtérben lehetőség volt a 
katalógusszekrények elhelyezésére. Innen egy belső lépcsőn közelíthető meg a gondnoki (házfelügyelői) lakás felett kialakított olvasóterem 
és a könyvtáros munkaszobája.  A háborús körülmények miatt a kultúrház építése igen lassan haladt, de a könyvtári rész 1944 elején már 
beköltözhető állapotba került. Bár a könyvszállító lift és az olvasóterem még nem volt használható állapotban, márciusban megtörtént a 
beköltözés, és május 1-jén dr. Kiss Jenő újra megindította a kölcsönzést. A leltározott állomány ekkor 8229 mű (kb. 10-15 ezer kötet) volt. 

Továbbra sem volt főállású könyvtáros, a nyitva tartás heti 2x2 óra volt. Dr . Kiss Jenő halála miatt a városi könyvtár megmaradt könyveire az 
épületben lakó gondnok vigyázott. A háborús épületkárok viszonylagos helyreállítása után (a központi fűtés még nem működött) dr. Szemere 
Gyula, az állami Ybl Miklós gimnázium tanára és Somfai László, az állami polgári iskola tanára kapott megbízást az állomány rendezésére. A 
könyvtár kezelésére dr. Szemere Gyulát kérte fel a polgármester. 1947-ben és 1948-ban elkészítette és két kötetben megjelentette a könyvtár 
kölcsönözhető állományának raktári jelzetekkel ellátott, kereken 4300 kötetet tartalmazó címjegyzékét. A körzeti könyvtárakat a 
népkönyvtárak megszervezése, könyvekkel, folyóiratokkal való ellátása céljából hozták létre 1949 áprilisától. A székesfehérvári körzeti 
könyvtár megszervezése a Könczöl Imre által vezetett Fejér megyei Szabadművelődési Felügyelőség feladatköréhez tartozott. Vezetőnek 
Mácsai Lajosnét nevezték ki. A szervező könyvtárosi munkakört Kocsis István látta el. Mivel az új intézmény számára nem találtak önálló 
épületet, a városi könyvtárban alakították ki irodáját, a népkönyvtárakba szétküldendő könyvek pedig közös raktárba kerültek a városi 
könyvtár könyveivel. Dr. Szemere Gyula, lemondott könyvtárosi megbízatásáról. Így az a furcsa helyzet állt elő, hogy a felújított városi 
könyvtárnak nem volt könyvtárosa az  1950. május 21-ei avatásakor. Az épületben lakó gondnok férjét, ifj. Szapper Istvánt bízták mega 
könyvtár kezelésével. 1951. november 16-án nevezték ki az első főállású városi könyvtárost Könczöl Imre személyében.  
Kégli Ferenc 



A kölcsönzési rendszert „ablakos kölcsönzésnek” neveztük. Volt egy pult, felette három üveges ablak, amit nyitáskor felhúztunk, Az 

olvasók nem jöhettek be a könyvek közé, minden kért könyvet a könyvtárosoknak kellett a könyvtárból előhozni. Rendkívül fárasztó 

és nehéz munka volt, nemcsak fizikailag, de szellemileg is. Legtöbbször nekünk kellett ajánlani az olvasnivalókat, szerelmes, 

történelmi, kalandos, nagybetűs könyveket, ki, mit kért.  

Nagy hasznomra volt, hogy rendkívüli magyar tanáraim voltak (Iváncsó Margit és dr. Moravánszky Ákos) és mindig sokat olvastam. 

Szabó Józsefné 



Részletek Molnár Tibor építész vezető városi főmérnök emlékei az 

1910-1980-as évek Székesfehérvárára című kéziratos 

visszaemlékezéséből. 

„A Kultúrház születése nem ment simán. A párizsi világkiállításon 

arany díjat nyert, a Francia-magyar kulturális kapcsolatok című 

Aba Novák Vilmos hatalmas képsorát bemutatandó, először- a 

párizsi egyszerű építménnyel terveztem meg. Scmidl Ferenc többre 

vágyott és Kotsis Iván konzultációjával könyvtárt, képtárt és a 8 m 

magas képsor elhelyezésére is alkalmas, bő terekkel, színpaddal, 

felszerelt nagyméretű kultúrház megépítésének lehetőségét 

ügyeskedte össze... 

A Liszt Ferenc utcai nagy kultúrház együttes birtokába jutva nem 

volt igény a Bartók Béla térire. A Múzeum Csók képtár címén a 

nagytermet használja alkalmi kiállításokra. A Vörösmarty Mihály 

megyei Könyvtár az épület többi helyiségét használja. Az első 

emeleten egy 8 m magas 4 m széles, hosszú folyosóból már az 

1970-es [!1960-as] években olyan, szerkezetileg ravasz, jól 

kihasználható és barátságos  hatású három  szintes 

könyvkölcsönzőt tudtam kialakítani, amit változatlanul örömmel 

látok viszont minden könyv-kölcsönzéskor. 

A kiállító termen kell ide jutni, azaz a könyvért menő látja a 

kiállítást is, ahová különben nem fáradna be. 

Volt egy másik dédelgetett tervem is  a térrel: szabad téri színházat 

kialakítani benne…” 



Költözés 

Az első nagy költözés 1963-ban volt, amikor elkészült a háromszintes szabadpolcos részleg és raktár a Csók Képtár dohányzó 

folyosójából. A levéltártól kölcsön kapott gurtnik segítségével könyvcsomagokat készítettünk, melyekre ráírtuk pontosan, hogy mit 

tartalmaz. Akkori osztályvezetőnk, Gévay Ágnes pedig pontosan kijelölte, hogy az új helyen mi, hova kerüljön. Akkor még nem 

működött a kézi-lift sem, úgy hogy a csomagokat kézben vagy kosárban kellett lépcsőzve, cipekedve eljuttatni az új helyre. De mindig 

akadt valaki, aki kifundált valami jobb megoldást. Így kerülhetett sor arra, hogy a Bartók Béla téri épület középen kiugró ablakába csigát 

szereltek fel, a kötél végére pedig egy nagy vesszőkosarat, s abba tették az előre elkészített csomagokat. Szép látvány volt! Persze 

mindezt a könyvtárosok csinálták. Későbbi költözések során – az már a nyolcvanas években volt – próbáltunk külső erőket bevonni, s a 

munkát megfizetni, de a delikvensek fél nap után megszöktek, inkább lemondtak a fizetségről is.  

Hegedűs Éva 

Riedl Klarissza, Mészáros Sándorné, Molnár Istvánné Horváth Rózsa, Szokoli Mária, Mészáros Sándorné, Várnai 

Tamásné 



1963. Költözés közben:  

Kalocsa Irén,  

Molnár Istvánné Cirmike,  

Párniczki Józsefné Ilonka. 
Vancsik István gépkocsivezető 



ABLAKOK 

Üldögélek a Bartók Béla téren és nézegetem volt munkahelyem árkádos épületét. Feltekintek az északi homlokzat sok-sok ablakára 

is. Megszámolom. Középütt 12, kétoldalt összesen 30, ha a belső ablakokat is hozzáadom, akkor 84 ablakszárny. Eszembe jut – talán 

a hetvenes években volt – hogy sikerült találni szakembereket arra, hogy a magasban lévő ablakok festését elvégezzék. Hiába volt az 

állványozás, a létrák, az ablakokat le kellett szedni a munka alapos elvégzéséhez. Igazi izgalom volt, hogy ne legyen ez alatt eső! Az 

ablakokat a leszedés sorrendjében beszámozták, hogy a visszarakás zökkenő-mentes legyen. Hát nem volt az! Az eső ugyan elkerülte 

akkor a könyvtárt, de a takarítóknak elfelejtettek szólni arról, hogy az üvegre írt számozásnak fontos szerepe van. Ők pedig 

ragyogóra megtisztították azokat, hogy bezsebeljék a dicséreteket. Leírhatatlan volt a pánik. Az ablakok ugyanis nem voltak 

egyformák. A visszarakást számos próbálgatás, illesztgetés, no meg nem kevés „jó kívánság” kísérte. Lehet, hogy még most is ezért 

„szellőznek” az ablakok. Tanulság: nem mindig az a jó ami egyedi, ez esetben jobb lett volna a szabványos! No meg persze az sem 

árt, ha a munkát alaposan előkészítik és megszervezik. 

Hegedűs Éva  

 
Amikor még általános iskolás voltam, akkor itt a téren, a könyvtár előtt működött a színpad. ’71-72-ben lehetett, amikor jött Koncz 
Zsuzsa az Illés zenekarral. Anyukám itt dolgozott, elhozott bennünket gyerekeket, a bátyámmal. Az igazgatósági részt megkapták 
öltözőnek. Gyakorlatilag kijöttek a hangszereikkel, meg a mikrofonnal. Ennyi volt akkor a technika.  
Még a fákon is lógtak! Szenzációs volt. 
Komlósiné Farkas Judit 
 



1963. április 26.  
A szabadpolcos felnőtt kölcsönző 
megnyitó ünnepsége. 
Az emeleten olvasóterem,  a 
feldolgozó osztály munkaszobája, a 
felső szinten raktárak kialakítása is 
megtörtént.  









A napilapok olvasására a szabadpolcos kölcsönző térben nyílt lehetőség. 
Néhány év elteltével azonban a napilap-állványt polcok váltották fel. 





A hely, amely hosszú ideig nem változott, ahol megállt az idő. A felnőtt kölcsönző 
ruhatára 2017-ig így nézett ki, csak a ruhatárosok személye változott.  
Németh Istvánné, Juci néni 1964 augusztusától, 1975 februárjáig volt a könyvtár 
megbecsült, szeretett ruhatárosa, aki fogadta az olvasókat. 



1963. március - gyerekkönyvtár.  
Molnár Istvánné, könyvtáros 



1967-ben kezdtem el itt dolgozni könyvtárunk 

gyermekrészlegében. Nem tudom Csongor Rózsa 

igazgatónk miért ide helyezett, talán tudott valamit? 40 

évig, végig szerettem itt dolgozni. Mikor az ismerősök 

kérdezték, nem unalmas kiadni és visszavenni a 

könyveket, gyerekekkel beszélgetni? A válaszom - igaz 

ezt így csak a pályám végén fogalmaztam meg - azzal 

foglalkozhattam naponta, amit szívből szerettem, 

könyvekkel és gyerekekkel. 

A gyermekrészleg a könyvtár földszintjén volt. Ablakain 

beláttak a járókelők. Nem volt nagy területünk, az is 

zegzugos beosztású. A gyerekek élvezték, hogy 

elbújhattak egy-egy oszlop-polc mögé. Igaz ennek 

folyóirataink poszter-mellékletei látták kárát… Közben 

megismertük a „gyűjtőket”, és a helyzetet úgy próbáltuk 

rendezni, hogy megbeszéltük a gyerekekkel, ha nagyon 

szerették volna megtartani és elkérik, odaadtuk volna. 

Kicsi, de barátságos volt a gyerekrészleg, ahol nagyon 

sok programot szerveztünk a pedagógusokkal 

együttműködve. Közös témafeldolgozás módszerével 

közvetítettük az ismereteket minden korosztály 

csoportjainak. Jó volt figyelni, hogy olyan gyerekek is 

megnyíltak, bekapcsolódtak a közös munkába, akik 

tanórán nehezebben szólaltak meg. Egy könyvtárban 

könyvtárosnak lenni jó dolog, az ember kapcsolatokat tud 

kiépíteni a hozzá forduló olvasókkal. 

Dr. Varga Gyuláné, Zsóka 



Már korábban is dolgoztam a gyerekrészlegben, már amikor a mai raktárak helyén volt a gyerekkönyvtár. Ha kellett valaki egy-egy 

napra, engem többször átküldtek. Ott dolgoztam együtt a Szemeti Zsuzsival is, aki az első zeneszobát csinálta a kis belső teremben. 

Ott voltak gyereklemezek is, azokat a mesedélutánokhoz is használták. Nagyon megszerettem a gyerekrészleget is. 

Komlósiné Farkas Judit 



Könyvkötészet: Fehér József, Mick Sándorné, Vinkovich Rita, Danóczy Lászlóné, Ferenczy Géza 

 

A könyvkötés nagyon szép, alkotómunka. Az elhasznált, szétszakadt, táblájából kifordult könyveket újrakötni azonban nem mindig 

könnyű feladat. A mai, modern könyvgyártás szép, ízléses a kor emberének igényeit kielégítő hangulatos könyvkötéseket készít 

olcsón, de sajnos ez sokszor a tartósság rovására megy. A ragasztott kötéseknél a nem megfelelő ragasztó használata  a lapok 

kihullásához vezet. A keskeny belső margó esetenként az újrakötés lehetőségét kizárja. 

Amikor a megyei könyvtárba jöttem dolgozni, még kézi meghajtású vágógéppel, kisipari módszerekkel dolgoztunk, minden 

könyvet felfűztünk, ereszre vertünk, betábláztunk. A könyvkötő műhely munkája 1956-ban indult Mick Sándor könyvkötő 

vezetésével. 1959-ben már öten, három szakmunkás és 2 segédmunkás dolgozott ezen a munkaterületen. Én 1962-től irányítottam 

a munkát. 

Szabó Lajosné, Vinkovich Rita 



Hegedűs Éva,Szokoli Mária, Riedl Klarissz  Riedl Klarissz, Horváth Rózsa 

Női öltöző, 1963. 



 

Kovács József gépkocsivezető 

A művelődési autók a sokrétű ismeretterjesztés tartozékai voltak. Elsősorban könyvszállítás, író-olvasó 
találkozók szervezése, lebonyolítása, TIT előadások szervezése, előadók szállítása, könyvkölcsönzés, 
filmvetítés, községi könyvtárak rongálódott könyveinek beszállítása a megyei könyvtár könyvkötészetébe, stb. 
volt a feladatuk. Legtöbb járművünk az 1960-70-es években volt: egy Nysa mikrobusz, egy Barkas teherszállító, 
egy személygépkocsi, sőt egy 250 köbcentiméteres Pannónia motorkerékpár is. A könyveket mindig kocsival 
hoztuk vittük. Egyszer fordult csak elő, egy nyáron, hogy a Pannónia motorra, a hátsó ülésre gurtniztam kb. 50 
kötetet és elvittem Piripócsra az autókönyvtárba, mert már esedékes volt. Visszafele be kellett ugranom a 
dunaújvárosi könyvtárba. Piripócsról jövet végigrobogtam a Vasmű úton és belefutottam egy gépjármű-
ellenőrzésbe. Kiderült, hogy Piripócsról induláskor elfelejtettem a menetlevelet vezetni. A fejcsóválásra, majd 
a kérdésre, hogy honnan jön? Bűnbánóan feleltem, hogy Piripócsról. A rendőr nem volt vicces kedvében, 
szigorúan nézett rám. Na-na! Nem hülyéskedünk a hatósággal - mondta. De tényleg onnan jöttem, 
magyaráztam hosszasan, hogy tényleg létezik ilyen település Kisszentmiklós környékén. Mire kiengesztelődött 
és engedte, hogy büntetés nélkül a benzintankon írva, utólag pótoljam a menetlevél kiegészítését. Ebből a 
találkozásból ő is okosabb lett, én is! 
Csaba Orsolya 



A Felnőtt kölcsönző emelete, zenei részleg, 1991 
Langenbacher Mária, könyvtáros 



Raktárak 

Itt van előttem egy zsúfolt raktár képe, amely elvileg bármelyik könyvtárban is lehetne. De nem! Ez 

a megyei könyvtár Bartók Béla téri épületének egyik belső raktára. Sok minden eszembe jut róla. 

Például az, hogy ebben az épületben 7, azaz hét szinten helyezkedik el a könyvtár: 4 szint az 

igazgatóság felöli bejárattal, 3 pedig a Csók István Képtár felöli bejárattal, s köztük nincs átjárás, 

csak az utcáról, vagyis az árkádok alól. Ezt a tényt sokan nem ismerik. Azért, hogy az olvasók 

„képben” legyenek, s megértség miért kell várni sokszor percekig a kért könyvre, az Országos 

Könyvtári Napok alkalmából számukra RAKTÁRTÁRTÚRÁT szerveztek, s ez évről-évre 

megismételték. A tizedik alkalomra (2015) engem is meghívott a túrát vezető Varga Évike, hogy 

fűzzek sztorikat a látottakhoz. Történeteim inkább a változásokra emlékeztettek, bár voltak sztorik 

is. Elmondtam, hogy először csak a védett, illetve csak a helyben használható könyvek voltak a 

raktárakban, s amit csak lehetett szabadpolcra tettünk. Aztán ahogyan gyarapodott az állomány -  a 

terempolcok beállítása mellett -  egyre több könyv került a raktárakba, s nem csak duplumok. Így 

lett a kazánház és a pince átmenetileg tömör raktár /1. szint/ (1986), a levéltári anyag elköltöztetése 

után (1974) a 2. szint előbb közösségi tér, majd tömör raktár, a gyermekrészleg helye a 3. szint 

(1980) ugyancsak raktár lett, fölötte az eredetileg is raktár a 4. szint az úgynevezett méretes 

könyveket tartalmazta. Ezek ma az igazgatósági bejárat felöli raktárak. A felnőtt olvasószolgálat két 

szintje fölött a 3. szint raktár. Megemlítettem, hogy beköltözéskor (1963) a statikusok 

figyelmeztették a könyvtárosokat, hogy itt a polcokat csak félig rakjuk, mert a födém nem bír el 

több terhelést! Hogy mi történt azóta? Nézzék meg a raktárakat, meg az árkádok megerősített 

oszlopait, s keressék az összefüggést! Raktárak vannak még az Oskola utcai épületben is. Varga 

Évike játékos feladványokkal vezette végig az érdeklődő olvasókat a könyvtár titkos helyein. 

Örülök, hogy őket érdekelte. Nem úgy, mint a fenntartó kulturális bizottságának tagjait. Escher 

Ilona igazgatónk meghívta őket, hogy egyszer tartsák a könyvtárban az ülésüket, s majd tekintsék 

meg az intézmény különböző részlegeit, raktárait is „pincétől a padlásig”, hogy ők is képben 

legyenek. Lássák személyesen, hogy milyen körülmények között dolgozunk. A bejárás végéig sem 

jutottunk el, mert időközben „elfogytak” a bizottsági tagok. 

      

   

Hegedűs Éva 



1994 



  

A hálózati és módszertani osztályról 

Egy pályázati dolgozatomban megpróbáltam áttekinteni 

„röviden”, hogy mi minden fűződik 1957-től 1992-ig az 

osztály, korábban csoport, tevékenységéhez.  Ezt 38 

oldalban sikerült leírni. Ebből az időszakból két évtized 

az én munkámat is tükrözi. 

Minisztertanácsi határozat mondta ki, még 1952-ben, 

hogy a megyei és járási könyvtárak feladata, a közvetlen 

könyvtári tevékenység mellett a városi és községi 

könyvtárak rendszeres szakmai, módszertani irányítása és 

támogatása.  Ennek a feladatnak igyekeztünk mindvégig 

megfelelni. A konkrét látogatásokon és tevőleges 

segítségeken túl számos programot szerveztünk: 

tanfolyamok, továbbképzések, szakmai tanácskozások és 

tapasztalatcserék, a könyvtári híradó szerkesztése, 

irodalmi és más találkozók megszervezése stb. A létszám 

sokszor változott, de 4 főnél sosem volt több. A 

„legütősebb csapat” az 1988-as, amikor felsőfokon 

képzett, szakmai tapasztalatokkal rendelkező 

könyvtárosok dolgoztak együtt. Velük lehetett teljesíteni a 

feladatokat. 

Hegedűs Éva 

1988. Módszertan irodája: Némethné Felföldy Magdolna, Csaba 

Orsolya 

A börtönkönyvtárak felügyeleti feladatát a megyei könyvtár módszertani osztálya kapta. Hozzánk a fehérvári börtön és a baracskai fogház- és börtön 

könyvtárának felügyelete tartozott. A fehérvárinak sok ajándékkönyvet is adtunk az időközben felszámolt autókönyvtári állományból. Általában évenként 

kerestük fel az intézményeket. Baracskán a könyvtárosi teendőket az elítéltek végezték. Többnyire érettségizetteket bíztak meg, de voltak egyetemi 

végzettségűek is. Itt inkább a közlekedési vétség, vagy lopás, garázdaság, „hirtelen felindultságból” elkövetett sikkasztás miatt ültek, ill. dolgoztak saját 

gazdaságban az elítéltek. 

A könyvtári rend kialakításában alkalmilag besegítettek Jehova tanúi is, akik ez időben a fegyverviselés megtagadásáért 3 évet kaptak a két és fél év katonai 

szolgálat helyett. Nem győztem dicsérni a precíz munkájukat. Emlékezetes számomra az a feleség-gyilkos, aki még a könyvtári szakirodalmat is járatta, és 

olvasta a Könyvtárost, a Könyvtári Figyelőt. Büntetéséből az utolsó éveket töltötte Baracskán, a szegedi Csillagból jött, jó magaviselete miatt részesült ebben a 

kedvezményben. Komoly művészi tevékenységet is folytathatott. festett és fát faragott. Szabadulása előtt egy szép mellszobrot faragott– két példányban – amely 

egy idős asszonyt ábrázolt, alatta egy József Attila idézettel. Az egyik szobrot hazavitte özvegy édesanyjának, a másikat a BV intézet gyűjteményében helyezték 

el. 

Csaba Orsolya 



1980. A nagy költözés – az Oskola utcai épület bevétele 

  

A nyolcvanas évek elején, amikor a megyei könyvtár tárolási gondjai miatt már kritikus volt a helyzet, kinőttük a Bartók 

Béla téri épületet, megkaptuk az Oskola (akkor még Zalka Máté) utcai lánykollégium két szintjét, elindult a tervezés a 

többletterület kihasználása és a költözés lebonyolítása érdekében. A földszintre, a korábbi díszterembe került az 

olvasóterem, a kötészet és a helyben használható „méretes” könyvek raktára, az emeletre a gyerekkönyvtár és a feldolgozó 

osztály. Sok új bútort kellett beszerezni, elhelyezni, de a legnagyobb munkát a könyvek átszállítása jelentette. Már nem 

emlékszem pontosan hány kötetet mozgattunk meg, de csak a gyermekkönyvtár és az olvasóterem anyaga 20–30 ezer kötet 

lehetett. A gyerekkönyvtár költöztetése volt a keményebb feladat: át kellett vinni a téren a könyveket, azután csiga 

segítségével – mint húsz évvel azelőtt, 1963-ban – húztuk fel az első emeletre, ahol markos könyvtáros fiúk emelték be a 

nagy vesszőkosárba rakott könyveket. A téren át kiskocsival, a lépcsőkön és a szintek közötti könyvmozgatást kézi erővel, 

csatárláncban oldottuk meg. Egész nyarunk ráment a költözésre. Mivel a nagyalakú kötött hírlapok a Bartók Béla téri 

épületben maradtak – máshol nem fértek el –, kérésre a téren át, kézben kellett a raktárosnak átvinnie az olvasóterembe. 

(Nem tudom már, hogy a javasolt „szolgálati eső- , illetve télikabát” bevezetésre került-e?) 

 Dr. Murányi Lajos 

  



1980-ban a könyvtár megkapta az Oskola 

(akkor Zalka Máté) utcai épület földszinti 

részét. Egyértelmű volt, hogy a díszes, 

műemléki teremben az olvasótermet alakítják 

ki. 

A terem mozaikokkal kirakott padozatának 

védelmét, nem utolsó sorban a terem 

ünnepélyességét szolgálta a vörös szőnyeggel 

való felterítése. Csongor Rózsa igazgató, a 

szőnyegek védelmét szolgáló, lábbelire 

húzható posztópapucsokat vezetett be. 

Igazgatóságom alatt én sem változtattam a 

kialakult renden. Igaz, volt olyan olvasó, aki 

azért nem látogatta az olvasótermet, mert nem 

volt hajlandó „papucsozni”.A többség nem 

emelt kifogást a papucs ellen. Egészen az 

1990-es évek közepéig használtuk a 

papucsokat. A mai látogatóknak ez már 

történelem, Megjegyzem utazásaim során 

számos külföldi múzeumban, kiállító 

teremben, műemlékben találkoztam 

„papucsozással”. 

Escher Ilona 





Kaszás Istvánné Ági, Szabó Istvánné Marika, Bihari 
Ferencné Éva a kötészet új helyiségében.  
Fotó: Kabáczy Szilárd 



Fotó: Kabáczy Szilárd 

1980-ban költöztünk a tágas, napfényes új helyünkre. Örültünk a családias meleget adó, simogatható cserépkályháknak. Végre 

volt helye a gyermek-olvasóteremnek és itt kapott helyet a zenesarkunk is. Sokszor berepültek galambok az ablakokon a 

gyerekek nagy örömére. 

Nagyon sok gyerekfoglalkozást tartottunk. A város valamennyi általános iskolájával és óvodájával jó kapcsolatunk volt. A 

csoportoknak első alkalommal bemutattuk a könyvtárunkat Miért jó könyvtárba járni címmel. Tartottunk Ismerd meg városunkat 

szobraink segítségével című foglalkozásokat is, ezeket minden évben városi szintű városismereti verseny zárta a felsőtagozatosok 

részvételével. Szívesen tartottunk Jeles napokhoz kapcsolódó foglalkozásokat is.  

Itt hasznosíthattam népművelési ismereteimet a könyvtári rendezvények szervezésekor, vagy más művelődési intézményekkel 

való kapcsolatok kiépítésében és ápolásában. 

Dr. Varga Gyuláné 



Fotó: Kabáczy Szilárd 

Amikor átköltözött a gyerkkönyvtár és én is véglegesen odakerültem, mi magunk építettük a katalógust, azt én nagyon 

szerettem. Előfordult, hogy közben a Tóth Gyurka bejött, passziánszozunk?- kérdezte. Mennyit tanultunk közben!. 

Megismertük az új könyveket. Amikor kidobtuk a katalógust, mondtam is a kollégáknak, hogy vérzik érte a szívem. Közben a 

Zsóka, Vinczéné Mártika tartották a foglalkozásokat. 

Évente volt napközis tábor Velencén, ahova többszáz könyvet adtunk kölcsönbe. Leválogattuk a könyveket, írógépen listát 

írtam róluk, kosarakba raktuk és elvitték egész nyárra. Ősszel mindent visszaraktunk a helyére. 

Minden évben megrendeztük a Kazinczy szépkiejtési versenyt, ezekre komoly, szakértő zsűri jött. 

Sok kolléga megfordult a gyerekkönyvtárban is. Szerettem ott dolgozni. 

Komlósiné Farkas Judit 







Ahonnan könyvtárunk „legújabb kori”története indult, ma 
igazgatósági épületrész, amely különleges alkalmakkor 
megnyílik a látogatók előtt. 
Ünnepi Könyvhét, 1995. 



Székesfehérvár máig egyetlen, könyvtári célra tervezett épületét a Május 1. téren (ma Széna tér) építették fel. A 

fiókkönyvtárnak szánt könyvtár 1967. március 20-án nyílt meg, és kezdetektől a városi fiókkönyvtárak központja volt.  A 

megnyitó ünnepséget Jankovich Ferenc Kossuth –díjas  költő szavalata színesítette.  

Jogilag a Velinszky László Városi Könyvtár 1978-ban lett önálló, akkor kerül kizárólagosan a városi tanács kezelésébe 



. 



Királykút Könyvtár (1982-1996) 

A gyönyörű műemléképületben létesített könyvtár megnyitó ünnepségét 1982. november 22-

én Jankovich Ferenc emlékének szentelték, 75. születésnapja alkalmából. A műsort Sobor 

Antal állította össze, mellette Királykút első könyvtárosa Mészáros Sándorné. Az avató-

emlékező  ünnepségen részt vett Jankovich Ferenc özvegye is. 



2. fejezet 

A Vörösmarty Mihály Könyvtár 
munkatársai 



Könczöl Imre (1918–1990) 

  

Amikor lehetőség nyílt főállású városi könyvtáros kinevezésére, ezt a tisztséget 1951. november 16-án Könczöl Imre kapta meg. Ő lett a Székesfehérvári Városi 

Könyvtár első kinevezett, főállású vezetője. Mindenekelőtt életet igyekezett lelket lehelni a tetszhalálban szendergő intézménybe. (A leheletet szó szerint is 

érthetjük, mivel a városi tanács nem gondoskodott a téli tüzelőanyagról, s így a novemberi-decemberi hidegben bizony meglátszott a könyvtárban a lehelet.) 

Rendszerezte a kölcsönző helyiség polcain lévő anyagot, amelyet kiegészített a körzeti könyvtár letéti állományából kigyűjtött mintegy 300 kötetnyi színvonalas 

irodalommal, s megkezdte a régi állományból a kölcsönzésbe bevonható művek kiválogatását. Sokszorosított körlevélben tájékoztatta a nyilvántartott olvasókat, 

valamint a különböző intézményeket és testületeket a könyvtár, most már naponkénti, délutáni nyitvatartásáról. (Az első napok történetéhez tartozott annak 

felfedezése, hogy az épület gondnoka – a körzeti könyvtárosok hallgatólagos beleegyezésével – disznót hízlal a raktár alsó szintje és a kazánház közötti 

világítóudvarban. Természetesen azonnal megszüntette ezt a bizarr állattartást.) Könczöl ragaszkodott ahhoz, hogy maga választhassa ki munkatársait. Az ő 

döntése nyomán lett könyvtárossá kinevezve elsőként Fekets Gábor, ezt követően hamarosan Somkuti Ágnes (később Farkas Józsefné) és Kalocsa Irén, majd Kő 

Erzsébet (később Boda Imréné), aki az adminisztrációs ügyeket intézte. Vezetőjük irányításával a könyvtárosok lelkesen, gyakorlatiasan, nagy lendülettel fogtak 

hozzá a rendezetlen gyűjtemény könyvtárrá való átalakításához, a folyamatos könyvtári szolgáltatások beindításához. Könczöl jó politikai érzékkel képviselte az 

általa vezetett intézményt a tanácsi és a pártbizottsági szerveknél. Minden lehetőséget megragadott, hogy a potenciális olvasók körében ismertté tegye a könyvtár 

létezését. 1952 első felében látványosan megnövelte az olvasók számát, a látogatottságot és kölcsönzési forgalmat. Székesfehérvár könyvtára, Könczöl Imre 

vezetésével ebben az évben kezdte elfoglalni azt a pozíciót a város kulturális életében, amelyet nem volt képes betölteni fennállásának addigi közel hatvan évében. 

Kégli Ferenc 

  

Könczöl Imre a 

megyei könyvtár 

igazgatója 

1951-1956 között 



1955 
Somkuti Ágnes, kölcsönzés 
Táborosi Antal, portás 
Tóth György, feldolgozó 
Könczöl Imre, 
könyvtárvezető 
Warvasovszky Emil, 
pénzügyes(?) 
Keszei István, feldolgozó 
Kő Erzsike,(középen) 
Kiss Mária, feldolgozó 
Mányoki Tóth Irma, 
kölcsönzés 
Kalocsa Irén, kölcsönzés 



1955 
Mányoki Tóth Irma, 
Csukly Alajos 
Kalocsa Irén,  
Gévay Ágnes 

Molnár Istvánné, 1935-2010 

Most, hogy a könyvtár történetéhez emlékeket 

gyűjtünk, nem felejtkezhetünk meg Molnár 

Istvánné, született Mányoki Tóth Irmáról, azaz 

mindenki Cirmikéjéről, aki 36 éven keresztül 

Székesfehérvár kiváló könyvtárosa, 

könyvtárvezetője volt. A megyei könyvtárban 

kezdte, még Könczöl Imre és Fekets Gábor 

irányítása alatt, s ahol első munkatársai voltak: 

Kalocsa Irén, Dr. Farkas Józsefné, Csukly 

Alajos, Keszei István és Gévay Ágnes. Itt lett 

gyermek könyvtáros, s több mint egy 

évtizedig vezette a részleget legendás 

szorgalommal és empátiával. Aztán 1967-ben 

a városi könyvtár vezetője lett egészen 

nyugdíjazásáig. Sosem fogadta el, hogy két 

munkahelye volt, ez – mint egy vele készült 

interjúban mondta – „még ma is idegenül 

cseng a fülemnek. Valójában nem én hagytam 

el a megyei könyvtárat, hanem a munkaköröm 

került el máshova”. Sajnos az említett 

kollégák már nincsenek köztünk, hogy 

beszélhessenek róla, így én, aki 

könyvtárosként 1962 óta ismertem, s végig 

példaképemnek tekintettem, s haláláig 

tartottam vele a kapcsolatot, kötelességemnek 

érzem felidézni az alakját. Az említett interjút 

is én készítettem vele „31 év a könyvtár 

szolgálatában” címmel /Fejér Megyei 

Könyvtáros, 1984. 1. sz. p.19-25./, s ennek 

kapcsán még jobban megismerhettem. 

Egyetlen dologban gondolkodtunk másképp, 

én könyvtár ügyekben a maximumot /az 

előírásokat/ szerettem volna megvalósítani, ő 

pedig realista volt, mindig élni kívánt az adott 

lehetőségekkel. Valószínűleg neki volt igaza. 

Az interjúkészítés idején például14 

fiókkönyvtára volt a városnak!, s az 

állományát illetően bármikor képesek voltak 

egy újabbat nyitni. Mindezt a szakmai 

felkészültségével, társadalmi 

elfogadottságával, határtalan küzdeni 

akarásával tudta elérni. Nincs arra elég hely, 

hogy felidézzem az általa szervezett könyvtári 

rendezvények sokaságát, ahol maximálisan 

figyelembe vette az olvasói igényeket, se 

sosem engedett a színvonalból, s ha valamit 

jónak ítélt, azt az olvasóival is szerette 

megismertetni. Munkatársainak inkább példát 

mutatott, s azt erősítette bennük, hogy a mi 

munkánk csapatmunka, s hogy az olvasókért 

semmi fáradtság nem elég. 

 Hegedűs Éva 

Gévay Ágnes, 1936-2013 
Nehéz írni arról az emberről, aki 40 évig a barátom volt. Kicsit túlzás azt mondani, hogy együtt kezdtünk, 
ugyanis 1962 tavaszán én magam jelentkeztem munkára a könyvtárban, Ágnesért pedig az év őszén maga 
Csongor Rózsa ment el Verebre, hogy behívja az olvasószolgálat vezetésére. De az év azonos. Ágnes 
képesítés nélkül 4 évig tanított Vereben, s akkor tanult a Pécsi Pedagógiai Főiskolán is. Azt megelőzően 
már dolgozott a megyei könyvárban, Dr. Farkas Józsefnét helyettesítette szülési szabadsága idején, de 
hely hiányában később nem tudták alkalmazni. Amikor 1962-ben rögtön vezető lett a könyvtárban, úgy 
érezte, hogy ehhez meg kell szereznie a megfelelő szakmai képesítést is. Felvették az ELTE magyar-
könyvtár szakára, de csak néhány tárgyból kapott felmentés a főiskolán szerzett diplomára hivatkozva, s 
így neki is 6 év volt az egyetem levelező tagozaton, mint nekem, csak nekem egy évvel később. Az 
olvasószolgálat legizgalmasabb és legszebb időszakát együtt éltük meg: szabadpolcra való áttérés, 
költözés, az olvasói létszám megnövekedése, a múzeummal való társbérlet nehézségei ellenére számos 
közös rendezvény stb. A tanulmányi időszakban sose vettük ki együtt a szabadságunkat, de mikor én is 
végeztem és úgy gondoltuk megengedhető egy közös szabadság, méhkasként bolydult fel az 
olvasószolgálati osztály míg távol voltunk, s csak soká lehetett újra rendbe hozni. A fluktuáció, a 
pénzhiány, az egyre szétszórtabb osztály, a betegségek, tanulmányok miatti örökös szervező munka már 
nem jelentett szépséget, hanem inkább kimerültséget számára. A Fejér megyei életrajzi lexikonba az ő 
szócikkét is megírtam, hogy nyoma maradjon azoknak az értékes évtizedeknek, amit az ő személyisége is 
fémjelzett, s amire jó néhány munkatárs, akkor még fiatalok, most is szeretettel emlékeznek. 
    
   Hegedűs Éva 

Gévay Ágnes, 1936-2013 

Nehéz írni arról az emberről, aki 40 évig a 

barátom volt. Kicsit túlzás azt mondani, hogy 

együtt kezdtünk, ugyanis 1962 tavaszán én magam 

jelentkeztem munkára a könyvtárban, Ágnesért 

pedig az év őszén maga Csongor Rózsa ment el 

Verebre, hogy behívja az olvasószolgálat 

vezetésére. De az év azonos. Ágnes képesítés 

nélkül 4 évig tanított Vereben, s akkor tanult a 

Pécsi Pedagógiai Főiskolán is. Azt megelőzően 

már dolgozott a megyei könyvárban, dr. Farkas 

Józsefnét helyettesítette szülési szabadsága idején, 

de hely hiányában később nem tudták alkalmazni. 

Amikor 1962-ben rögtön vezető lett a 

könyvtárban, úgy érezte, hogy ehhez meg kell 

szereznie a megfelelő szakmai képesítést is. 

Felvették az ELTE magyar-könyvtár szakára, de 

csak néhány tárgyból kapott felmentés a főiskolán 

szerzett diplomára hivatkozva, s így neki is 6 év 

volt az egyetem levelező tagozaton, mint nekem, 

csak nekem egy évvel később. Az olvasószolgálat 

legizgalmasabb és legszebb időszakát együtt éltük 

meg: szabadpolcra való áttérés, költözés, az 

olvasói létszám megnövekedése, a múzeummal 

való társbérlet nehézségei ellenére számos közös 

rendezvény stb. A tanulmányi időszakban sose 

vettük ki együtt a szabadságunkat, de mikor én is 

végeztem és úgy gondoltuk megengedhető egy 

közös szabadság, méhkasként bolydult fel az 

olvasószolgálati osztály míg távol voltunk, s csak 

soká lehetett újra rendbe hozni. A fluktuáció, a 

pénzhiány, az egyre szétszórtabb osztály, a 

betegségek, tanulmányok miatti örökös szervező 

munka már nem jelentett szépséget, hanem inkább 

kimerültséget számára. A Fejér megyei életrajzi 

lexikonba az ő szócikkét is megírtam, hogy nyoma 

maradjon azoknak az értékes évtizedeknek, amit 

az ő személyisége is fémjelzett, s amire jó néhány 

munkatárs, akkor még fiatalok, most is szeretettel 

emlékeznek. 

  

  

  

 Hegedűs Éva 



1957-1958 
Nagy Ernő, Galambos Éva, Román Károly, 
Kocsis Árpádné 



Kiss Andor a 

VMMK igazgatója 

1957-1961  



Csongor Rózsa, azaz dr. Csongor Endréné, 1920-2013 
Rózsa húsz évig volt a megyei könyvtár igazgatója. /1961. szeptember 1. – 1981. december 31./ Igazgatóságának első félévében vett fel a könyvtárba, 
de úgy, hogy előbb utánam érdeklődött. Aztán a könyvtári munka minden területébe belekóstolhattam, majd megkérdezte, hogy hol szeretnék 
dolgozni, s amikor az olvasószolgálatot választottam, látszott, hogy örül neki. De azért ő minden munkaterületet fontosnak tartott, így lettem én is 
később helyismereti, majd módszertanos könyvtáros. Az ő munkássága alatt látványosan fejlődtek a könyvtárak: ekkor lett több önálló községi 
könyvtár, bővült a megyei könyvtár, születtek új könyvtári szolgáltatások. Jól ismerte a munkatársait, együtt volt velünk a munkán kívül a 
kirándulásokon, szilveszteri bulikon. Mégis keveset tudtunk róla. Pedig ragaszkodott hozzánk, a városhoz is. Nyugdíjazása után Budapestre költözött, 
de sokszor kapta magát és lejött meglátogatni bennünket, csak úgy, a régieket. Később telefonon tartottuk a kapcsolatot, s mire megszerveztük volna a 
találkozót, itt hagyott bennünket. A Farkasréti temetőben búcsúztattam a könyvtárosok nevében, majd lánya készséges segítségével a Fejér Megyei 
Életrajzi Lexikonba szócikket írtam róla. Ekkor ismerhettem meg igazán a küzdelmes életét, szomorú rágondolni, hogy ehhez meg kellett halnia.  
Hegedűs Éva 



1960-as évek második fele 
Dr. Farkas Józsefné, Gévay Ágnes, Szabó Józsefné, 



1967. augusztus 19. Jutalmak átadása. 
Szabó Józsefné, Mészáros Sándorné, dr. Kisteleki Győzőné, 
Vinkovich Rita, Neszmélyi Györgyné, Román Károlyné, Mátyus 
Lászlóné, Csernetics Istvánné, dr. Odry Lajosné, Nichs Józsefné 



1977. augusztus 19.  
Kollégák a negyedszázados jubileumi ünnepségen. 
Fotó: Kabáczy Szilárd 



Számomra ez a kép – utólag szemlélve – emblematikus jelzésűnek is felfogható. Nem azért, mert később a könyvtár egyik prospektusán szerepelt, hanem abban a vonatkozásban jelképes, hogy a későbbiek 

során a cédula-katalógusok gondozása, bibliográfiák szerkesztése vált fő munkaterületemmé. Ugyanis amikor a Videoton műszaki könyvtárából áthelyezésemet kértem a megyei könyvtárba, 1969 tavaszán 

először a módszertani csoportba kerültem, majd egy ideig a feldolgozó csoportban helyettesítettem az egyik távollévő kolléganőt. Utána lettem az olvasószolgálat munkatársa, végül 1970 szeptemberétől 

folyamatosan a feldolgozó osztály volt a munkahelyem. Az 1970-ben készült képen valószínűleg a kölcsönzőpultnál lehettem szolgálatban, amikor a Fejér Megyei Hírlap fotósa, Kabáczy Szilárd bizonyára 

úgy gondolta, hogy jól mutat majd a könyvtári katalógusszekrény akkor, ha legalább ketten is egyidejűleg használják. Ezért állíthatott oda engem is, barna munkaköpenyemben a szakkatalógus elé, hogy 

tegyek én is úgy, mintha keresnék benne. 

  

Kégli Ferenc 

Fotó: Kabáczy Szilárd 



1988. aug. 19. A Módszertani csoport a 
gépkocsivezetővel 
Dr. kisteleki Győzőné, Némethné Felföldi Magdolna, 
Csaba Orsolya, Zab Jenő, Hegedűs Éva 



1988.december, nyugdíjas találkozó 

Rendszeressé vált a nyugdíjba készülő kollégák köszöntése, a 

nyugdíjasok és aktív dolgozók évenként egyszeri találkozása 

Molnár Istvánné, Kalocsa Irén, Garami Ferenc, Ferenczi 

Lászlóné,Szabó Istvánné, Ábrahám Józsefné, Szabó Imréné, dr. 

Kerekes András, dr. Kisteleki Győzőné (áll), Escher Ilona, Csaba 

Orsolya 



1991-ben is házi ünnepségen köszöntötték  
a 10, 25, 30 éves törzsgárda tagokat. 
Kállai Miklósné, dr. Varga Gyuláné (25), dr. Kisteleki 
Győzőné (25), Escher Ilona, Horváthné Langenbacher 
Mária, Fenyvesi Lászlóné, Csaba Orsolya (30), 
Hegedűs Éva (30), Vörös Jánosné, Zab Antal Jenő 



1992. május 18.  

Tóth György nyugdíjas búcsúztatója 

Tóth Józsefné és Horváth Imréné könyvkötők,  

dr. Kisteleki Győzőné 

A felejthetetlen és pótolhatatlan Tóth György 

1974. január 16-án lettem a Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár dolgozója, 

amikor a Fejér Megyei Pedagógus Továbbképző Intézet könyvtárosi beosztását 

cseréltem fel egy olvasószolgálati állásra. Talán nem mindenki tudja, hogy 

ebben a változtatásban Tóth György igazgatóhelyettesnek jelentős szerepe volt, 

aki ezt megelőzően sokat segített a kezdő könyvtáros és elsőéves 

könyvtárszakos levelező hallgató szakmai gondjainak a megoldásában. 

(Természetesen rólam van szó.) Többször találkoztunk a Bartók Béla téren is – 

1973-ban már a József Attila Gimnázium egykori igazgatói lakásában 

működött az intézet –, és ott került sor a „munkaerőcsábításra” is a kíváncsi 

fülek kizárásával. (Így dolgozott egy régivágású „fejvadász” a hetvenes 

években.  

  

A Fejér Megyei Könyvtárosban publikált írásaim témáit a véletlen hozta, vagy 

levelező tagozaton folytatott egyetemi tanulmányaimból (1972–1975), olykor a 

könyvtári munka során adódtak, de sokszor előfordult, hogy Tóth György 

javasolt vagy adott egy-egy témát. Így született a Székesfehérvár 1688. évi 

felszabadítása az MTA Könyvtárának korabeli, németnyelvű újságlevelén c. 

cikkem is, melynek a korabeli, 1688-as nyomtatvány Gyurkától kapott 

mikrofilm-másolata volt a kiindulópontja. 

Hasonlóképpen jött létre az Adalékok a reformkori Fejér megye 
olvasáskultúrájához írásom, melyek későbbi doktori dolgozatom (1993) 
magvát képezte. Gyurka hívta fel a figyelmem a fennmaradt néhány iratra, a 
Fejér Megyei Olvasótársaság első évkönyvére és Halléban nyomtatott 
katalógusára, ami a könyvtár gyűjteményében volt, adta kezembe Könczöl 
Imre és a saját cikkét, és mutatta meg A Szüry-gyűjtemény katalógusában 
szereplő egyik tételt, a Kliegl-könyv leírását, mely azt közölte a megjegyzésben, 
hogy a könyv a Fejér Megyei Olvasótársaság tulajdona volt a pecsét szerint. Ez 
azután a további munka során igen fontosnak bizonyult.) De nemcsak 
ösztönzött, témákat javasolt, de tanácsaival és kritikai megjegyzéseivel is 
segített. Mindenről tudott, amit Fehérvárról írtak, amit tudni kellett, vagy 
fontos volt. Ma is hiányzik nekem. 
Dr. Murányi Lajos 
  



Tóth György a kollégák körében a Feldolgozó osztály irodájában 
Escher Ilona, Tóth György, … Hegedűs Éva, Komlósi József, Csaba Orsolya, Bán Katalin, 
Kneifel András (áll) dr. Kisteleki Győzőné, Komlósiné Farkas Judit, Karácsony Sándor. 
Kiss  Árpádné 
 



Szakmai önéletrajz 

Harminckét évig dolgoztam a megyei könyvtárban (1962-1994). Szakmai képesítést levelező tagozaton szereztem, előbb 

középfokút az OSZK-KMK szaktanfolyamán, majd felsőfokút az ELTE magyar-könyvtár szakán (1972). Intézményünkben 

voltam olvasószolgálatos, majd helyismeretes, utána módszertanos könyvtáros, ez utóbbiban két évtizedet töltöttem el. A 

beosztásomat illetően voltam csoportvezető, osztályvezető, igazgató helyettes, végül rövid ideig megbízott igazgató is, nem 

önszántamból. A Fejér megyei Könyvtáros felelős szerkesztője voltam az 1982-1994 években. Tagja lettem 1966-tól a Magyar 

Könyvtárosok Egyesületének, s a Fejér megyei szervezet elnöki tisztségét is betöltöttem 1985-től 1996-ig. Nyugdíjasként egy 

évtizedet a városi könyvtár Széna téri tagkönyvtárában, főleg katalógusépítéssel foglalkoztam. Az utóbbi 5-6 évben pedig 

anyaintézményem helyismereti csoportjában – néhány órában – önkéntes munkát vállaltam. 

Hegedűs Éva 



1961-1970  között a FSZEK munkatársa, 1980-ig a Jászberényi Városi - Járási Könyvtár igazgatója, ezt követően az OSZK 

Könyvtártudományi és Módszertani Központ munkatársa, propaganda osztályának vezetője, majd a FSZEK  Központi Ellátó 

Szolgálatának főosztályvezetője. 1991-től ismét az OSZJ munkatársa,  1994-től a Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár 

igazgatója, 1999 és 2005 között címzetes igazgatóként  módszertanos könyvtáros, szakfelügyelő.  

Dr. Arató Antal 



1976. szeptember 1-jén léptem át a Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár küszöbét mint dolgozó, de előtte már több éve a 

könyvtár olvasója voltam. Akkor még persze nem tudtam, hogy ebből évtizedek lesznek. Először az olvasószolgálatban dolgoztam 

raktárkezelőként, de már a következő évben felvettek a Szombathelyi Tanárképző Főiskolára, könyvtár-magyar szakra, levelező 

tagozatra, így néhány év múlva tájékoztató könyvtáros lettem. A főiskola befejezése és a katonai szolgálat után tanultam tovább, és 

1987-ben diplomáztam az ELTE kiegészítő könyvtár szakján. Ezt követően a könyvtáron belül különböző munkakörökben és 

beosztásokban dolgoztam. Voltam helyismereti könyvtáros (helyismereti csoportvezető), feldolgozó osztályvezető, majd 1994-től 

1999-ig - dr. Arató Antal mellett - igazgatóhelyettes. 1999-től 2009-ig voltam a megyei könyvtár igazgatója. Ezen idő alatt négy 

évig tagja, három évig elnöke voltam az NKA Könyvtári Szakmai Kollégiumának. 2010-ben a városon belül váltottam: a Városi 

Könyvtárban dolgoztam, előbb a Széna téri, majd a Budai úti fiókban. Utóbbinak 2017-ig vezetője is voltam. 2017-től ismét a 

Széna téri Tagkönyvtárban dolgozom, olvasószolgálati könyvtárosként.  

Komlósi József 



Magony Imre, 2009. okt. 9-től 



Vasné Borsos Beáta Bíborka 

1913. április 1-jétől megbízott, október 21-től kinevezett igazgatója könyvtárunknak 

1997.  

10 éves törzsgárda tagsága okán d. Arató Antal köszönti Vasné Borsos Beátát 



VMK munkatársai 2017. december. 5. 



3.fejezet 

Szakmai programok 

évfordulók, konferenciák, 
tanulmányutak 



1972. szeptember 14. 

Országos Könyvtárépítési konferencia 

Havassy Pál, Czetz Ernő, Gubics István, Dr. Csongor Endréné, Kondor Istvánné, Sallai István, Barts Osztárné 

 
 



Előtérben a Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár makettje. A megyei könyvtár fennállása óta mindig helyhiánnyal küszködött. 

Könczöl Imrétől kezdve dr. Arató Antalig, azaz 1952-től 2000-ig (közben dr. Csongor Endréné és Escher Ilona) mindegyik igazgató 

programjában szerepelt egy új, korszerű intézmény létrehozása, építése. Legnagyobb esélyt a város ezer éves évfordulója kínálta 

1972-ben, amikor megrendeztük az I. Országos Könyvtárépítési konferenciát. Ekkorra megterveztettük a leendő megyei könyvtárat. 

A tervet Havassy Pál építész, Sallai István és dr. Tombor Tibor készítette, azzal számolva, hogy Székesfehérvár lakossága a 

századfordulóra 100 000, a megyéé 400 000 körül lesz. A könyvtárat 1600 négyzetméter alapterülettel, három szintre tervezték, ami 

összesen 5400 négyzetmétert jelentett volna. A könyvtárnak csak a makettje készült el, amit évtizedekig őriztünk az igazgatói 

irodában. E közben megszámolni sem lehet hányszor foglalkozott hol a városi, hol a megyei tanács a témával, volt amikor az építés 

határidejét is megjelölték (1985!) A rendszer váltás után az egyházi ingatlanok visszaadásának terve adott némi reményt, mivel az 

Oskola utcai épület a Ciszterci Rend tulajdonában volt. Sajnos ez a próbálkozás is hamvába hullt. 

Hegedűs Éva 

  

        
        
    Hegedűs Éva 



1977. 
 A 25 éves jubileumi ünnepség 
Nagy Jenőné a Fejér Megyei Tanács  Művelődési Osztály vezetője, Dr. Csongor Endréné 
a könyvtár igazgatója, Barts Oszkárné  
Könyvtáros hallgatóság 
Fotó: Kabáczy Szilárd 



Németh László-emlékkonferencia, 1985. december 16. 

Horváth András, Monostori Imre, Domokos Mátyás 

Előadott még Grezsa Ferenc, Bakonyi István 



Híradószerkesztők tanácskozása 

Az OSZK Könyvtártudományi és Módszertani Központ és a Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár közös szervezésében 1987. október 

15-16-án megrendeztük Gárdonyban a megyei könyvtári híradók szerkesztőinek tanácskozását. Erre az alkalomra megjelent a Fejér 

Megyei Könyvtáros repertóriuma 300 példányban. A módszertanosok a helyszínen  kiállítást készítettek más megyék hálózati 

híradóiból, repertóriumaiból. Az elhangzott előadásokat magnóra vettük, s megjelentettük a saját híradónkban,  többek között Arató 

Antal, Vajda Kornél, Gerő Gyula, Bajai Mária előadását. Az előadók és a korreferensek a megyei könyvtári híradókról, mint a helyi 

könyvtárügy fórumairól és a helyismereti munka műhelyeiről szóltak. Első ízben fordult elő, hogy a híradók tipográfiájáról részletes 

elemzést, segítőkész kritikát hallhattunk. Örömünkre szolgált, hogy a mi híradónkat tartalmi és formai szempontból is elismerték. 

2. Fejér Megyei Könyvtáros  

Az első 25 évről , ami 1961-től 1985-ig tartott, 

repertórium készült, amelynek 1698 tétele  felöleli a 

kiadványban közreadott valamennyi cikket, 

tanulmányt, tudósítást, interjút, közleményt, valamint 

a könyvtárak legfontosabb híreit. Ahol szükség volt 

rá, ott az annotációk, valamint a személyi, intézményi 

és földrajzi neveket tartalmazó mutatók segítik az 

eligazodást. A repertóriumot a Vörösmarty Mihály 

Megyei Könyvtár Módszertani osztályának 

munkatársai készítették. A Fejér Megyei Könyvtáros a 

bejáratott formában és szellemiségben 1994-ig jelent 

meg, az utolsó az 1993/2-1994/1. számot viselte. 

Később még megjelent néhány szám más 

koncepcióval és más szerkesztésben, saját 

nyomtatásban, de később ez is elhalt. 

Hegedűs Éva 

Neményi László a Könyvtári Híradó szerkesztése közben 



Magyar Könyvtárosok Egyesülete a VMMK-val közösen 1990-ben Székesfehérváron rendezte  XXII. Vándorgyűlését 

A vendégfogadó, regisztrációt végző kollégák egy csoportja: Bartha Zoltánné, Komlósi József (áll) Ugrics Margit,…, Duhaj 

Erika, Iszak Ferencné,… 



Volt egyszer egy vándorgyűlés… 

1990. július 11-14 között Székesfehérvár adott otthont a Magyar Könyvtárosok Egyesülete XXII. vándorgyűlésének, az 

egyesület és a Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár szervezésében. A közel ötszáz résztvevő igen gazdag szakmai programok 

között válogathatott. A plenáris ülésen Juhász Gyula akadémikus és dr. Hans Peter Gek, az IFLA elnökének előadásai a 

könyvtárak társadalmi szerepét taglalták. Ez volt jellemzően a tagozati és szekció ülések témája is. A tagozati ülések időbeli 

egymásutánja lehetővé tette az érdeklődő kollégáknak, hogy minél több előadást meghallgathassanak. Ezen a vándorgyűlésen 

adták át Csoóri Sándornak A világ emlékművei című verseskötetéért a Fitz József Könyv-díjat. 

A vándorgyűlés helyszínén 12 külföldi és 9 magyar cég kiállításon mutatta be a különböző könyvtártechnikai eszközeit. Itt 

találkoztunk először - a ma már általánosan elterjedt – elektronikus információközvetítő eszközökkel, a számítógépekkel. 

A vándorgyűlés résztvevői megismerkedhettek Székesfehérvár műemlékeivel, a városnézés keretében tiszteletüket tették a 

könyvtárosok Melocco Miklós új Mátyás király emlékművénél is. Az utolsó napon Velencei-tavi hajókiránduláson vehettek 

részt, a gorsiumi ásatásokat tekinthették meg az érdeklődők helyi szakemberek vezetésével. 

Escher Ilona 

  



1990. október 24. Pilinszky János emlékülés 

Az előadók: Domokos Mátyás, Mohácsi Károly, Jelenits István, Radnóti Sándor 



 

Tovább a könyvtárépítés útján… 

 

Egyetlen ember vetette fel, még pedig a 

Székesfehérvári Építész Kör (SZÉK) egyik 

illusztris tagja, építésze, Csutiné Schleer 

Erzsébet, akinek nevéhez többek között az 

Európa Nostra-díjas Rác utca is fűződik, hogy 

csináljunk már valamit a megyei könyvtár 

építése, de legalább helykijelölése ügyében. Így 

került sor 1990. december 13-án – Luca napján 

– a LUCA NAPI SZÉK rendezvényre, ahol 

építészek, könyvtárosok, olvasók még egyszer 

álmodozhattak a talán soha fel nem épülő 

könyvtárról. 

Azóta már a makettet is kiselejtezték.  

Itt tartunk 2017-ben.  

Hegedűs Éva 



1992. Tóthné Szemes Erzsébet, Hegedűs Éva, Boldizs Kálmánné 
 
A Városi Könyvtár évfordulói 
A könyvtár évfordulós ünnepségei az 1967-es könyvtári megnyitóhoz, illetve az 1978-as teljes önállóvá váláshoz fűződnek. 1967. március 20-án a Május 1. 
téren /ma Széna tér/ megnyílt az újonnan épült fiókkönyvtár, ami egyúttal akkor a város 9 fiókkönyvtárának a központja is lett, de fenntartója közösen a 
megye és város volt. Csak 1978-ban történt meg a teljes önállósulás, amikor a városi tanács kezelésébe és fenntartásába került az intézmény. Ezért volt 25 
éves évforduló 2003-ban, 40 éves évforduló 2007-ben és 50 éves évforduló 2017-ben. Mindegyik eseményen részt vettem, sőt felkért előadóként is 
szerepeltem. A témám közel azonos volt: A Városi Könyvtár története az alapítástól a rendszerváltásig. Mivel – módszertanosként, de egyszerű 
könyvtárosként is – részese voltam az eseményeknek, szívesen vállaltam a közreműködést. Ezek a megemlékezések mindig a régi olvasókkal együtt történtek 
és igen bensőséges módon. A 40. évfordulóra nagyszerű tabló kiállítás is készült, ahol fotókkal illusztrálták a négy évtized történéseit. Visszagondolva ezekre 
az évekre – ha nem is lettek újabb könyvtárak – elképesztő fejlődésen ment keresztül a szakma: a szolgáltatások bővülése, a technikai eszközök bekerülése a 
mindennapjainkba, amikor kezdetben még telefon se volt, örömmel vettem számba mindezeket.   
Hegedűs Éva 



A könyvtár centenáriumi ünnepségei 

Könyvbemutatót és könyvtártörténeti 

konferenciát tartottunk 1993-ban annak 

apropóján, hogy Kégli Ferenc megírta a 100 éves 

könyvtár Székesfehérváron című monográfiát. 

Feri akkor már az OSZK osztályvezető helyettese 

volt, s egyetemi szakdolgozatát e témakörben 

írta. Igazgatónk, Escher Ilona felkérésére vállalta 

a könyv megírását, ami a Vörösmarty Mihály 

Megyei Könyvtár elődje, a városi könyvtár 1893-

1952-ig szóló története. Öröm és megtiszteltetés 

volt számomra, hogy Feri engem kért meg 

szerkesztőnek. A levéltárakból, helyi sajtóból 

kikutatott irdatlan anyagból, ebből adódóan több 

száz jegyzetből összeállt könyv „formába 

öntésében” segédkeztem, azaz közösen dolgoztuk 

ki a végső formát. Ezért a november 29-ére 

meghirdetett könyvbemutatón – a hóvihar miatt 

távol maradt - Voit Krisztina helyett én vezettem 

a bemutatást, illetve a beszélgetést.  

  

 Hegedűs Éva 

1993-ban jelentette meg a Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár Kégli Ferenc 100 éves könyvtár Székesfehérváron című 

könyvét. Feri 1969-től 1988-ig dolgozott a könyvtár különböző részlegeiben. Volt módszertanos, olvasószolgálatos, 

feldolgozó végül helyismereti könyvtáros. A könyvtár történetét éveken át kutatta. Első tanulmánya erről a Fejér Megyei 

Könyvtáros 1985. évi 2. számában jelent meg. Ezt bővítette egyetemi szakdolgozatában, majd még részletesebben a 

könyvtár 100 éves évfordulójára megjelentetett könyvben. A kötetben 1893-tól 1952 augusztusáig a megyei könyvtárrá 

válásig, számos korabeli dokumentummal fűszerezve, a munkatársak megnevezésével jelent meg a könyv. A pontosságra 

jellemző az 574 jegyzet, a műben megjelenő 43 kép. Feri 1988. május 1-jétől az Országos Széchényi Könyvtár munkatársa 

volt nyugdíjba vonulásáig. Ott sem feledkezett meg a könyvtári bölcsőjét ringató Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtárról. 

Reménykedek, hogy lesz egyszer egy olyan fiatal, elkötelezett könyvtáros, aki a Vörösmarty Mihály Könyvtár megyei 

könyvtári korszakát feldolgozza. 

Escher Ilona 



Az 1993. december 6-án megtartott konferencián itt volt és előadást is tartott dr. Tóth Gyula, a Berzsenyi Dániel Tanárképző 

Főiskola tanszékvezető tanára, dr. Murányi Lajos, az MTA Könyvtárának osztályvezetője, Kégli Ferenc, az OSZK osztályvezető 

helyettese, dr. Voit Krisztina, az ELTE Könyvtárinformatikai Tanszékének docense, s én, akkor éppen a könyvtár mb. igazgatója, s 

mozaikokat elevenítettem fel a könyvtár 1952-1992-ig tartó történetéből. Az előadások néhol teljes, másutt rövidített szövegét 

megjelentettük a Fejér Megyei Könyvtáros 1993/2-1994/1 számában. Nagyon jó volt együtt szerepelni volt egyetemi tanárommal, dr. 

Voit Krisztinával és nagyszerű két volt kollégámmal dr. Murányi Lajossal és Kégli Ferivel.  

  

        Hegedűs Éva 



1994. április 6. 

A VMMK emlékplakettet kapott fennállása 100. évfordulója alkalmából 

Dienes Ottó, … , Gelencsér József, dr. Arató Antal 



1995. október 5. Supka Géza lapkivágat gyűjtemény átadási ünnepsége 

Különböző kiállítások rendezése, megnyitója révén az 1970-es évektől igen jó kapcsolatban voltam Supka Magdolna 

művészettörténésszel. 1995 elején felajánlj a könyvtárnak édesapja, Supka Géza (1883-1956 író, szerkesztő, politikus lapkivágat 

gyűjteményét. Supka Gáza a két világháború között folyamatosan gyűjtötte és rendezte a korabeli sajtófigyelő szolgáltatás által a 

szerkesztőségébe érkező lapkivágatokat. A legváltozatosabb témákban: történelem, földrajz, személyek - köztük írók, művészek – 

stb., stb. csoportosított cikkeket Kistelekné Ibolyával, rendeztük a könyvkötészet által gyártott irattartókban. (Kabdebó Tamás, 

Írországban élő író pl. az itt található lapkivágatok alapján írta meg az Ír-magyar affinitások 1918-1944  c. tanulmányát.) 

     A gyűjtemény ünnepélyes átadására 1995. október 5-én került sor az Összefogás a könyvtárakért  országos mozgalom keretében. 

Supka Gézáról Fábry Anna irodalomtörténész emlékezett meg. Amikor elküldtem Supka Magdolnának a rendezvényről készült 

fényképeket, így válaszolt: „Köszönöm az újonnan megküldött fotókat, Te és Anna szépek vagytok, én meg púposabb a mesebeli 

boszorkánynál, de hát úgy vélem, a lélek számít… Amúgy dolgozom vakulásig – de legszívesebben a régi barátokkal tölteném 

hátralévő időmet, akár hatmillió lapkivágat közegében, vagy Ibolyával a túrkálóban…” (Ha Székesfehérváron járt, nagy kedvvel 

böngészett, válogatott ezekben a boltokban, ilyenkor Kisteleki Ibolya volt a kísérője.) 

Dr. Arató Antal 



1998. november 2-3-án In memoriam Könczöl Imre címmel a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Fejér és Veszprém 

megyei szervezetei, a Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár, a veszprémi Eötvös Károly Megyei Könyvtár, a 

várpalotai Krúdy Gyula Városi Könyvtár és a Vörösmarty Társaság közösen emlékezett meg Könczöl Imréről (1918. 

november 11. - 1990. május 23.), a Székesfehérvári Városi Könyvtár, majd (a városi és a körzeti könyvtár összevonása 

után) a Fejér Megyei Könyvtár, utóbb (1963-tól) a várpalotai Krúdy Gyula Városi Könyvtár egykori igazgatójáról. Az 

első napon Székesfehérvárott Arató Antal, Kégli Ferenc, Laznik Gabriella, Péntek Imre, Horváth Júlia, a második 

napon Várpalotán dr. Gerő Gyula, Madaras Annamária, Varga Béla és mások emlékeztek rá nagy tisztelettel és 

szeretettel.  

A székesfehérvári rendezvényen Laznik Gabriella: Áttekintés Könczöl Imre életéről és pályafutásáról 1948-ig, Kégli 

Ferenc Adalékok Könczöl Imre fehérvári éveihez (Fejér Megyei Tanács, Székesfehérvári Városi Könyvtár.) 1949–1952 

címmel tartott előadást. A képen Horváth Júlia muzeológus a Vörösmarty Társasághoz fűződő kapcsolatáról beszél. 

Kégli Ferenc 



1999. október 18. 

British Council az Egyesült Királyság nemzetközi kulturális és oktatási szervezete tájékoztató sarok 

kialakításához adott dokumentumokat könyvtárunknak 

Az átvevők Komlósi József könyvtárigazgató, Fertő László, a Fejér Megyei Önkormányzat elnöke, Tománé Bán 

Katalin (jobb oldalon) 



Helyismereti konferencia, 2000. 

Mint az MKE Helyismereti Könyvtárosok 
Szervezete vezetőségének tagját, a 
vezetőség többi tagja már évekkel korábban 
„győzködött”, hogy a millennium évében 
Székesfehérvárnak kell megrendeznie az 
országos tanácskozást. Én erre azt 
mondtam, várjuk meg az igazgatói pályázat 
eredményét, és ha 1999 őszén én leszek az 
igazgató, megcsináljuk. Megválasztottak, 
így nem volt visszaút. Nem sok 
tapasztalattal és kevés szponzori 
támogatással vágtunk bele a szervezésbe, és 
voltak is gondjaink (pl. néhány héttel a 
kezdés előtt derült ki, hogy a szálláshelyen, 
a kollégiumban éppen abban az időszakban 
nem lesz melegvíz – szerencsére a 
tűzoltóság segített, és lajtoskocsikkal 
hozták a vizet), de végül azt hiszem, jól 
sikerült. Tartalmas, hasznos volt a program 
szakmai része, itt volt és előadást tartott az 
angol testvérszervezet képviselője is. Azt 
hiszem, mindenki jól érezte magát a 
konferencia nem szakmai részén, a 
gorsiumi látogatáson, a velencei-tavi 
hajókiránduláson, és a sukorói közös 
vacsorán is. 

A megnyitó elnöksége: Nagy Anikó, Dr. 
Mikó Péter, Komlósi József, Takács László, 
Mándli Gyula 

Komlósi József 

 

  
 

A megnyitó ünnepség elnöksége, résztvevők 



2002. A VMMK fennállásának 50. évfordulója 

Majd minden megyei könyvtár készült a megyei könyvárak alapításának 50. évfordulójára.  Másokkal együtt - mi is egy 

konferenciával emlékeztünk, amelyen az emlékezők időrendben áttekintést adtak a könyvtár elmúlt ötven évéről. A múltra való 

emlékezésen túl –  nagyon sokat segítettek a könyvtár korábbi igazgatói és munkatársai – Hegedűs Éva, Kégli Ferenc, Murányi 

Lajos, Csaba Orsolya.  

A jó hangulatú évfordulós konferencia, és az azt követő fogadás sokunk számára emlékezetes marad. 

Komlósi József 

Román Károly, Csaba Orsolya, Komlósi József, Hegedűs Éva, Neményi László 



  

A könyvtártörténeti  konferencián kívül szerettünk volna valami mást is. Erre az időpontra időzítettük az együttműködési 

megállapodás aláírását Fejér megye két testvérmegyéje, az Opolei vajdaság és Kolozs megye könyvtárával. A kapcsolat felvételekor a 

kolozsvári könyvtár igazgatója még Traian Brad volt, nagyon várta a találkozást, de ő sajnos 2002 júniusában elhunyt, így a 

megállapodást már az új igazgató, Doina Popa írta alá Fehérváron. 

 Az évfordulós rendezvényre meghívtuk az opolei és a kolozsvári könyvtár igazgatóját, akikkel a megemlékezésen aláírtuk a 

megállapodást.  

Komlósi József 

Diona Popa (Kolozsvár), Komlósi József, Tadeus Chrobak (Opole),Straszewszki Andrzej tolmács 



E különleges alkalomból alapítottuk meg a Tóth György Emlékérmet, emléket állítva ezzel a könyvtár 1995-ben elhunyt, 

Szabó Ervin-díjas volt igazgatóhelyettesének. Ezen első alkalommal tíz Fejér megyében kiemelkedő színvonalon dolgozó 

könyvtárosnak adtuk át az emlékérmet. 

 

Komlósi József 

Az első díjazottak Escher Ilona, dr. Kellner Józsefné, Molnár Istvánné, …,Némethné Felföldy Magdolna, 
Tóth Györgyné, , dr. Varga Gyuláné 



1962 
Veszprém-Győr-Pannonhalma tanulmányút 
Neményi László, Kalocsa Irén, Pap Imréné, Somorjai Orsolya, Horváth Rózsa, Várnai tamásné, Danóczy 
Lászlóné, Dr. kerekes András, Vinkovich Rita, Jalso Tamásné, Nichs Józsefné, Román Károlyné 

Tanulmányutak, tapasztalatcserék 





4. fejezet 

Vendégeink voltak 



1965. április 23. 
Tersánszky Józsi Jenő, 
Dani Lukács,  
Baranyi Ferenc 
Csók István Képtár 



1978. május 31. 

Mészöly Géza úti könyvtár 

Könyvheti vendégek:  

Marosi Júlia előadóművész és 

 Csoóri Sándor költő. 

Fotó: Fási László 

 



1971. november 17. 

Író-olvasó találkozó Örkény István íróval, közreműködött Tordai Teri színművész. 

Fotó: Kabáczy Szilárd 



1974. január 30. 

Találkozás Szabó Magda  

József Attila-díjas írónővel és 
Szobotka Tibor író, 
irodalomtörténésszel. 

 A bevezető előadást Szalay 
Károly tartotta. 

Fotó: Kabáczy Szilárd 



A Szabó Magda - Szobotka Tibor est közönsége 

megtöltötte a könyvtár igazgatósági épületének 

auláját. 

Fotó: Kabáczy Szilárd 



1977. május 27. 

A Könyvtári esték sorozat vendége  

Jókai Anna írónő és 

 Ilosvay Katalin színművész voltak. 

Fotó: Kabáczy Szilárd 



1978. február 27. Könyvtári esték 

Vendégek: Vadász Ferenc és Bata Imre 



Az író-olvasó találkozók közül szokatlansága és különlegessége 

miatt emlékszem az 1978-as Pilinszky estre, amit a 

gyerekkönyvtár régebbi helyén, az árkádok alól jól látható 

helyiségben tartottunk. A terem zsúfolásig megtelt, pedig akkor 

még – úgy hittük – kevesen ismerték Pilinszky Jánost. Tévedtünk, 

mert már akkor is számos rajongója volt.  Bejött, leült a kézi lift 

előtt elhelyezett székre, előtte kis asztal, elővette a verseskötetet 

és olvasni kezdett minden bemutatkozás, bevezető helyett 

körülbelül 40 percig. Ekkor hasra fektette a kihajtott kötetet, kb. 

10 perces szünetet tartott (a szünetben ugyan elmentek 4-5-en, 

akik nem erre számítottak), majd bejött és ugyanígy folytatta. 

Vékony, magas magasztos hangját most is hallani vélem, de akkor 

és ott mindezt elfelejtettük, s csak a vers élt a költő előadásában 

felejthetetlenül. 

Hegedűs Éva  

 

Fotó: Gelencsér Ferenc 



A megnyitó napján a Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtárban a Magvető 

Kiadó irodalmi estjén Hegedűs Máris főszerkesztő, Ágh István, Gyurkovics 

Tibor, Nemeskürty István, Szakonyi Károly, Vészi Endre voltak a vendégek. 

A Magyar Néphadsereg Helyőrségi Művelődési Központjában a Szépirodalmi 

Könyvkiadó irodalmi estjének vendégei Domokos Mátyás szerkesztő, Major 

meg az érdeklődők. 

Tamás és Sőtér István voltak. 

A hét folyamán Székesfehérvár valamennyi kiskönyvtára, szakszervezeti 

könyvtára, számos középiskolája látott vendégül írókat, költőket. 

A megye települései közül Bicskén, Sárbogárdon, Dunaújvárosban, 

Pusztaszabolcson, Mezőfalván, Bodajkon, Móron voltak könyvheti 

rendezvények. 

A szépirodalom mellett a szakirodalom területéről az Országos Műszaki 

Információs Központ és Könyvtár, az Országos Pedagógiai Könyvtár és 

Múzeum, a TIT Természettudományi Stúdiója képviselői tartottak előadásokat. 

Három kiállítás is gazdagította a programot. Az Ünnepi könyvhét könyvei, Az 

1983. évi Szép Magyar Könyv, valamint az Írók, alkotások, vallomások… húsz 

Fejér megyei író alkotásaiból című tárlatot nézhették   meg. 

Escher Ilona 

 1984. május 26.- június 2. Ünnepi könyvhét 

 1984. május 26. Országos vidéki megnyitó, Székesfehérvár 
A megye, a város kulturális intézményeinek és társadalmi szervezeteinek 

példamutató összefogásával sikerült feledhetetlenné tenni ez a nyolc 

napot. 

 A megnyitó ünnepség a Technika Háza (ma Fehérvári Civil Központ) 
előtti téren volt könyvsátrakkal, dedikálásra kijelölt helyekkel, 
színpaddal. 
Székesfehérvár akkori tanácselnöke Balázs Miklós köszöntötte a szép 
számmal összegyűlt közönséget, majd a Hazafias Népfront Országos 
Tanácsának főtitkára Pozsgay Imre nyitotta meg a könyvhetet. 
Az irodalmi műsorban fellépett Fehér Anna, Káldy Nóra, Major Tamás, 
Tolnai Miklós. A sátraknál könyveiket dedikálták Ágh István, Bella István, 
Bódás János, Csanády János, Csongor Rózsa, Csoóri Sándor, Gyurkovics 
Tibor, Jávor Ottó, Kalász Márton, Lázár Ervin, Major Tamás, Nemeskürty 
István, Sobor Antal, Szakonyi Károly, Takács Imre, Vészi Endre. A 
dedikálásra kijelölt asztaloknál hosszú sorok álltak. 
A hangulatról a Helyőrségi Fúvószenekar és a Tilinkó zenekar 
gondoskodott. 

Fotó: Kabáczy Szilárd 



1990. május 30. 

Ünnepi Könyvhét 

Csoóri Sándor költő,  

Balsai István Székesfehérvár polgármestere 

1994. december 8. 

Szakolczay Lajos irodalomtörténész,  

Csoóri Sándor költő,  

dr. Arató Antal könyvtárigazgató 

Csoóri Sándor több alkalommal látogatott el Székesfehérvárra 



Könyvheti piknik 
 Újdondász igazgatóként 1994-ben egy, a megszokottól eltérő könyvheti megnyitót terveztem, kihasználva a 
könyvtár előtti – fákkal övezett - tér adottságait. A teret sörpadokkal, asztalokkal rendeztük be, s sikerült 
megnyerni egy vállalkozót, aki sörsátrat is felállított. ( A lila hagymás zsíros kenyeret a könyvkötészet munkatársai 
készítették és kínálták.) Meghívtuk a megyében élő vagy ahhoz kötődő írókat, közülük általában 
húszegynéhányanan jöttek el. Így jött létre a hangulatos, baráti együttlétre lehetőséget nyújtó „könyvheti piknik” – 
névadója Péntek Imre volt. Az árkádsorban már délelőtt árusított a Vajda János Könyvesbolt, a Krónika Nova Kiadó 
és külön standot kapott a múzeum, a levéltár, a Pedagógiai Intézet és a Vörösmarty Társaság – Árgus Kiadó. 
   Kora délutánra már megtelt a terecske: Budapestről legtöbbször eljött Bella István, Csongor Rózsa, Kalász 
Márton, Szopori Nagy Lajos, Dunaújvárosból pedig egy egész küldöttség érkezett Kemény Dezsővel, Kiss Kálmánnal 
az élén. A meghívó szerint ebben az évben – a múzeológusokkal, helytörténészekkel együtt 14-en dedikáltak. 
   Délután 2 órakor a megyei közgyűlés elnöke köszöntötte a résztvevőket, majd a Generál Pausa együttes zenélt 
felváltva Cserta-duóval. A muzsikát és az asztaloknál kialakult jóízű tereferét félbeszakítva, időnként a pódiumra 
invitáltam író vendégeinket rövid beszélgetésre, versmondásra.  Majd Magyarist András nyitotta meg a helyi 

könyvkiadók elmúlt évi terméséből összeállított kiállítást. Mindemellett más kiállítások is színesítették a pikniket: 

„asztali tárlat” Ecsedy Mária linómetszeteiből; Kisteleki Ibolya egy golyósprésen nyomtatta és ajándékozta Perei 

Zoltán grafikusművész fametszeteit az eredeti dúcokról, Fery Antal ex libris kiállítását Supka Magdolna Széchenyi-

díjas művészettörténész nyitotta meg az olvasóteremben,  megint más alkalommal a Haraszty-kút üres 

medencéjében ”medence-tárlatot” rendeztünk  megyében élő művészek által illusztrált könyvekből stb. 

   Este került sor az olvasóteremben a könyvheti újdonságok bemutatójára, amit a város polgármestere vagy 

alpolgármestere nyitott meg. Általában több szerző volt a venégünk, csak néhány alkalmat említek meg: Somlyó 

György és Bereményi Géza; Nagy Gáspár, Péntek Imre, Vasy Géza; Kalász Márton, Kálnay Adél, L. Simon László 

stb. Számomra is kedves emlék, hogy a könyvtár az 1995. évi piknikre kiadta Dienes Ottó verses dedikációit egy 

40 oldalas füzetben. A kézirato hasonmását tartalmazó, a szerző által illusztrált, 70 számozott példány mindegyike 

elkelt. 

   Mintegy 5 év után a város vezetői úgy döntöttek, hogy a megnyitó és a rendezvények a főterén legyenek, ahol 

nagyobb nyilvánosságot kapnak. 

Könyvheti piknik 

 Újdondász igazgatóként 1994-ben egy, a megszokottól eltérő könyvheti megnyitót terveztem, kihasználva a könyvtár előtti – fákkal övezett - tér adottságait. A teret 

sörpadokkal, asztalokkal rendeztük be, s sikerült megnyerni egy vállalkozót, aki sörsátrat is felállított. ( A lila hagymás zsíros kenyeret a könyvkötészet munkatársai 

készítették és kínálták.) Meghívtuk a megyében élő vagy ahhoz kötődő írókat, közülük általában húszegynéhányanan jöttek el. Így jött létre a hangulatos, baráti együttlétre 

lehetőséget nyújtó „könyvheti piknik” – névadója Péntek Imre volt. Az árkádsorban már délelőtt árusított a Vajda János Könyvesbolt, a Krónika Nova Kiadó és külön 

standot kapott a múzeum, a levéltár, a Pedagógiai Intézet és a Vörösmarty Társaság – Árgus Kiadó. 

   Kora délutánra már megtelt a terecske: Budapestről legtöbbször eljött Bella István, Csongor Rózsa, Kalász Márton, Szopori Nagy Lajos, Dunaújvárosból pedig egy egész 

küldöttség érkezett Kemény Dezsővel, Kiss Kálmánnal az élén. A meghívó szerint ebben az évben – a múzeológusokkal, helytörténészekkel együtt 14-en dedikáltak. 

   Délután 2 órakor a megyei közgyűlés elnöke köszöntötte a résztvevőket, majd a Generál Pausa együttes zenélt felváltva Cserta-duóval. A muzsikát és az asztaloknál 

kialakult jóízű tereferét félbeszakítva, időnként a pódiumra invitáltam író vendégeinket rövid beszélgetésre, versmondásra.  Majd Magyarist András nyitotta meg a helyi 

könyvkiadók elmúlt évi terméséből összeállított kiállítást. Mindemellett más kiállítások is színesítették a pikniket: „asztali tárlat” Ecsedy Mária linómetszeteiből; Kisteleki 

Ibolya egy golyósprésen nyomtatta és ajándékozta Perei Zoltán grafikusművész fametszeteit az eredeti dúcokról, Fery Antal ex libris kiállítását Supka Magdolna 

Széchenyi-díjas művészettörténész nyitotta meg az olvasóteremben,  megint más alkalommal a Haraszty-kút üres medencéjében ”medence-tárlatot” rendeztünk  
megyében élő művészek által illusztrált könyvekből stb. 
   Este került sor az olvasóteremben a könyvheti újdonságok bemutatójára, amit a város polgármestere vagy alpolgármestere nyitott meg. Általában több szerző volt a 
vendégünk, csak néhány alkalmat említek meg: Somlyó György és Bereményi Géza; Nagy Gáspár, Péntek Imre, Vasy Géza; Kalász Márton, Kálnay Adél, L. Simon László stb. 
Számomra is kedves emlék, hogy a könyvtár az 1995. évi piknikre kiadta Dienes Ottó verses dedikációit egy 40 oldalas füzetben. A kéziratok hasonmását tartalmazó, a 
szerző által illusztrált, 70 számozott példány mindegyike elkelt. 
   Mintegy 5 év után a város vezetői úgy döntöttek, hogy a megnyitó és a rendezvények a főterén legyenek, ahol nagyobb nyilvánosságot kapnak.  
Dr. Arató Antal 
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