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Amikor kimarad 

egy fél hasáb 

 

 

Nem találom a jó címet… 
 

Hosszú éveken át szerkesztettem a Kaptár c. újságot…, sokszor írtam a 

kedves kollégáknak, hogy írják meg az eseményeket, híreket. Mindenkinek 

hálás szívvel köszönöm a közreműködést! Most búcsúzik a szerkesztő. 

Ebben a formában elbúcsúzik a Kaptár is. A következő szerkesztő majd 

megújítja, átalakítja, kérem, hogy támogassák őt is. Természetesen nem 

csak a szerkesztő búcsúzik, csak, ha már itt adom közre, illet így kezdeni. 

Tisztelettel köszönök el kedves munkatársaimtól, a Verseghy Ferenc 

Könyvtárban és a megye minden településén. Többször emlékeztem az 

utóbbi napokban a nagy elődökre, akik segítették a pályám, a sikereim. 

Ahogy elhagytam az irodám, most váltam meg néhány kedves emléktől, 

amit őrizgettem, mert itt tartotta őket velem és erőt adtak. Tudom, hogy 

tárgyak nélkül is velem vannak, nem tudok elég hálás lenni nekik…, 

gyakran égnek a mécseseim az emlékeiknek. 

Nem merek felsorolásba kezdeni, de Csátiné Icust és Pilissy Erzsókot meg 

kell említenem, persze Szurmay Ernő bácsi…, torokszorító, hogy mennyi jó 

emberrel tudtam találkozni, akik formáltak, alakítottak, szerettek, ha kellett 

megróttak, hogy jobbá tegyenek… 

A pozitív az, hogy pályatársaim közül még sokan emlékezhetünk együtt, 

és szoktunk is. Már nem nagy bulik, csak 1-2 órás telefonbeszélgetések. 

Sokszor egy rövid üzenet is hangulatvarázslattal bír. 

Megtaláltam néhány féltve őrzött levelezést is, ezt is megosztom az írója 

engedélyével. Szeretném, ha a munkatársaim azt éreznék, valóban itt 

marad minden az intézményben, amit ide építettem be…, ami engem 

épített… 

Az iratok rendezgetése során több nyugdíjas búcsúztatót is találtam. Ezeket 

most nem közlöm, hiszen kevesen ismeritek már a személyeket, de az a 

hozzáállás, amit egy ilyen eseménybe „tettek” a kollégák, mindenképp 

megemlítésre való. Ők is az elődeim voltak… 

Nehéz jól kifejezni magam, hiszen a munkám könyvtárosként valóban 

befejeződik – néhány vékony szál még 1-2 évig köt majd a szakmához, az 

oktatások, a szakértések…, a mindennapi életem teljesen átalakul. 
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Természetesen el sem tudnám képzelni, hogy 

csak otthon ülve várom a postást…, van egy 

másik területe a személyiségemnek, amit 

módszertanos könyvtárosként is „kiélhettem”, 

most viszont ezt maximálisan megengedhetem 

magamnak, a szociális érzékenységem visz 

tovább a következő utamra… 

Sikerült olyan ember személyében az utódom 

megtalálni és három és fél évet együtt 

tevékenykedni, akiről tudom, magasan tud 

fölém emelkedni: tudásban, emberségben, 

szakmai alázatban. Fogadjátok Litkei-Nyíri 

Anita kolléganőmet érdeklődéssel. 

Hálás vagyok a sorsnak, hogy a pályám jól 

választottam, sikereim, tudásom megerősítenek 

ebben. Gaál Sándor tanított vagy 20 évvel ezelőtt 

arra, hogy dolgozzak úgy, hogy a saját szögem 

beverjem a könyvtár falába. Akkor még kevés és 

apró szögeim voltak…, talán nem is értettem 

igazán, mit ad a tudtomra. 

 

Kedves Sándor! A szögek a helyükön, a 

számadás már nem az én dolgom, egy 

következő búcsúzás alkalmával, majd 

összegződnek. 

 

Minden kollégának köszönöm a tevékeny 

éveket, akik segítettek és akik nem, azoknak is. 

Jó munkatársakkal könnyű együtt tolni a 

könyvtár szekerét. Akik nehézségeket 

gördítettek elém, azoknak is köszönöm, mert 

nem is hiszik mennyit fejlődtem ezáltal. 

Megtanultam a probléma megoldását, az 

empátiát, hogy harcosnak nem csak születik az 

ember, hanem azzá válhat… 

 

„Őrizd meg az emlékezetedben az életed hátralévő 

részére azokat a jó dolgokat, melyek a nehézségekből 

születtek. Ezek bizonyítják képességeidet, és 

önbizalmat adnak bármilyen nehézséggel szemben.” 

Paulo Coelho 
 

Gaál Sándornak (Tiszafüred, ny. 

könyvtárigazgató) gratuláltam a kitüntetéséhez, 

anno 2004 márciusát írtuk. A válasza: 

„Kedves Julika! Gratulációdat ezúton 

köszönöm, s talán mostanában jöhetne már némi 

figyelmező üzi is, türelmesen, biztatón: 

őrzőknek – strázsára. 

Az öreg számadó lába reszket, kurjantása 

rekedtes, ki-kijár még a pusztára. Figyelmez. 

Nem is az új számadóra, tudja Ő, mit a nyájról 

tudni kell, inkább gyanaxik a gazdát lesi: eladja 

a pusztát, a kútgémet árnyékával, a hodályt, 

déli-bábot, etet is, vagy csak nyír, s tovább így. 

Jaj a csend, jaj a bégetés, jaj az eső, jaj a napsütés, 

s ha hányni kell netán, hogyanis: szemre? 

kardélre? havat vagy epét inkább? Maradunk a 

hónál… Bölcsen s türelmesen. 

Pályám futva, hűségem ha megtarthattam, erőm 

ha beoszthattam, harci kedvem ha (hosszabb 

ideig) el nem veszítettem: mestereim s 

pályatársaim érdeme, örömöm, kik elfogadják 

megosztom, úgy, ahogy részesei voltak 

vereségeimnek, kapaszkodásaimnak. Tiéd egy 

része, s dalra is kelünk majd, ha egy vak 

miniszter csöndesen tárogatózik egy 

tangóharmonikán… 

Apró-cseprő ügyekben, tartozásaimból ha 

törleszthetek, míg erőm engedi, -- még engedi – 

jutalom nékem. A társak üzenete, mint virágzó 

hársak illata, ajándék. S köszönöm néked újra, 

fura játékkal szavakba bújva, félmondatokkal. 

Idő van. 

S ki alkalmas ideig vár egyetlen fa alatt, hullik 

arra valami… Vagy előbb… vagy jókor még. 

 

Vállalásaid teljesítéséhez erőt, a jól végzett 

munka örömeit, jó egészséget kívánok Minden 

Tiéidnek, s Néked, s kik körülötted vannak…, 

tisztelettel, szeretettel.” 
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16 éve őrizgetem ezt a levelet, minden 

élethelyzetemben találtam új jelentést 

üzenetet…, most szégyenkezem a sok e-mailért, 

amiben csak néhány szót írtam a kollégáknak, 

hogy: rendben, küld; várom; köszönöm!; hívj fel; 

Bocsánat! 

Visszatekintve az elmúlt 41 év 3 hónap munkára 

mosolyog a lelkem. A megye minden települési 

könyvtárában hagytam „nyomokat”, egy 

rendezvényt valaki emlékében, berendezési 

tervet, beszélgetést, sok-sok munkát, jókedvet, 

örömöt. 

Hálás vagyok azért a sok bizalomért, amit 

kaptam, az örömök megosztását, a bánatok 

elmondását. Mennyi betegséget, balesetet 

szurkoltunk végig, és a veszteségeinket is 

feldolgoztuk közösen. Nevettünk és sírtunk, 

késő este, hétvégén, hajnalban, amikor ott volt 

az ideje.  

Sokszor gondoltam arra, hogy jó lenne tudni, 

hány kollégával dolgoztam együtt, lehetetlen 

már pontosan megmondani, több száz, hiszen a 

megyén kívül is sok szakmai kapcsolatot 

tartottam, projektekben közreműködtünk. 

A könyvtáros most elköszön, lezárja a saját 

munkanaplóját, már nem jelent több statisztikát, 

nem tart több szakmai napot, nem ír több levelet 

a listára. 

Mindenkinek köszönöm a munkás 

hétköznapokat és a felemelő ünnepeket. 

 

„Számomra a siker azt jelenti, hogy van öntudatom, 

a helyemen vagyok, ahogy én hívom, és kifejezem 

magam, másokat szolgálok, és magamról is 

gondoskodom, hogy ne égjek ki a végén.” 

Alanis Morissette 

Üdvözlettel: Illés Julianna 

Amikor kimarad egy fél hasáb…. 
 

A szerkesztő kitalálja, mit tud ide még 

beszuszakolni. Megírja ő a helyi 

eseményekről, időszerű szakmai trendekről a 

tudósítást. Megkér valakit, hogy írjon már 

valamit…, annyi jó dolgot teszünk napról napra, 

nem is gondoljuk végig, hogy ezzel bizony 

„dicsekedni” kellene. Tudja meg mindenki a 

szakmában.  

Emlékeznek a kollégák a közös szakmai 

sikerekre? 

A Nagy Könyv akcióra 2005-ben? 1400 könyvtár 

közreműködött az országban, sokan a megyéből 

is! 

 
 

Emlékszünk minden OKN-re? Ugye már nem? 

Pedig rengeteg ötletet megvalósítottunk, sok-

sok programot szerveztünk, vasárnap is nyitva 

voltunk… 

Az Internet Fiesta? Mennyi kattintást csináltunk 

az évek alatt? 

 

 
 

Ezek csak az országos együttműködéseink, 

legyünk elégedettek a saját könyvtári 

programjainkkal is! Ugye, hogy megtelt az 

oldal? A szerkesztő megoldja… 
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