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Pedagóguskönyvtár Aradon 
 
Sokat gondolkoztam, hogy ennek az írásnak milyen alcímet kellene ad-

nom, de nem tudtam választani az önmaguktól adódó lehetőségek közül. Talán 
fedné a valóságot a Könyvtár könyvtáros nélkül mondat, de ebből esetleg az első 
olvasásra negatív, siránkozó állítást érezne a kívülálló, holott ez egy pozitív 
tény, a könyvtárat a Pedagógus Szövetség tagjai működtetik. Vagy jó alcím len-
ne az is, hogy Kulcs a lábtörlő alatt. Ez inkább a mondásért érdekes, mert valóban 
a kulcs nem ott van, de bárki hozzáférhet, a minorita palotában működő Tuli-
pán (magyar) könyvüzletben. Egyetlen kitétel: a kulcsot vissza is kell vinni, tilos 
zsebben (női táskában, mappákban vagy dolgozatfüzetek között) tartani. 

Az eddigiek alapján egyértelmű hogy, az aradi RMPSZ-könyvtár haszná-
lója egyben kapus, keresgélő, olvasó, másoló és levelező pedagógus. Mindebből 
következik, hogy port is kell törölni, takarítani és az állományt frissíteni az óvó-
néninek, a tanítónak, a tanárnak, a mérnöknek vagy a pedagógus lelkésznek. 
Azaz egy másik jó alcím az lehetne, hogy Fáklyavivés láng nélkül. 

 
A kezdet 

 
Amikor az aradi Csiky Gergely Iskolacsoport jogilag önálló intézmény 

lett, azaz 1990 szeptemberében – de egy épületben működött egy román kö-
zépiskolával, amelytől akkor vált szét igazgatóságilag –, a délelőtti oktatás érde-
kében szükség volt még két teremre. Az aradi minorita palotában a szerzetes-
rend akkori vezetősége felajánlotta, hogy két termet át tud alakítani tanterem-
mé, ha az iskola megoldja az órarend kérdését (a távolság gyalog 10 perc, autó-
val akár 12…). Ez addig működött, amíg az intézményben meg tudták oldani a 
terem kérdését, de az asztalok, székek ott maradtak, nem volt rájuk szükség az 
iskolában. Ekkor jött az ötlet, hogy a minorita kultúrház földszintjén a nagy 
próbateremben (kb. két osztályteremnyi nagyságú) rendezzünk be egy RMPSZ-
könyvtárat, önerőből, külső és bármilyen anyagi támogatás nélkül. Az aradi mi-
norita rendház vezetősége ebben partner volt, hiszen bért nem kért, és az 
aránylag kevés villany- és vízhasználat, illetve a fűtés költségeit átvállalta.  

Az ötlettől a megvalósításig a dolgok már maguktól gördültek. Khell Levente 
(ezermester) tanító az otthagyott vaslábú asztalokból polcokat hegesztett, Kiss 
Anna (mindenes) tanító függönyöket készített, Oláh Gabriella tanár az otthon 
útban levő vitrines szekrényét hozatta be. Az emeleten levő kultúrház néhány 
felesleges széke és asztala teljessé tette a könyvtár bútorzatát. 

Tartalommal gyorsabban telt meg az új téka, mint azt gondoltuk eredeti-
leg. Ugyanis sok pedagógusnak volt otthon vagy az osztályban tárolt, de köz-
forgalomban nem lévő könyve, folyóirata vagy módszertani segédanyaga. 
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Jómagamnak az aradi Tanfelügyelőségen egy egész szekrényem volt tele, 
hiszen a magyarországi küldöttségek szakkönyv- és szaklapajándékait kár lett 
volna nem hasznosítani a közösség számára. Kiss Anna, az Arad megyei ma-
gyar tanítók pedagógiai körének vezetője több száz folyóirattól, óvodai, illetve 
tanítói módszertani könyvtől könnyítette meg amúgy is zsúfolt osztálytermét. 
Matekovits Mária biológia, Hallay Ilona matematika, Újj Ágnes és Nagy Gizella 
magyar nyelv és irodalom szakkönyvekkel és tanulmányokkal látta el pár nap 
alatt a könyvtárat.  

 
Folytatás 

 
Ötlet ötletet szül elv alapján a könyvtár egyre gazdagodott. Mézes Ibolya 

tanfelügyelővel az igazgatók (vagy az erre vizsgázók) segítségére törvénytárat, 
szabálygyűjteményt állítottunk össze, majd a fokozati vizsgákra készülőknek 
Kiss Anna a követelményrendszereket és pedagógiai könyveket, tanulmányokat 
csoportosított egy polcon. Az országos RMPSZ, illetve az EMKE révén számí-
tógép, másoló és didaktikai videofilmek kerültek a könyvtárba. 

Emlékezetes marad a megnyitás után az első nyugdíjas magyar pedagógu-
sok találkozója. Kávé, tea és sós mellé szórakoztató kisfilmeket, játékokat készí-
tettünk, de ezeknek nem volt sikerük. Az iskolából kikerült idősebb szakmabe-
liek inkább fényképeket néztek és mutattak, emlékeztek egy-egy eseményre 
vagy a sorból kilógó tanulóra (kollégára, igazgatóra vagy tanfelügyelőre), uno-
kák fényképeit mutogatták szemüvegtörlések közepette. Ekkor értettük meg, 
hogy mi itt csak a kellemes környezetet kell biztosítsuk, a tartalom adódik, jön 
magától, hagyni kell.  

(Ma már, nyugdíjas pedagógusként ezt még jobban átérzem, de örü-
lök, hogy aktív koromban is észrevehettem a jelentkező igényeket.) 

Az első időben minden délután egy aktív vagy nyugdíjas kolléga volt a 
könyvtáros, szombaton kérésre a munkát koordináló Kiss Anna fogadta a beté-
rőket. De állandó gondot jelentett a kulcs átadása, a keresett anyagok megtalá-
lása. Ekkor jött az ötlet, hogy a következő napi szolgálatosnak a kulcsot az 
ugyancsak a minorita palotában működő Tulipán könyvüzletben hagyjuk. Ké-
sőbb kiderült, hogy az idősebb kollegák meg-megbetegednek, vagy unokaszol-
gálatosok a jelzett napon, az aktív pedagógusoknak délutáni tevékenység, gyűlés 
vagy családi program fut be. A következő RMPSZ elnökségi ülésen meghirdet-
tük, hogy a könyvtár kulcsának állandó helye a Tulipán. 

(Itt mondok köszönetet a tulipánosoknak, személyesen Bálint Enikő-
nek, Bálint Zoltánnak, Ujj Jánosnak, és a bennünket mindenben segítő 
Szabó Évának, aki lassan minden odajárónkat személyesen ismer.) 

Közben tevékenységünk bővült. Mivel Arad megye a magyarság szem-
pontjából szórvány vidék, azt akartuk, hogy a magyar lapok a legkisebb iskolába 
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is jussanak el. Így lett a könyvtárban a gyermeklapok, a munkafüzetek és a pe-
dagógusi segédanyagok elosztási központja az egész megye magyar oktatási 
csoportjai, osztályai, intézményei és pedagógusai számára. Szeptemberben a 
kollégák a lapokat megrendelik, a program koordinátora, Kiss Anna tartja a 
kapcsolatot a kiadókkal, neki küldik (a postáról kerékpárral elhozza az 5–8 kilós 
csomagokat), majd kiosztja őket. A könyvtárban polcrendszer működik, min-
den iskolának, óvodának van egy rekesze, abba kerülnek az általuk rendelt la-
pok, illetve az esetleges új ajánlatok, bármilyen üzenet vagy küldemény. Ha va-
laki Aradon jár kocsival (pedagógus, férj vagy szülő, esetleg RMDSZ-elnök), 
akit erre megkérnek, elveszi a kulcsot a Tulipánból, elveszi a küldeményt, hagy 
üzenetet a saját polcrészén (pénz, újabb kérés, változások), kulcsot vissza a 
könyvüzletbe, és minden rendben.  

Ebben a kérdésben a szervezők legfőbb kérése, hogy a rendelés, szétosz-
tás és elszámolás a teljes iskola részéről történjen, mert a sok önkéntes munká-
ban arra nincs idő és energia, hogy minden tanító, tanár külön rendeljen és 
számoljon el a pénzzel. A tevékenység ott sántít, ahol a tantestületen belül nem 
felhőtlenek a személyi kapcsolatok. 

Az ezredforduló táján újabb megfigyelés: a nagyon kicsi magyar tagozatú 
iskolákba nem jutnak el a tankönyvek (útvonal: megyei lerakat, pénzügyi köz-
pont, koordináló iskola, szomszéd falu, majd a címzett), mert csak 4–5 darab 
kallódik el, pont amennyi a kicsi osztatlan osztályban kellene. Ezért a megyei 
RMPSZ felvállalta a magyar tankönyvek átvételét, elosztását és újraosztását. 
Nem könnyű és főleg nem hálás feladat, de a cél érdekében megéri a munkát 
végezni. A megyei tankönyvraktárba érkező, magyar tankönyvcsomagokat Kiss 
Anna az RMPSZ nevében azonnal hivatalosan átveszi (jegyzőkönyv, aláírás, 
pecsét), majd a könyvtárban számba veszik. Az I–IV. osztályos könyveket 
Kurunczi Enikő és Leib György tanítók rendezik, az V–VIII. osztályosokat 
Spier Tünde és Rogoz Marianna. Számítógépes nyilvántartásuk van a tanköny-
vek címéről, a kiadókról, illetve az iskoláknak kiosztott vagy az ott található 
könyvekről. Így az év eleji átirányítások is gyorsan történnek, számítógépen 
megkapja minden iskola, hogy kitől kaphat igényelt könyvet, illetve hogy kinek  
adjon. 

Előnye: a tankönyvellátás csaknem százszázalékos (természetesen csak a 
megjelent könyvekről van szó), a cserék gyorsan mennek, a nyilvántartás egyér-
telmű. Hátránya: egyes iskolákban a nyilvántartás teljesen rendetlen, zavaros 
vagy nincs is, azaz nem megbízható partnerek ebben a kérdésben. Buktatója: a 
központi lerakat pénzügyi ellenőrzésekor kifogásolták, hogy az RMPSZ nem 
oktatási intézmény, tehát nincs jogában tankönyveket átvenni, tárolni és átirá-
nyítani. Minisztériumi magyarázkodás kellett, hogy a rendszert továbbra is mű-
ködtethessük. Önkénteseink napokig nyilatkozatokat, magyarázkodásokat írtak 
a tanügyi munkát nem ismerő pénzügyiseknek. 
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Jövőkép a jelenben 
 
A rövid bemutatónak természetesen, kérdéssel kellene zárulnia. Meddig 

működik az aradi RMPSZ könyvtára? A válasz a fentiekből adódik: amíg az 
anyagi és emberi feltételek adottak, amíg – a fizetéskorlátozások és a fenntartási 
költségek növekedése ellenére – a pedagógusok vállalnak közösségi munkát, a 
minorita rendház pedig a költségeket. 

Köszönet nekik is, a Szent Erzsébetről elnevezett Magyarországi és Erdélyi 
minorita rend aradi vezetőinek, Ervin atyának, a lengyel Bogdán atyának, a 
csángó származású János atyának és Pius atyának, akik támogatták és támogat-
ják a könyvtár létét és működését. 

Tavaly egy kicsit úsztunk is – az emeleten felettünk egy fűtőtest elrepedt. 
A mennyezet száradása után Leib György – a Mosóczy telepi iskola Gyuri taní-
tó bácsija – kifestette a termet, óvó és tanító nénik minden könyvet, lapot és 
tanszert áttörölgettek. 

Arad megyében magyar pedagógusok kevesen vagyunk, óvodások és ta-
nulók együtt 2985-en. Talán azért vagy ezért, de jobban fogjuk egymás kezét a 
bajban és az örömben. 

 
Matekovits Mihály 




