
Kordos Lászlóra emlékeztünk

Születésének 100. évfordulója alkalmából, 2009. október 21-én a Miskolci Városi
Könyvtár, a II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár, a Magyar Könyvtárosok Egyesületének
Borsod Megyei Szervezete, a Herman Ottó Múzeum Kordos László-emléknapot rendezett
Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Kulturális és Vendégforgalmi
Osztálya támogatásával.

Szeretettel hívtunk és vártunk a Herman Ottó Múzeum kávézójába 13 órai kezdettel
mindenkit, aki ismerte, tisztelte és szerette Kordos Lászlót. Itt a szervezők nevében Borkuti
László, a Miskolci Városi Könyvtár igazgatója köszöntötte a jelenlévőket, majd a Herman
Ottó Múzeum igazgatója, dr. Veres László ismertette az emléknap eseményeit.

Ezt követően a kb. 300 méterre található Miskolci Városi Könyvtár udvarára sétáltunk
át, ahol 13.30-kor Kulcsár Imre színművész Szabó Lőrinc: Mozart hallgatása közben című
versét adta elő. A városi könyvtár igazgatója emléktáblát avatott a hálás utókor nevében
Kordos László emlékére, majd beszédében az egykori könyvtárigazgató életének történéseit,
könyvtárosi érdemeit, Szabó Lőrinchez való kötődését elevenítette fel a közönség előtt.

Emléktábla a 100 éve született Kordos László tiszteletére
a Miskolci Városi Könyvtár udvarán

Többek közt elmondta, hogy Kordos László jelentős tagja és meghatározó
személyisége volt annak a két világháború között felnövő nemzedéknek, amely széleskörű
európai műveltsége és gazdag francia nyelvismerete birtokában, a megváltozott társadalmi
viszonyok között is képes volt maradandót alkotni Borsod-Abaúj-Zemplén megye és Miskolc
városának könyvtárügyében, irodalmi és ismeretterjesztő életében, művelődéstörténetében.

1964-ben nevezték ki a Miskolci Városi Könyvtár igazgatójává. Nagy lelkesedéssel és
szakértelemmel szervezte meg a főváros után legnagyobb, a közel 200 ezer lakosú
nagyvárosnak, Miskolcnak a közművelődési könyvtárhálózatát. Az ő nevéhez fűződik a
városi könyvtárak írókról, költőkről való elnevezése; az igényes könyvtári
különgyűjtemények (Idegennyelvű részleg és a Hanglemezgyűjtemény) kialakítása; az ország
első Libresszó könyvtárának létrehozása; a Borsod-Miskolci Irodalomtörténeti Füzetek
elindítása és kiadása; az Ifjúsági Irodalmi Akadémia és a Korunk Színháza Felolvasó Színpad
megteremtése; több városi, közös fenntartású iskolai könyvtár megalapítása és a heti 6 órás
könyvtárosképzés beindítása.

Úttörő szerepet vállalt a könyvtári és más ismeretterjesztő rendezvények
megszervezésében, az évfordulók, megemlékezések, író-olvasó találkozók méltó
lebonyolításában is. A könyvek szeretete mellett elhivatottan dolgozott szűkebb pátriája,



Miskolc és a megye irodalomtörténeti emlékeinek felkutatásán. Az ötvenes években induló
irodalmi-kulturális lapoknak, a Borsodi Szemlének, Kilátónak, Széphalomnak, Napjainknak
állandó munkatársa volt, irodalomtörténeti közleményei mellett recenziókkal is jelentkezett,
de kiemelkedő volt a kulturális közélet újrateremtésében való önzetlen és sikeres
munkálkodása is.

1964-től tagja lett az Országos Könyvtárügyi és Dokumentációs Tanácsnak, ezzel egy
időben a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Borsod Megyei Szervezetének elnökévé
választották. Mindkét tisztségét nyugdíjazásáig viselte. Nyugdíjasként, 1970-től 1976-ig a
Herman Ottó Múzeum könyvtárának vezetője, első szakembere volt. 1992. október 29-én, 83
éves  korában  hunyt  el.  Temetésére  1992.  november  5-én  került  sor.  Szüleivel  közös  sírja  a
Mindszenti Római Katolikus Temetőben található.

Borkuti László beszédét követően az emléktáblánál virágot helyezett el férje emlékére
Kordos Lászlóné Magdi néni, valamint Hernádi Istvánné egykori könyvtárigazgató. Az
emléknap alkalmára jelent meg a Miskolci Városi Könyvtár kiadványa, Zahuczky László: 100
éve született Kordos László címmel. A kötet Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatalának Kulturális és Vendégforgalmi Osztálya és a Magyar Könyvtárosok
Egyesületének Borsod Megyei Szervezete közös támogatásával látott napvilágot. Az 56
oldalas, kisalakú, képekkel illusztrált könyv – melyhez itt lehetett hozzájutni ingyenesen –,
közel másfél év intenzív könyvtári és levéltári kutatásain, valamint személyes interjúkon
alapszik.

A Kordos-emléknap 14.30-kor a Mindszenti Római Katolikus Temetőben folytatódott,
ahol az emléknapot szervező intézmények és szervezetek képviselői, egykori tanítványok,
Laci bácsi tisztelői koszorúzták meg családi síremlékét, helyezték el a megemlékezés virágait,
fejezték ki tiszteletüket és hajtottak fejet személye, tevékenysége és emléke előtt.

Kordos László síremléke a koszorúzást követően
a Mindszenti Római Katolikus Temetőben

15 órakor a szomszédos, II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár épületébe mentünk át,
ahol folytatódott Kordos Lászlóra történő emlékezésünk. Az előadóterem zsúfolásig megtelt,
az érdeklődők részére még pótszékekről is gondoskodnia kellett a megyei könyvtáros
kollégáknak. Az emlékműsor kezdeteként Babits Mihály: Esti kérdés című versét
hallgathattuk meg Kulcsár Imre előadásában. Ennek a versnek azért volt központi jelentősége
a megemlékezés során, mert ezt a verset mondta el a színművész Kordos László temetésén is.

A vers elhangzása után Venyigéné Makrányi Margit, a II. Rákóczi Ferenc Megyei
Könyvtár igazgatónője köszöntötte a résztvevőket, emlékezett meg Kordos László legendás
alakjáról, pályaképéről, könyvtárosi érdemeiről megnyitva ezáltal Kordos László (1909-1992)
emlékkiállítását. A földszinten található, beépített üvegvitrinekben Kordos László életének
történéseit, főbb helyszíneit és jeles eseményeit követhetjük végig, személyes tárgyai,



fényképei és korabeli dokumentumok segítségével. A kiállított képek és dokumentumok
többségét a Kordos család bocsátotta rendelkezésünkre, a szervezők nevében ezúton is
köszönöm segítőkészségüket. A kiállítás 2009. november 9-ig, a könyvtár nyitva tartási
idejében tekinthető meg.

Ezt követően én következtem. Rám hárult az a megtisztelő feladat, hogy a Kordos
László-emlékműsort levezessem. Az emléknap szervezői nevében köszöntöttem a
résztvevőket  és  külön  köszönetemet  fejeztem  ki  a  család  itt  megjelent  tagjainak  is,  akik
elfogadták meghívásunkat és jelenlétükkel megtisztelték a megemlékezést. A műsor során
olyan pályatársakat, munkatársakat, tanítványokat kértünk fel visszaemlékezésükre, akik
Kordos Lászlót jól ismerték, szerették, akikhez élete során nagyon sok közös szál és emlék
fűzte. A visszaemlékezések felidézték Laci bácsi dolgos hétköznapjait vagy éppen humoros,
de kedves, tanító és jószándékú, segítőkész alakját, személyiségét és töretlen munkásságát.

Előadóterem a Kordos Lászlóra visszaemlékező vendégeinkkel

Dobos Marianne és dr. Kabdebó Lóránt Kordos Lászlóról, mint a Szabó Lőrinc
kultusz ápolójáról, a Szabó Lőrinc-est egyik szervezőjéről és a költőhöz fűződő kötődéséről
beszéltek. Dr. Pálinkás Györgyné a könyvtárban együtt töltött hétköznapok néhány, számára
örökre meghatározó részletét elevenítette fel. Győri Erzsébet visszaemlékezéséből a megyei
és a városi könyvárban töltött dolgos hétköznapok képe, Kordos László személyisége jelent
meg a résztvevők előtt. Dr. Csernyák Lászlóné Fróna Erzsébet egykori mezőcsáti Kordos-
tanítvány Laci bácsi pedagógusi alakját hangsúlyozta és erre az alkalomra még verset is írt
emlékére. Hernádi Istvánné néhány kedves, könyvtári kulisszák mögötti anekdotával készült a
megemlékezésre. Dr. Veres László ugyan kevés időt töltött közösen vele, de ezt a keveset is
jelentőségteljesnek vélte. A közönség soraiból Kiss László egykori mezőcsáti könyvtáros
szólt az emlékműsor hallgatóságához és Laci bácsi mezőcsáti életének történéseit, könyvtárosi
éveit, segítő tanári személyét emelte ki a jelenlévőknek. Dr. Gerő Gyula – aki ilyen időtájt
aludni szokott –, saját bevallása szerint is kakukktojásként érkezett meg Budapestről, mert
személyesen nem ismerte Kordos Lászlót. 7 dátummal a zsebében jött, melyek mindegyike a
magyar könyvtártörténetben Kordos László személyéhez kötődtek. Ezeket az évszámokat
ismertette meg a résztvevőkkel. Az emlékműsor zárásaként, a család nevében Dr. Kordos
László fejezte ki köszönetét a szervezőknek a Kordos László-emléknap programjaiért.

Zahuczky László
(A fényképeket Petrigán György készítette.)


