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Tisztelt Kollégák, Tisztelt Ünneplő Közönség, Kedves Katalin! 

”Mindennek megvan az órája, és minden szándéknak a maga ideje az ég alatt” tanítja a 

Biblia. 

Most az emlékezés, a hála, a köszönet és az ünneplés órája jött el.…  

Október 23-a közeledtével ünnepel az egész ország, de nekünk, könyvtárosoknak van egy 

„saját”, különleges ünnepünk: 

2002 óta október vége felé minden évben összegyűlünk a nemzet könyvtárában, hogy Füzéki 

István emléktáblája előtt egy csendes, sallangoktól mentes, bensőséges ünnepi 

megemlékezés keretében főhajtással és virágokkal emlékezzünk a magyar nemzet 

szabadságharcára, és annak mártírjaira – köztük egykori kollégánkra. Emlékezzünk egy 

fiatalon, karrierjét, életcéljait beteljesíthetetlenül hagyni kényszerült fiatalemberre, aki 

életét adta szabadságunkért. Hálánkat és köszönetünket fejezzük ki a díj alapítójának, Füzéki 

Bálintnak, akinek jóvoltából az eltelt évek során ez a megemlékezés egyik fontos, rangos 

rendezvényünkké is vált, hiszen a testvére emlékére alapított díj átadására is e rendezvény 

keretében kerül sor, melyet minden évben egy kiváló kollégánk nyerhet el.  

Öröm, gratulációk, baráti ölelések, kézfogások, magasztalások. Virágok az ünnepelt számára, 

és virágok az emlékezés koszorúiban. Mindez azt jelzi, hogy milyen közel is van egymáshoz 

öröm és bánat. Amilyen igaz és mély volt az egykori tragédia fájdalmas felidézése, olyan 

magasztos és méltóságteljes most, hogy ünnepi díszbe öltöztetett szívvel köszönthetjük 

kedves kolléganőnket, Haraszti Pálnét, aki a könyvtáros szakma elismertségéért, jobbításáért 

végzett több évtizedes áldozatos munkájáért, elnyerte a kuratórium támogatását. Az idén ő 

kapja most ezt a méltó kitüntetést. 

Csaknem öt évtizede már annak, hogy Haraszti Pálné elkötelezte magát a könyvtáros 

hivatással. Pályája kezdetén az akkor újdonságnak számító könyvtári informatika 

alkalmazásának úttörő képviselője lett. Részt vett az UNESCO Micro Isis – szoftverének 

hazai könyvtári honosításában (1986-1987), a PRESSDOK és HUNDOK sajtóadatbázisok 

kialakításában (1989-1991), a TINLIB szoftver (HUNTÉKA) dokumentációjának 

magyarra fordításában. 



1987-től lett az Országgyűlési Könyvtár munkatársa, ahol 2010 –ig dolgozott. Ez idő alatt 

több fontos pozícióval bízták meg: 

 1987-1990: az Információs és Dokumentációs osztály osztályvezető-helyettese 

 1991-2003: a Képviselőtájékoztatási osztály alapító vezetője 

 2004-2010: a Képviselői Kutatószolgálat alapító vezetője 

Nevéhez fűződik a Képviselőtájékoztatási osztálymegalakítása és a Képviselői Kutatószolgálat 

megszervezése és irányítása. Részt vett az Országgyűlési Könyvtár első intranet hálózatának 

kifejlesztésében is. (2007). Nyeltudása révén és könyvtári referensként angol és francia 

nyelvű előadások tartásával sokat tett az Országgyűlési Könyvtár nemzetközi elismertsége 

érdekében. 

Több nemzetközi konferencia és tanulmányi program szervezése kötődik nevéhez. Pl.: 

 Együttműködési és tanulmányi program szervezése magyar és angol kollégák részére 

a British Council project keretében (House of Commons könyvtára/kutatószolgálata–

Országgyűlési Könyvtár, 2002 – 2003) 

 A V4-es tagországok parlamenti könyvtárai első találkozójának társszervezője (2008) 

A munkahelyén elvégzett nagyívű feladatok mellett már 1974-től folyamatosan szakított időt 

és energiát arra, hogy aktív tagja legyen a Magyar Könyvtárosok Egyesületének. Kezdetben a 

Társadalomtudományi Szekció titkári feladatait végezte, majd az MKE főtitkári tisztét látta el. 

Később (1993–2007) között alelnökként a nemzetközi kapcsolatok fejlesztésén dolgozott. 

Megszervezte az IFLA-HUN összmagyar könyvtáros levelezőlista projektjét, moderátorként 

pedig már 10 éveműködteti. Társszervezője volt az MKE 70. éves jubileumi és első országházi 

konferenciájának. Kezdetektől részese és társszervezője volt az MKE Jogi Szekciója 

megalakításának, és azóta a vezetőség tagjaként tanácsi képviselőként tevékenykedik.  

Számos publikációja mellett ő írta „A könyvtári szolgálat jogi szabályozása” c. részfejezetet a 

Könyvtárosok kézikönyve IV. kötetébe (2002), amelyből felsőoktatási tananyag lett. 

Haraszti Pálné több évtizeden át minden tisztségében helytállva vívta ki magának a 

könyvtárosok országos megbecsülését. Munkájával, ötleteivel, tanácsaival nagyban 

hozzájárult ahhoz, hogy a könyvtárosok közösségének elismert tagjává vált.  

Műveltsége, szakmai és közéleti tevékenysége, kapcsolatkészsége révén hathatósan 

segítette és támogatta az MKE és a Jogi Szekció eredményes működését. 

Több igen rangos kitüntetés is jelzi ezt a tartalmas és eredményekben gazdag életutat. 

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Emlékérem (2002), a Bibliotéka Emlékérem (2005) és a Magyar 

Köztársaság Arany Érdemkeresztje (2009) mellé most az a Füzéki István –emlékérem társul, 



melyet családi érintettsége okán is – alapításától kezdve támogatott, és aktívan részt vett a 

lehetséges jelöltek felkutatásában. Az utóbbi két évben önkéntesként is dolgozik a Recski 

Szövetség Egyesületnél (2015-től), ahol a Magyar Elektronikus Könyvtárral 

együttműködésben sikerült a szerzői jogok legális megszerzése után digitalizálni a recski 

tábor túlélőinek memoárjait. 

Mindezek után, most újra elérkezett az ünneplés ideje. 

Márai Sándor így vall erről a Füves könyvben:  

„Ha az ünnep elérkezik életedben, akkor ünnepelj egészen… Tisztálkodjál belülről és kívülről. 

Felejts el mindent, ami a köznapok szertartása és feladata. Az ünnepet nemcsak a naptárban 

írják piros betűkkel. Nézd a régieket, milyen áhítatosan, milyen feltétlenül, milyen 

körülményesen, mennyi vad örömmel ünnepeltek! Az ünnep a különbözés. Az ünnep a mély 

és varázsos rendhagyás.” 

Kedves Kati! Én azt kívánom mindannyiunk nevében, hogy a mai nap ilyen ünneppé váljék 

számodra, hiszen ez a díj hazaérkezett HOZZÁD….,  adjon ez Neked erőt és kitartást az 

elkövetkezendőkhöz! 
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 Sándor Gertrud 

az MKE Jogi Szekciójának elnöke 


