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Arató Antal

Az emlékérem névadója
Tóth György (1.932-1.995)

Még most, közel hét esztendõ múltán is ne- Voltak kitûnõ tanáraim is, akik elérték azt, hogy
héz elhinni, hogy 1995. november 29-én végsõ a tankönyvön túl, többet, mást is olvastam, kí-
búcsút vettünk Tóth Györgytõl, vagy ahogyan váncsiságbó1, élvezettel." Az érettségi évében
mindenki szólította õt, Gyurkától, a rövidesen jelentkezett az EL TE taná~-könyvtáros szakára,
elsõ ízben kiosztásra kerülõ emlékérem névadó- de akkor még a jelentkezõket "irányították", így

jától. végül az Állam-és Jogtudományi Karon felvéte-
Közel négy évtizedes, küzdelmes, egy mun- lizett. Fel is vették, a legmagasabb ösztöndíjjal,

kahelyen töltött könyvtárosi pálya zárult le vég- kollégiumi elhelyezéssei. A vizsgabizottság tag-
leg halálával. jai -látva elkeseredését -megemlítették, hogya

Gyulán született, 1932. augusztus 11-én. Tíz- szomszédos épületben, az Apáczai Csere János
éves volt, amikor elvesztette állatorvos édesap- Pedagógiai Fõiskolán könyvtár szak indul. Át-
ját. Az 1944/45-ös tanévben édesanyja húgához küldték a jelentkezését, és egy újabb felvételi
került, aki -férjével együtt -azzal kívánt segí- után itt kezdte meg fõiskolai tanulmányait. 1954
teni a család nehéz anyagi helyzetén, hogy vál- júliusában kitüntetéses oklevéllel végzett, és még
lalta taníttatásának költségeit. A frontvonal né- ebben a hónapban segédkönyvtárosi kinevezést
hány hónap múlva elvágta családjától, így elõbb kapott a székesfehérvári megyei könyvtárban.
Németországba, majd -mivel nagybátyja olasz Önálló könyvtárossá 1955 szeptemberében, cso-
származású volt -Olaszországba került. portvezetõvé 1957 júniusában, igazgatóhelyettes-

Hazatérését nehezítette, hogy az akkor már sé 1971-ben nevezték ki.
a Szovjetunió területén élõ családjáról, édes- "Mikor lettem könyvtáros? Öszintén szólva,
anyjáról és testvéreirõl semmit nem tudott. Egy ezt nem tudom. Az biztos, hogy nem akkor,
sikertelen próbálkozás után végül 1947 janu- amikor beíratkoztam a fõiskolára, nem is akkor,
árjában érkezett haza. Édesanyja azonban csak amikor oklevelet kaptam, de még akkor sem,
1948-ban tudott visszatelepülni Magyarország- amikor a könyvtárba kerültem. Elbizakodott per-

.ra, ezért addig a távolabbi rokonok segítségé- ceimben úgy érzem, hogy most már könyvtáros-
re szorult. nak tekinthetem magam, de szerencsére az ilyen

1952-ben érettségizett a székesfehérvári 1ó- perceim ritkák. Ma is -munkavégzés közben -
zsef Attila Gimnáziumban. Bár nem szeretett tanulója vagyok e szakmának." -nyilatkozta
magáról beszélni, 1983-ban interjút adott a Fej- ugyancsak az 1983-as interjúban, harminc évi
ér Megyei Könyvtárosnak. Pályaválasztásáról a munka után.
következõket mondta akkor: "Miért, hogyan let- Mindvégig feldolgozói munkaterületen dolgo-
tem könyvtáros? ...Érdeklõdésem mindig szé- zott, az elsõ naptól kezdve mint a csoport, ké-
les körû volt, és ez elvezetett a kön~vekhez. sõbb az osztály munkájának kialakítója, irányí-
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tója. A kezdetekrõl ismét érdemes emlékezõ A kikapcsolódást és a pihenést a család, az
szavait idézni: "A könyvtárban én voltam az elsõ unokák, a pákozdi hétvégi ház és kert jelentette

»képesített« könyvtáros. Ezért az akkori számára.
könyvtárvezetõ úgy döntött, hogy a feldolgozó Munkájáért 1965-ben Szocialista Kultúráért,
munka terén van szerény tudásomra a legnagyobb 1977-ben Kiváló Népmûvelõ kitüntetést, 1988-
szükség. Hárman dolgoztunk a gyarapítást, a nyil- ban Szabó Ervin-díjat, a Fejér megyei szakszer-
vántartást és a feldolgozást átfogó munkaterüle- vezeti könyvtáraknak nyújtott segítségéért 1970-
ten. Nem voltam kinevezett vezetõ, de vezetnem ben Szakszervezeti Munkáért kitüntetõ jelvény
kellett, mert én »tanultam«. Munkákat kellett el- ezüst fokozatot kapott.
indítani, alapokat kellett lerakni azokban a hó- 1968 óta volt tagja a Magyar Könyvtárosok
napokban, olyanokat, amelyekrõl tudtam, hogy Egyesületének, a Fejér Megyei Szervezetnek
évtizedekre hatnak. Kínlódtam és tanultam. 1970-tõlI982-ig, és 1983-tólI985-ig elnöke volt.
Megszereztem az egyetemi jegyzeteket és min- 1992. augusztus 31-éveI vonult nyugdíjba. Sze-
den hozzáférhetõ magyar nyelvû irodalmat. Éj- rettük volna, ha nyugdíjasként is segíti munkánkat,
szakánként ezekbõl, nappal pedig a kollégáimtól erre azonban sajnos már nem vállalkozott. Több
tanultam. Olyan kollégáim voltak, akiktõl volt mint tíz év távlatából úgy tûnik számomra, az 1980-
mit tanulnom. Õszinték, nyíltak, munkaszeretõk as évek vége felé egy kicsit keserûvé vált: a könyv-
voltak." tárak és a megyei könyvtár jelene, jövõje miatt ag-

Õ kezdte meg a könyvtár meglehetõsen pon- gódott azokban az években, amikor valóban nem
tatlan nyilvántartású állományának elsõ szelek- nagyon lehetett tudni, hogy mi lesz velünk. Néha-
cióját, és nevéhez fûzõdik az állomány tervszerû napján azért természetesen "benézett" hozzánk egy
gyarapításának e1indítása is. Az, hogy a néhány kis beszélgetésre, és azt is tudjuk feleségétõl, hogy
ezer kötetes gyûjteménybõl, amelyet munkába voltak tervei a könyvtár történetének feltárásával

lépésekor az intézményben talált, húsz év alatt kapcsolatban.
egy 150 ezer kötetes állomány jött létre, gyakor- Betegségérõl, egyéni problémáiról, gondjairól
latilag az õ érdeme. Óriási könyvismerettel és nem, vagy csak keveseknek és nagyon ritkán be-
helyismereti mûveltséggel rendelkezett. Neki széIt. Nem tudtuk, és amikor hallottuk, akkor
köszönhetõ, hogy a múlt század elsõ felének, sem akartuk elhinni, hogy súlyos beteg. Halála
illetve az elõzõ század végének fontosabb törté- elõtt néhány hónappal bejött felesége a könyv-
neti, helytörténeti monográfiái, helyismereti ki- tárba: Gyurka arra kért engem és a "másik Jós-
adványai megtalálhatók az állományban: a hiá- kát" (õ Harmat József, aki ugyancsak a közvet-
nyokat fólöspéldány-jegyzékek, antikvár árveré- len munkatársa volt): látogassuk meg. Ez volt az
si katalógusok alapján igyekezett pótolni. utolsó találkozásunk vele. Nem nagyon tudtam

Ki váló szakmai felkészûltség, szorgalom, mire vélni, hogy önmagához képest miért nyílt meg
pontosság, rendszeretet jellemezte. Mindezeket akkor annyira. Sajnos, rövidesen kiderült: elbúcsú-
másoktól is elvárta, de másokhoz sem volt szi- zott tõlünk. Még búcsúajándékot is kaptunk: né-
gorúbb, mint önmagához. hány régebben megjelent könyVtári kiadványt,

Országosan ismert és elismert szakember volt, amelyek létrejöttében õ is közremûködött.
részt vett a az új bibliográfia'i leírás szabványát Sokan vagyunk még, akik együtt dolgozhat-
elõkészítõ munkacsoport munkájában. A szak- tunk vele és tanulhattunk tõle. Munkám során
sajtóban sajnálatosan keveset publikált, és nem nagyon' sokszor eszembe jut, hogy egy-egy dön-
tartozott a konferenciák állandó elõadói közé téshez, eseményhez mit szólna, ha élne. Ahogy
sem. Ha máskor nem, a "folyosói" beszélgetése- Arany János írja Emlények címû versében:
ken azonban mindig elmondta véleményét, és erre "Hallom suhogni könnyü lépteit
sokszor jobban oda kellett figyelni, mint sok És önfeledve ajkam szól: te itt?..
elõadásra. Irodalom-, könyv- és sajtótörténeti S döbbenve ismerek fel rajzomon
tanulmányai a Fejér Megyei Könyvtárosban je- Egy-egy vonást, mit szellemujja von.
lentek meg. Sajtó alá rendezte a Fejér megyei »Övé! kiáltom, itt, ez itt övé:
hirlapok és folyóiratok bibliográfidja címû kiad- A szín erõs, nem illik együvé.«
ványt, több helytörténeti munkát jegyzett szer- És áldom azt a láthatatlan kezet...
kesztõként. Múlass velem soká, szelíd emlékezet!"
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