
-

I V 1~~~~~~~R IAL;YI GABOR fordí~?tt a kön~r~a beke~lt fiatal~k képzésére. A szak-

ma tobb nemzedekenek szamos tagja sokat köszönhetett

'1922-2003 ennek a figyelemnek -közülük ma sokan felelõs, vezetõ
beosztásban dolgozó, kiemelkedõ szakmai múltra visszate-
kintõ kollégák. Vályi komolyan foglalkozott munkatársai

Egy esztendeje éppen, hogy az Országgyûlési Könyvtár házi szakmai kérdéseivel, és az ezeken túlmutató érdeklõdést is
ünnepséget rendezett nyolcvanadik születésnapja tiszteleté- méltányolta. A hozzá fordulók kéréseit nemcsak megha11-
re -a könyvtár egykori és mai vezetõi, mul1katársai, dolgo- gatta, de reflektá/ta is azok valódi tartalmát: sok igény, kérés,
zói köszöntötték. Nehéz még utólag is megítélni, ki volt szakmai törekvés teljesült -gyakran csak késõbb és kerü-
jobbm1 megilletõdve: az ünnepelt Vagy az ünneplõk. Nem lõutakon, de a megoldás valóságos volt. Képes volt össz-
akarta, nem törekedett rá -mégis egy kors7..ak szimbólumá- hangot keresni és találni az egyéni és az intézményi szem-
vá vált. Egy korszak jobbik arcának szimbólumává. "A több- pontok között. Mindezt a maga szerény, csendes módján
ségeteket tegezem" -mondta. -"Tudjátok, talán azért ala- tette, nagy figyelemmel, hivatástudattal és szakmai felelõs-

kult ez így, mel"t úgy éreztem, hogy a gyerekeim vagytok." séggel.
Szavait felidézve nem a családias meghittségre kell gondol- Ez vezette munkáját a hazai és nemzetközi szakmai
ni -bár ez, ha akaratlanul is, de a születésnapi köszöntés szervezetekben is. 1972-tõl tagja volt az IFLA parlamenti
részévé vált -hanem elsõsorban a kötelességtudatra és a könyvtári szekciója vezetõségének, 1973-tól a FID-ben
felelõsségre. Ez volt az, ami Vályi Gábor életének különbö- képviselte a magyar szakmai érdekeket. 1975-ben
zõ korszakait összekötötte. Ezt tapasztalhatta mindenki, aki kezdeményézesére az Országgyûlési Könyvtár belépett a
a felszínesnél mélyebb kapcsolatba került vele. Jogi Könyvtárak Nemzetközi Szövetségébe (lALL). Rövid-

Egész életét a kultúra, a könyvek, folyóiratok világában del ez után, 1977-ben már sikeres IALL-konferenciát ren-
töltötte. A Külügyminisztérium sajtóosztályáról 1955-ben deztek Budapesten, a könyvtár szervezésében. Vályi jelen-
került a Corvina Kiadóba, és 1962-ig volt a kiadó irodalmi tõs szerepet vállalt a Magyar Könyvtárosok Egyesülete tár-
vezetõje. Találkozásukról és közös munkájukról Cserépfal- sadaIomtudományi szekció jának megalapításában, annak elsõ
vi Imre így ír visszaemlékezéseiben: "másnap Vályi Gábor elnöke lett. 1979-tõl az Országos Könyvtári Tanács munká-
már vaskos iratcsomókkal várt, hogy részletes tájékoztatást ját irányította. Írásai folyamatosan megjelentek a szakmai
adjon az elõkészületekrõl (...) Meglepõ szakértelemmel és lapokban, tagja volt a Külpolitika és a New Hungarian
kritikai érzékkel mutatta a sok brosúrát, fotóalbumot és Quarterly szerkesztõbizottságának. Börtönévei után munkát
mûvészeti könyvet. Meglepõdtem V áIyi szakmai és nyom- ajánlott Bibó Istvánnak (1977). Ez volt Bibó utolsó bibliog-
dai szakismeretein, már akkor is elég alaposnak tüntek, és ráfiai munkája, amelynek összeállítása során -korábbi in-
szinte éreztem, hogy jól fogunk együtt dolgozni. Ebben a farktusa után -jött rá alTa, hogy "saját fenyegetõ munkadü-
megérzésemben soha nem csalódtam. Nagyra becsültem he" ellen védekeznie kell. Vályi Gábor hozzásegítette a

szívós, kitartó munkáját, és emberileg is igen megszerettem. védekezés lehetõségéhez.
Vályi Gábor mint irodalmi vezetõ igen jól megállta a helyét, Nyugdíjas éveiben sem szakadt el a könyvtártól. 1983-
feladatkörünk elválasztása sem okozott soha semmiféle prob- as nyugdíjazásától1991-ig az Országgyûlési Könyvtár, majd
lémát. Mindig mindent megbeszéltünk, mindig mindent az Országos Széchényi Könyvtár tanácsadójaként mûkö-
együtt csináltunk. Ennek eredményei kézzelfoghatóan, köny- dött. Részt vállalt a Britannica Hungarica lexikonsorozat
vekbenjelentek meg az alatt a nyolc-tíz év alatt, amíg együtt szerkesztésében, kiadásában. A Britannicát izgalmas intel-
dolgoztunk." Vályi nevéhez is fûzõdnek Homoki Nagy Ist- lektuáIis kihívásnak érezte, élete utolsó éveiben bámultra
ván, Barcsay Jenõ, Ferenczy Béni és Reismann János mû- méltó energiákat mozgósított -szócikkeket írt, fordított,
veinek az egykori Corvina Kiadónál megjelent kötetei. 1962- lektorált, munkatársakat ajánlott és toborzott. A lexikon utol-
tõl 1971-ig volt a Kulturális Kapcsolatok Intézetének osz- só kötetei két éve jelentek meg. Az utolsó mû -részvéte-

tály-, majd fóosztályvezetõje. lével -befejezõdhetett.
Negyvenkilenc évesen, 1971-ben megbízták az Ország- Örzök egy fényképet róla. A fotós a születésnapi ren-

gyülé~i Könyvtár vezetésével. Amikor új munkahelyére került dezvény végén örökítette meg, ahogy elmegy. Szerényen,
-saját bevallása szerint -, szinte semmit sem tudott a könyv- egy idõs ember búcsújának méltóságával. Amikor megtud-
tárról, az ország könyvtárügyérõl. Óriási energiát, rengeteg ta, hogy csak kevés ideje van hátra, még felhívta egykori
idõt fordított a tanulásra, tájékozódásra. Kulturáltsága, mû- közeli mUl1katársait -személyesen is elbúcsúzott. Azzal a

veitsége, a kívülrõl érkezõ emberek friss látásmódja is hoz- természetességgel, ahogy élt és dolgozott.
zásegítette, hogy a következõ évtizedben jelentõs sikereket Néhány hónapja kedves, kiváló munkatársunkat temet-
könyvelhetett el. Ezek közül is kiemelkednek a jogi és po- tük. Akkor, ott a sírnál, a búcsúztató szavakat hallva, nem
litológiai szakirodalom feldolgozásában és szolgáltatásában gondoltunk Vályi Gáborra: "Azt mondjuk -mindig a jó
elért eredmények -a legrangosabb nemzetközi jogi és po- emberek hagynak el bennünket idõ elõtt. És így mondjuk:
litológiai szakirodalom beszerzése, a beszerzések fenntartá- »idõ elõtt«, mert magunkra gondolunk. Ezért hát helyes, ha

sa és az általa szorgalmazott korszeru szolgáltatások. Ez most -az idõvel szembesülve -megkérdjük önmagunktól:
utóbbiak révén a hetvenes években a nyilvános könyvtár- mire van, mire jut még idõ? Mert ha ezt megkérdezzük,
ként mûködõ Országgyûlési Könyvtár elérhetõvé tette a nem- akkor talán választ adhatunk magunknak arra a kérdésre,
zetközi jogi és politológiai irodalmat az olvasóknak, a hazai mnelyre a választ kedves halottunk olyan jól ismerte."
értelmiség széles körének. Hasonlóan jelentõs volt, hogy Jól ismerte a választ Vályi Gábor is -tudják ezt róla

ezekben az években a könyvtár vezetése komoly figyelmet mindazok, akik ismerhették.
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