is hasznosította. Mintegy tíz olvasókör megalapításában ösztönzéssel, tanácsokkal közvetlenül
is részt vett. Kiadta, szerkesztette, írta az olvasóköröknek szóló, Egyesületi Élet címû kiadványt
(1988–1991). Az olvasókörök feltámasztásáért
folyó országos munkában éveken át tevékeny
részt vállalt. 1990-ben õ lett a megalakult Olvasókörök Országos Szövetségének elsõ elnöke,
majd visszavonulása után örökös elnöke. Tevékenysége során az SZTE JGYTFK Könyvtártudományi Tanszékén egyedülálló mûhelymunka
alakult ki az olvasókörök területén. A hallgatói
kutatásokat, valamint a terület egyre növekvõ
szakirodalmát segítségével egy adatbázisban
gyûjtik (http://www.jgytf.u-szeged.hu/tanszek/
ktud/olvasokorok.htm).
A beszélgetés természetesen kitért arra a nemes gesztusra, hogy Hajdu Géza (mint az író
örökségének gondozója és szerzõi jogainak birtokosa) felajánlotta a Bibó Lajos mûveit tartalmazó, a szerzõ tulajdonában volt egyedülálló
gyûjteményt a hódmezõvásárhelyi Németh László
Városi Könyvtárnak. Az ünnepelt azon meggyõzõdésének adott hangot, hogy egy ilyen gyûjteménynek közkönyvtárban van a helye, ahol bárki hozzáférhet, és õ nem teheti meg, hogy egész
életpályájával szembemenve megtartsa magának
ezt a kincset. Hol lenne ez jobb helyen, mint itt?
– tette fel a költõi kérdést.

Bajnócziné Rácz Éva Petõfi Csokonai címû
versét, majd Gerber György levelét olvasta fel.
„Mindenekelõtt köszönetet kell mondanom
jósorsomnak, hogy megismerhettelek. Mégpedig
akkor lehettem tanítványoddá, mikor már kellõen érett voltam felismerni és befogadni azt az
emberséget, amely ismeretátadásodat jellemzi.
Tárgyad, az olvasóköri mozgalom iránti elkötelezettséged, lelkesedésed, rám is termékenyítõleg hatott. […]
Legfõképpen azonban a példa vonz, a tapasztalt mesteré, aki törekszik rá, hogy tanítványaiban, ifjabb kortársaiban megnyissa vagy elmélyítse a felebaráti szeretet iránti érzékenység
csatornáit.”
Végül a Belvárosi Asszonykórus népdalcsokrával köszöntötte az ünnepeltet.
Almási István, elismerve Hajdu Géza tevékenységét, Hódmezõvásárhely város ajándékait
adta át, õt követték többek között a Németh
László Városi Könyvtár könyvtárosai és a Sóshalmi Olvasókör tagjai is. A születésnapi ünnepség itt
is hosszas kötetlen beszélgetéssel végzõdött.
Gerber György szavaival zárjuk a beszámolót: „…kívánom, hogy áldja meg életed a
Fölöttünkvaló, hogy még soknak légy atyai barátsággal oktató mestere!”
Barátné Hajdu Ágnes–Patkósné Hanesz
Andrea
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