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dokumentumellátás
ú j d o n s á g a i r ó l ,
majd S. Benedek

András, az Orszá-
gos Ruszin Ki-
sebbségi Önkor-
mányzat könyv-
tárának alapítója
ismertette a ruszin
gyûjteményt, Ha-

lász Katalin pedig
a Magyarországi
Görögök Országos
Önkormányzatá-
nak könyvtárát
mutatta be.

Az elõadók nem
csak a könyvtárakkal
kapcsolatos kérdé-
sekrõl szóltak, ha-
nem az adott ki-
sebbség történelmé-
be, kultúrájába is
bepillantást nyújtot-
tak. Minden elõ-
adást vita követett,
amelynek keretében a jelenlévõk megbeszélték az
elõadásokkal kapcsolatban fölmerült kérdéseket.

A konferenciával megszólítottuk az érintett
nemzetiségi közösségeket, a könyvtári hálózat
szakembereit, a megyei könyvtárak módszertani
vezetõit, a települési nemzetiségi könyvtárak
könyvtárosait, a szakkönyvtárak nemzetiségi te-
matika iránt érdeklõdõ munkatársait, valamint az
olvasókat és a kisebbségkutatókat.

A konferencia jó alkalom volt arra, hogy a
könyvtárszakma különbözõ területein tevékeny-
kedõ szakemberek között létrejöjjön a tapaszta-
latcsere, lehetõséget nyújtott új partnerkapcsola-
tok kialakítására, együttmûködések kezdeménye-
zésre. A nemzetiségeket illetõen felhívta a figyel-
met az anyanyelv és kultúra ápolásának újabb
lehetõségére, a többségi társadalmat illetõen pe-
dig a kisebbségi nyelvekkel és kultúrákkal való
kapcsolatteremtés új fórumaira.

Papp Anna Mária

Köztünk nincs helye
búcsúnak, akárhol van,
szívemben lesz

Emlékezés Hajdu Gézára

„Bekövetkezett az elke-
rülhetetlen. Édesapám
december 31-én itt ha-
gyott bennünket” – olva-
som a levélben, mely
hírül adja Hajdu Gézá-
nak, egykori mesterem-
nek és atyai barátomnak
távozását e földi világból.
Személyében a magyar

könyvtáros társadalomnak olyan valakit kell ezentúl
nélkülöznie, aki évtizedekig meghatározója volt
Csongrád megye, sõt az ország könyvtári életének.
Bár életútja sokak számára nem ismeretlen, mégis
méltányosnak tartom néhány szóban összefoglalni a
legfontosabbnak tûnõ tényeket.

Küzdelmes ifjúkorát, fizikai munkásként is,
az értelmiségi létforma jellemezte. Ez idõben te-
kintélyes könyv- és irodalomismeretre tett szert.
Harmincéves korában jegyezte el magát a könyv-
táros szakmával, mikor is társadalmi munkában
elvállalta szülõvárosa, Hódmezõvásárhely egyik
üzemében a könyvtár gondozását.

Harminchat évesen kezdhette meg tanulmá-
nyait az ELTE magyar-könyvtár szakán. Az
önként vállalt nehéz feltételek ellenére (fizikai
munkás, egyetemi hallgató, társadalmi munkás
könyvtáros volt egyszerre) kitûnõ eredménnyel
diplomázott a Kovács Máté nevével fémjelzett
tanszéken. Hamarosan a Csongrád Megyei
Könyvtárban találta magát, ahol módszertanos-
ként, osztályvezetõként, igazgatóhelyettesként és
végül igazgatóként, mindvégig a szakmai élet
sûrûjében élte mindennapjait.

1969-tõl huszonnégy éven keresztül volt szer-
kesztõje a Csongrád Megyei Könyvtáros címû
folyóiratnak, melyben közzétett módszertani le-
velei országos figyelemre tették méltóvá.

1977-ben summa cum laude minõsítéssel az
egyetemi doktori címet is megkapta a Vásárhelyi

egyletek és könyvtárak 1827–1944 címû bölcsész-
doktori értekezéséért. Alkotó tevékenységének
termékenységét jelzi, hogy mintegy 190 közle-
ménye jelent meg, melyek, a könyvtári szakkér-
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András, lent:
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déseken túl, a mûvelõdéstörténet számos területé-
vel foglalkoznak. Kiemelkedik ezek közül – a
fent említett, könyv alakban is megjelent érteke-
zésen túl – Az olvasókörök városa címû alapmû,
mely 2002-ben jelent meg, és jól érzékelteti Hajdu
Géza elkötelezettségét az olvasókörök ügye és
szülõvárosa iránt egyaránt.

Az olvasókörök világa nemcsak elméletben
vonzotta. Újjászervezésükért is sokat tett. Hitte és
tetteivel bizonyította, hogy az olvasási kultúráért,
annak fejlesztéséért, nemcsak az olvasótermekben
lehet cselekedni. Mintegy tíz olvasókör megalapí-
tásában vett részt ösztönzõleg hasznos tanácsaival.
E cél támogatására indította útjára – az országban
elsõként – az Egyesületi Élet címû kiadványt, melyet
maga is szerkesztett 1988 és 1991 között. Nem
véletlen tehát, hogy az 1990-ben megalakult Olva-

sókörök Országos Szövetségének elsõ, majd –
visszavonulása után – örökös elnöke lett. Sokak
szemében személye az olvasókörök szimbólumává
vált. „Te kimagasodtál számomra mindig a saját
korosztályodból, és egyike voltál azon keveseknek,
akiknél a szakmai és emberi hitelesség tökéletesen
egybeesett” – írta neki Kocsis István a nyolcvana-
dik születésnapi köszöntõjében. Bizonyára ezek a
tulajdonságai vezettek ahhoz, hogy évtizedeken át
támogatta kollégái tevékenységét az MKE Csong-
rád megyei szervezetének elnökeként, valamint a
megyei könyvbarát bizottság vezetõjeként.

Megalapozott elméleti tudása és nagy gyakorla-
ti tapasztalata együttesen eredményezték, hogy je-
lentõs szerepet vállalt Szegeden a könyvtáros-
képzésben. Elõbb a Szegedi Konzultációs Központ
szervezésével bízták meg, majd a Szegedi Tudo-
mányegyetem Juhász Gyula Tanárképzõ Fõiskolai
Kar Könyvtártudományi Tanszékén kapott lehetõ-
séget, hogy szolgálja az újabb és újabb könyvtáros
nemzedékek felcseperedését. Tevékenysége során,
az utóbbi helyen, komoly mûhelymunka alakult ki
az olvasókörök témájában. Bátran állíthatjuk tehát,
hogy Hajdu Gézát munkássága, embersége és egész
életpályája a hazai könyvtárosok legnevesebbjei
közé emelte fel.

Végezetül hadd zárjam e megemlékezést azok-
kal a gondolatokkal, melyeket sírjánál olvastam
fel tanítványai és barátai nevében azon okkal, hogy
a sors különös ajándéka folytán mindkét csoport-
ba tartozónak tudhattam magam.

Kedves Géza bácsi!
Barátaid és tanítványaid nevében hajtom meg

fejem ravatalod elõtt. Elválunk most Tõled, ki

útnak indulsz, hogy beteljesítsd álmaid, melyeket
köztünk élve szõttél – a testi-lelki szenvedés rok-
káján – a szeretet eltéphetetlen szálaival. Hiszem,
hogy „a múlt kútjai”-ból merítettél az Élet Vizé-
bõl elegendõ mennyiséget magadnak, hogy ki-
tartson az úton, mely célodhoz vezet.

Volt diákjaid sokasága nevében mondok is-
mét köszönetet, hogy az ismeretátadás nehéz
kötelessége közepette igyekeztél mindig fele-
barátként fordulni azokhoz, akiknek szellemi
fejlõdéséért felelõsséget vállaltál. A tárgyad
iránt érzett lelkes elkötelezettséged, tudom,
nemcsak engem ragadott el és segített át a
kezdõ lépések megtételének bizonytalansága-
in, nehézségein.

Örömmel fedeztem fel és olvastam mohón
soraidat Kertész Károly könyvérõl. Jólesõ érzés
volt újra találkozni Veled e sorok olvasása köz-
ben. Igen, ez az értékközpontúság volt az, amit
mindvégig oly fontosnak éreztem Téged hallgat-
va, soraidat olvasva, Veled beszélgetve.

Bizony jó lenne, ha életmûveddel még sokáig
rá tudnál mutatni arra a biztos alapra, melyre az
utánad/utánunk jövõk egy szebb és erkölcsileg,
eszmeileg magas értékû társadalmat építhetnek.
„A vágy és felismert szükséglet a könyv iránt ott
maradt sok lélekben” írtad az 1945 utáni kaotikus
idõkrõl. Adja Isten, hogy egyszer majd néhány
évtized múltán idézhesse valaki e gondolatot, mint
forrását annak a cseppnek, melyben megõrzõdhe-
tett a tenger, mely minden élet szülõje!

A pár hete Tõled kapott, néhány soros levél-
ben írtad: „Nagyon köszönöm a leveledet. Saj-
nos, most képtelen vagyok méltó választ írni, de
szeretném, ha tudnád, milyen szeretettel olvas-
tam.” Kedves Géza bácsi! Úgy érzem, tanítvá-
nyaid elméjét pallérozva is mindig az a vágy élt
benned a legerõsebben, hogy megéreztesd, felis-
mertesd velünk azt a szeretetet, mely Téged
vezérelt földi utadon.

Nemrég olvastam, hogy „az elvárások idejét
meghatározza az élmények ideje”. Egyszerûbben
fogalmazva, a jövõnket meghatározza a múltunk.
Ha ez igaz, és hitem szerint az, nincs mit aggód-
nunk a Te jövõd miatt. Múltad, a köztünk, ve-
lünk töltött nyolcvankét éved során olyan szere-
tetrõl tettél tanúbizonyságot, melyre nyugodtan
rábízhatunk további utadon.

Áldja lépteidet és vezéreljen az Égi Mester,
kinek magad is hû tanítványává nemesültél.

Gerber György




