
Könyvtártörténet, krónika, események –
megannyi nagy kitartással, pontossággal,
sok ellenõrzéssel összegyûjtött anyag, s
nem száraz adatok, hanem életteli törté-
netekké nemesedett hosszabb-rövidebb
leírások az elsõ fellelhetõ, 996-os könyv-
tári adattól 2010-ig. Rólunk, a könyvtár-
ról, sorsunkról. Errõl szól a 2015-ben
négy kötetesre bõvült Magyar könyvtár-
történeti kronológia, amely a maga ne-
mében egyedülálló, s lapozgatása azért is
fontos, mert ami abban nincs megörökít-
ve, az el is veszik – mondja Gerõ Gyula.

Könyvbemutatóra, emlékezetfényesí-
tõ találkozóra, régi barátságokat, szakmai
kapcsolatokat megerõsítõ kézfogásra,
ölelésre jöttünk össze a megyei könyvtár-
ban. Régóta húzódott, halasztódott ennek
a programnak a megszervezése, de Gerõ
Gyula szelíd unszolására megrendeztük.
Már a kollégák meghívása is a múlt fel-
idézését jelentette. Gyula sorolta, kit 
hívjak meg, említve a hölgyek lánykori
nevét is, hozzátéve, hogy mikor, ki, hol
dolgozott (évre pontosan). Hétfõn este
baráti vacsorán találkoztunk. Az idõseb-
beknek a nehézkes lépcsõzést feledtette
egy-egy rég nem látott munkatárs meg-
pillantása, s természetesen a vörösbor
kóstolgatása. S bár összetart az emléke-
zetünk („Mint házfalat a vadszõlõ, befut
/ És összetart az emlékezetem” – Baka
István), Gyula könnyedén, hibátlanul
idézte fel a Tolna megyei könyvtári ese-
ményeket, korrigált évszámokat. Jól ér-
tettük egymást: minden megkezdett mon-
datunkat tudta valaki folytatni.

Sokszor járt nálunk (mint bárhol az
ország könyvtáraiban). Visszaemlékezett
a megyei könyvtár 1952. évi megalakulá-
sára, a temetkezési vállalattal békés
szimbiózisban együtt élõ megyei könyv-
tár sajátos kellékeket tároló folyosó-rak-
tárára, a sok-sok író-olvasó találkozóra,
az elsõ könyvtári célra épült könyvtárunk
avatására (akkoriban ez minden szakma-
belit és helyi vezetõt büszkeséggel töltött
el), a népes írószövetségi csoport látoga-
tására, szavaikra(!), különös megjegyzé-
seikre, az akkor, majd késõbb is hõsiesen
és kevésbé hõsiesen, de szeretettel vég-
zett munkára.

A megyei könyvtárban június 30-án
megtartott könyvbemutató sikeres és él-
ményszerû beszélgetés volt. Gerõ Gyula
hozott példákat a kötetekbõl: hogyan kö-
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vethetjük nyomon egy-egy intézmény
sorsát, megalakulását, integrációját, fel-
újítását, esetenként gyújtogatást, rablást,
lopást a gyûjteményekben, kistelepülé-
sek könyvtári helyzetének alakulását,
unikális kötetek hányattatott sorsát, ne-
ves könyvtárosok szakmai tevékenysé-
gét, kitüntetéseiket, tanfolyamokat, ren-
dezvényeket, a könyvtári kiadványok
megjelentetését.

Érdekes példa volt az izgalmas idõuta-
zásban öt adatsorral (1448-tól 1925-ig)
„a legrégibb magyar könyv”, az
Ehrenfeld-kódex, majd késõbb a Jókai-
centenárium idején az íróról elnevezett
kódex életének hírdokumentációja.

A szigorú idõrendben, jól szerkesztett
mutatókkal, tömören közölt események
krónikája felrajzolja a magyar könyvtár-
történetet. Gerõ Gyula kiváló segítõtársat
talált Rácz Ágnesben a kronológia össze-
állításához, szerkesztéséhez.

A négy tekintélyes kötet intézmények,
személyek historikus adatainak õrzõje.
Gyula már elszántan készíti az ötödiket
is, sõt arra biztat: adjuk ki Tolna megye
könyvtári krónikáját kiegészített, részle-

tes adatokkal 2010-ig, majd õ segít a 
hiányzó utóbbi öt év anyagát összefésül-
ni, megszerkeszteni. 

A szerzõ 1948 óta cselekvõ részese
könyvtáraink életének.

Az egyesületi program hasznos és
örömteli együttlét volt, hozott valami pó-
tolhatatlant, valami egyre erõsödõ igényt,
hogy újra találkozzunk, figyeljünk egy-
másra, ne maradjunk meg az eseti tele-
fonhívásoknál. A fiatal kollégák (az a 
néhány, aki velünk volt) érezzék: 
a könyvtári események gyûjtése, regiszt-
rálása könyvtártörténeti és helytörténeti
kordokumentumot kínálhat, kínál.

Lélektanilag és szakmailag is kiváló
elõkészítése volt könyvtártörténeti, hely-
történeti egyesületi rendezvényünk a 
július 6-án kezdõdött Országos Honis-
mereti Akadémiának, amelynek ismét
Szekszárd adott otthont. Bartha Évát, a
Honismereti Szövetség titkárát idézem: 
a helytörténet a történelem gyökere,
alapvetõ feladata a feltárás, feldolgozás,
gyûjtés, megélés, továbbadás.

Feltárás – megélés – továbbadás. So-
kunknak fontos!? Reménykedjünk. ■
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