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1978 őszén - történelmi és könyvtártudományi tanulmányai befejezése után - kezd
te meg munkáját az Országos Széchényi Könyvtárban, és 1984 decemberében önszántá
ból szakította meg oly sokat ígérő pályáját. 

Már a kiemelkedő eredménnyel végzett egyetemi évek alatt is intézményünk tevé
kenysége felé fordult érdeklődése, szakdolgozatában a nemzeti bibliográfiai rendszer kor
szerű funkcióit elemezte. Ezen túlmenően, a könyvtári központi szolgáltatások egészével 
kívánt foglalkozni, korán felismerve ennek jelentőségét az ország kulturális és tudo
mányos felemelkedése szempontjából. Ezért is töltötte be vele a könyvtár a Könyvek 
Központi Katalógusánál meghirdetett állást. 

Kiváló képességeire, szorgalmára, a hivatali és közösségért végzett tevékenységében 
tanúsított helytállására rövid időn belül felfigyelt az intézmény vezetősége és munkatársi 
gárdája, így senki sem csodálkozott azon, hogy kivételes gyorsasággal haladt előre a 
ranglétrán. 

A Külföldi Társadalomtudományi Kézikönyvek egyik szerkesztőjeként már az új 
(ISBD alapú) szabványok oktatásába is bekapcsolódott, sőt magába a szabványosításba 
is, többekkel együtt részt vett a Példatár a könyvek bibliográfiai leírásához c. segédlet 
összeállításában (1979), sőt, a következő évben megjelent kiadást már ő szerkesztette. 

De miközben tanított, maga is tanult, és rendszerszervezői diplomát szerzett a KSH 
Nemzetközi Számítástechnikai Oktatási és Tájékoztatási Központ tanfolyamán. 1982-ben 
jelent meg tanulmánya az Intelligens terminál alkalmazása a Magyar Nemzeti Bibliográ
fia számítógépes rendszerében címmel (= Könyvtári Figyelő 1982. 601-611.p.), majd 
1984-ben - kiváló eredményeit igazoló, tanfolyami záródolgozatát - ugyanezen címmel, 
önálló kiadványként jelentette meg az Országos Műszaki Könyvtár és Információs Köz
pont egyik szaksorozata keretében (Bp. 1984. 74 p.). Ugyanebből az évből származik 
utolsó publikációja is. A rendszerszervezés feltételeiről (= Könyvtári Figyelő 1984. 256-
259.p.). E témakörben több előadást is tartott. 

Ilyen szakmai képesítés birtokában került 1982 januárjában osztályvezető-helyettes
ként a Magyar Nemzeti Bibliográfia Szerkesztőségébe, ahol jelentős szerepe volt a tech
nológia megújításában, a nemzeti könyvtári integrált könyvfeldolgozás programjának for
málásában. 

1983 szeptemberétől pedig már a Bibliográfiai és Könyvforgalmi Főosztályon főosz
tályvezető-helyettesi beosztásban munkálkodott a központi szolgáltatások helyzetének ja
vításán. Itt hamarosan megmutatkoztak kiváló koncepcionális és szervezői képességei 
(Nemzeti Periodika Adatbázis tervezése, a Magyar ISBN és ISSN Iroda munkájának 
megújítása, a főosztály vári költözési tervének összeállítása stb.). 

Mint minden munkáját, úgy ezt is a legnagyobb lelkiismeretességgel, a teljes - és ta
lán túlzott - felelősségvállalás nyomasztó érzésével végezte. Szinte azonosult a Nemzeti 
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Könyvtárral, annak minden gondját-baját átélte, magáévá tette. Attekintőképessége, biz
tos ítélete, a problémák megoldására történő megszállott útkeresése több évtizede itt 
dolgozó kollégáit is elismerésre késztette. Senki sem kételkedett abban, hogy ez a beosz
tás is az alig 30 éves fiatalember pályájának csak kezdetét jelenti. Ki gondolta volna ek
kor, hogy közeleg a vége annak az életnek, ami oly sok energiát sugárzott és adott át a 
vele együtt munkálkodóknak. 

Hogy mi játszódott le a családját szerető, fizikailag és szellemileg erősnek, megbíz
ható támasznak látszó Vajda Gábor lelkében, mi volt az, ami összeroppantotta - soha
sem fogjuk megtudni. Nem tárta fel magát, még baráti beszélgetéseken is csak a Széché
nyi Könyvtár jövője foglalkoztatta. Egy elkeseredett pillanatban azonban nem gondolt 
senkire, semmire, arra sem, hogy mennyit veszít nemzeti intézményünk azzal, hogy 32 
évesen, amikor még annyit tehetett volna érte - örökre elhagyta. 

Kiváló könyvtárost és példamutatóan jellemes, kimagasló emberi tulajdonságokkal 
rendelkező kollégát veszítettünk el. Vezető volt már fiatalon, a szó legjobb, legnemesebb 
értelmében. Felelősségteljes szerepet vállalt az intézmény közösségi, társadalmi tevékeny
ségében, aktív résztvevője volt a könyvtár Ifjúsági Bizottsága munkájának. Rendkívül ér
zékenyen reagált az emberi problémákra, minden réteg és korosztály nehézségeit - kö
zösségi és egyéni vonatkozásban egyaránt - megértette, átélte. Minden testületben 
csendesen és okosan érvelve védte egy-egy fiatal kolléga, vagy az egész 35 év alatti kor
osztály érdekeit, de úgy, hogy figyelemmel volt az idősebbekre, tisztelte tudásukat, ta
pasztalatukat, sohasem javasolt egy kérdésben olyan megoldási formát, ami másokat 
bántott, sértett volna. Pedig gyakran e fiatal életkort ritkán jellemző érettsége, sőt böl
csessége segítette egy-egy megbeszélés, tanácskozás résztvevőit a problémák megoldásá
ban. 

Szakmai eredményei nemcsak szellemi képességeiben gyökereztek, hanem morális 
magatartásában is. Szavai és tettei egybecsengtek, elveit cselekedetei igazolták. Sohasem 
önmagáért harcolt, hanem a helyesen felismert, jó ügyért, a Magyar Nemzeti Könyv
tárért, az ott dolgozókért, mindig tisztességesen, becsületesen, az igazságért, a konfliktu
sokat vállalva, önmagát nem kímélve, felemésztve. 
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