
Szemle

Egy ötvenéves füzettartó

lapjai
Már az csuda, hogy ez a gyenge fedelû, narancs-
színû füzettartó fél évszázadon át megõrizte édes
gazdájának olykor sietve, kapkodva, a keze ügyé-
be került mindenféle papírra rótt gondolatait és
a "felsõbb szakmai fórumokhoz" írott ötleteit,
javaslatait, vélekedéseit (elemzéseit) a könyvtár-
ügy kérdéseirõl és szûkebb hazája, Kaposvár
megoldatlan közkönyvtári gondjairól. Nem vesz-
tek el, fontosak maradtak minden (összesen ki-

lenc!) költözködéskor, szerzõjük vigyázott rájuk,
s (talán nem rosszindulat "Ú feltételezés:) unszo-
lásra 1998 és 2001 között sajtó alá rendezte a

lapokat.
"Mivel az egész egy elsüllyedt világról, job-

bára tovatûnt szereplõirõl üzen, magyarázatok-
mentegetések, mentegetõzések? -nélkül immár
nehezen érthetõ. Ezért ahol szükS'égesnek látszott,
mai, 48-51 évvel késõbbi magyarázatok kisérik,
értelmezik, kiegészítik a dokumentumokat és a
naplójegyzeteket. Magának a naplónak e
könyvbeni közlése teljes: az elsõ bejegyzéstõl az
utolsó soráig egyetlen szó kihag)Jása és meg-
változtatása nélkül tartalmazza írójának egy- us eleje közötti röpke idõszakáról vali könyvtá-
kori gondolatait, mert a szerzõ tudja, hogya ros ának, (dr.) Gerõ Gyulának naplója, korabeli
kor gondolkodásmódját, hangulatát és nézet- dok~mentumok (levelek, újságcikkek fõként a
világát csak az akkor megélt dolgok, elhang- Somogyi Hírlapból) és fél évszázaddal késõbbi
zott vélemények szépítés, kozmetikázás nélküli kommentárok, magyarázatok tükrében. Rövid éle-
közlése, közvetítése adhatja vissza. Ezt köve- tûnek bizonyultak a megszüntetett olvasóterem
teli meg a történelmi igazsághoz való hûség feltámasztásának kísérletei, amiket a harmadik
és az emberi-szakmai tisztesség is. A közrea- részbõl ismerhetünk meg.
dónak mindössze a magyarázathoz van joga. A jogi doktori címet szerzett, majd bölcsész-
Ezért ahol stílusbeli vagy értelmezési okokból tanulmányokba kezdett s azokat abbahagyó, 24
szükséges, szögletes zárójelbe tett megjegyzé- éves Gerõ Gyula mindenáron könyvtárban akart
sek segítik a leírtak tisztázását-tisztánlátását. " dolgozni. Akármilyen áron. Ez a vágya teljesült

-írja elõszavában a szerzõ. is a mai megfogalmazással élve kalandos sorsú
A karcsú kötet rövid idõszakot ölel fel. Elsõ kaposvári olvasóteremben, ahol majd az utolsó

dokumentuma 1949. augusztus 20-ai keltezésû, percig (az olvasóterem fennmaradásáig) fizetség
az utolsónak dátuma 1950. szeptember 13. Tar- nélkül dolgozott. Pedig nem volt nagy a beígért
talma hármas tagolású. 300 forintos havi bér, amit késõbb a segédkönyv-

A Kaposvári Városi Könyvtár felállítása ér- tárosnak "állítottak be", s neki már 800-at kínál-
dekében íródott leveleket, tervezeteket, megnyi- tak. Igaz, csak akkor, amikor -legnagyobb
latkozásokat tartalmazza az elsõ rész. A máso- ámulatára -teljesen ismeretlenül kinevezték a
dik a városi olvasóterem 1950. április 5. és júli- .bajai városi könyvtár vezetõjévé.
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Dokumentumok (levelek, újságcikkek), nap- havas délelõttj~n levél várta otthon, értesítés bajai
tójegyzetek és kommentárok fûszerezik az érde- könyvtárvezetõi kinevezésérõl.
kes szakma- és kortörténeti munkát. "Abban a világban, amikor a bizalmatlan-

A naplójegyzetekben alig találni személyes ság, a politikai gjlanakvás uralta az egész életet,
jellegût. szinte egyedülálló, hihetetlen volt az eset. Baján

Nézze el nekem az olvasó a most következõ soha nem jártam, a városban senkit nem ismer-
pár szemérmes mondatot. Hiábavaló lenne a tem, ráadásul nem voltam párttag, de az ij}úsági
próbálkozás, hogy az ötven évvel ezelõtti Gerõ szervezet, a DISZ tagja sem. Sõt az Országos
Gyula bármely személyes titkát felleljem. Pedig Könyvtári Központ nagy tekintélyû tanácsadója,
munkálkodik bennem a kíváncsiság jegyzeteit Kõhalmi Béla sem ismert személyesen, az en-
olvasva. gem neki ajánló Komjáthy Miklós támogatása is

Késõn ismertem meg személyesen, már négy inlcább csak a rólam alkotott kevés benyomás'á-
évvel túl a hatvanon. Hosszú estéken át dolgoz- ra támaszkodhatott, mint a tartós, közelebbi
tunk együtt a Könyvtári Levelezõ/lap zártáján. kapcsolat tapasztalati tényeire. Mai szememmel
Bámultam munkabírását, aprólékos precízségét, visszatekz'ntve egy kegyetlen kor ritka csodájá-
ami ugyan gyakorta járt oldalakon át tartó újra- nak, néhány tisztességre szövetkezett ember ...
tördeléssei, de a jól végzett munka biztonságát sikeres »összeeskiivésének« tekintem hivatásos
adta cserébe. könyvtáros pályám elindítását..." -írja en-õl

Festõ bátyám ecset jére kívánkozna, mutatott 2001. március 6-ai keltezésû kommentárjában.
egyszer az õszbe fordult Gellérthegyre, amint De ez már a történet vége...
kinézett dolgozószob ám ablakán. Festõ bátyját Nem csupán ajánlott, de kötelezõ irodalom-
kétszer is említi naplójában. Anyámra kell szo- má kellene lennie ennek a dokumentumgyûjte-
rulnom megint, kesereg másutt, mert még min- ménynek a mai könyvtárosok és a pályára most
dig nem kapott fizetést. ~nnyi a magánélete a készülõk számára. Fontos adalékokkal szolgál az
feljegyzésekben. Miközben lelkesülten ír a fali- újkori könyvtár- és kultúrtörténet "hõskorához".
újság hatásáról, hevült örönunel az olvasói statisz- És mert kozmetikázás, utólagos, a mai élethez
tikáról, s lejegyez egynéhány megfigyelést olvasó- igazítás köntösébe bújtatható átpolitizálás nélkül
iról és elképzeléseibõl arról, mit kell tennie. ad képet egy autodidakta könyvtáros olvasó- és

Az utolsó oldalaknál járva, mielõtt befejez- önszemléletérõl, bizonnyal minden tudatosság
tem volna, önkéntelenül összecsuktam a köny- nélkül fogalmazva meg e szakma iránti tisztes-
vet. Néhány helyütt a napló fakszimiléjével ta- ség ma már csak szemérmesen nevesíthetõ, alap-
lálkoztam benne, s megdöbbentett a megegyezés vetõ jegyeit az olvasó szolgálatában. .

Gyula általam ismert, mai kézÍrásával. Nem akar- Fejõs László
tam keresgélni, a borítón meg ugyancsak egy
naplórészletet látni. (Grafikusként dolgozó Éva Ger6 Gyula: Könyvtár a megyeházán.
lánya tervezte.) Fellapozva a könyv végét ott Napló, dokumentumok és kommentárok az

1 '1 G 1 .., 1 1 ". . k ,'" 1950-es Kaposvári Városi Olvasóterem
ta a tam yu a otven evve eze ott! s mal eZlra- .., d ' 1 t ' ~1 ' 1 t ' b H 1 k . d.rov~ e e ero -e e eo. -~a. asáto Minden bizonnyal van ebben valamI szer- Megyei és Városi Könyvtár. -Kaposvár
kesztõi szándék, hogy ezek itt együtt láthatók, s : MVK, 2002. -153 p.
összehasonlíthatók.

1950 nyarán G. Gy. hat hetet Pesten töltött a
Máramaros úti könyvtáros iskolán. Hazatérve új
ígéretek fogadták a könyvtár elhelyezését illetõ-
en. Szokásos naivsággal lelkes szervezkedésbe
kezdett megint, megkérte képzõmûvésszé lett
egykori iskolatársát, Csermák Tibort, tervezze
meg az új könyvtár elhelyezését, berendezését.
A tervek el is készültek, mégse lett belõlük sem-
mi. Csak egy újabb ígéret más helyszínnel. Gyu-
la bejárt segíteni a körzeti könyvtárba (termé-
Szetesen ingyen), s egyszer csak, december egyik
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