
„…nekem nagyon jó volt ez a hiva-
tás, és ha választhatnék újból, azt hi-

szem, megint csak ezt választanám,
megint könyvtáros szeretnék lenni”.1

A könyvtári eseménynaptárunk szerint
nem is olyan régen, 2010. november 17-én
kerestük fel otthonában a sokunk által
tisztelt és szeretett nyugdíjas kollégánkat
– ahogy mi hívtuk: Laci bácsit – abból a
célból, hogy az akkor készülõfélben levõ
könyvtártörténeti kötethez adatokat
gyûjtsünk. 

Mindig is úgy emlékeztünk rá és úgy
emlegettük õt, mint a feldolgozó osztály
egyik meghatározó személyiségét, „osz-
lopos tagját”. Nemcsak precízsége, lelki-
ismeretessége volt példaértékû, hanem
gyors munkája is. Íróasztalán nap nap
után ott tornyosultak a gondosan besza-
kozott könyvek. Körünkben õ volt az
Egyetemes Tizedes Osztályozás tábláza-
tainak a legnagyobb szakértõje, a kollé-
gák oktatója. Otthonos volt a könyvtári
munkafolyamatok számos területén, az
állománygyarapítástól kezdve a bibliog-
ráfiai leíráson át a könyvtár igazgatásáig.
Széles körû mûveltségével, hatalmas le-
xikális tudásával, az idegen nyelvekben
való jártasságával gyakran elkápráztatott
bennünket. Számtalanszor fordultunk
hozzá szakmai tanácsért, ha valamit nem

tudtunk, ha egy-egy adatot nem találtunk,
vagy valamely témában hosszas keresgé-
lésre lett volna szükség. Õ volt az, aki
biztosan segített. Szakértelménél csak a
szerénysége volt nagyobb. Néha megvic-
celt bennünket, és õ kérdezett tõlünk va-
lamit, amirõl persze azonnal sejtettük,
hogy biztosan jobban tudja nálunk, és
csak azért kérdezi, hogy beszélgessünk
egy kicsit. Második otthona volt a könyv-
tár, sohasem érkezett vagy távozott rossz-
kedvûen vagy haragosan. Talán csak 
egyszer láthattuk nagyon szomorúnak,
amikor végleg nyugdíjba kellett vonulnia.

A miskolci megyei és városi könyvtár
megrendülten búcsúzik egykori igazgató-
jától, az országosan is elismert szakmai
tekintélytõl, kiváló könyvtáros egyéni-
ségtõl, aki a színházi világnapon és 
II. Rákóczi Ferenccel azonos, március
27-ei napon született, és bár színész akart
lenni, mégis a könyvtáros hivatást válasz-
totta. A könyvtáros alap- és középfokú
tanfolyamok után, 1967-ben jeles ered-
ménnyel végezte el az Eötvös Loránd Tu-
dományegyetem Bölcsészettudományi
Karának történelem-könyvtár szakát. 

Hubay László 1956 és 1975 között,
húsz éven keresztül a II. Rákóczi Ferenc
Megyei Könyvtár munkatársa volt, 1970.
január 1-jétõl mint igazgatóhelyettes,
1972 és 1975 között pedig mint igazgató
tevékenykedett. Ezt követõen az SZMT
(Szakszervezetek Megyei Tanácsa) Köz-
ponti Könyvtárának munkatársa lett,
majd igazgatója nyugdíjazásáig. Késõbb,
1985 és 2004 között, nyugdíjasként to-
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vábbi húsz éven keresztül szolgálta a
könyvtárat, a könyvtárügyet ismét a me-
gyei könyvtárban. 

Aktív és nyugdíjas évei alatt összesen
közel ötvenévnyi rendkívüli könyvtári
munkásságot köszönhetünk neki. Mun-
kásságáért számos elismerésben része-
sült, 2006-ban Bibliotéka emlékérmet
kapott.

Sokoldalú szakmai-társadalmi szere-
pei között 1973-tól 1979-ig az Országos
Könyvtárügyi és Dokumentációs Tanács
tagja, 1974-tõl 1985-ig a Hazafias Nép-
front Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Bizottsága Közmûvelõdési Bizottságá-
nak alelnöke, 1971-tõl 1985-ig a Magyar
Történelmi Társulat Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Csoportjának veze-
tõségi tagja volt. Ezen kívül tanított a
Debreceni Tanítóképzõ Intézet népmûve-
lõ-könyvtáros szakának miskolci tagoza-
tán. A megyei tanács megbízásából
1976-tól könyvtári szakfelügyelõként te-
vékenykedett.

A rendszerváltozást követõen a Nagy
Imre Társaság 1993-ban létrehozott Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezeté-
nek alapítói között szerepelt, tagja volt az
országos elnökségnek is, amíg betegsége
meg nem akadályozta ebben. Mindvégig
hûséggel ápolta és közvetítette nagybáty-
ja, Nagy Imre miniszterelnök szellemi
örökségét.

Bibliográfiái, helyismereti témájú és
egyéb könyvtáros szakmai tanulmányai
országos és helyi folyóiratokban láttak
napvilágot (Könyvtáros, Könyv és Neve-
lés, Borsodi Könyvtáros, Széphalom).

2013. március 27-én egy nagyra be-
csült munkatárstól, a könyvtáros szakma
elismert, nagy tudású tagjától vettünk bú-
csút a miskolci Szent Anna-templomban.

Volt egyszer egy kis csapat a miskol-
ci megyei könyvtárban, amelynek tagjai,
mindahányan voltak – egy születésnap
alkalmából – fehér blúzba, ünneplõ ruhá-
ba öltöztek. Ez a csendes és szerény meg-
emlékezés 1996. március 27-én, reggel
nyolc órakor kezdõdött, amikor az aznap
hetvenéves Hubay László belépett a fel-
dolgozó osztály ajtaján. Az iránta érzett
tiszteletet és szeretetet a munkatársai így
fejezték ki. Ezzel a közös emlékkel bú-
csúzunk Hubay Lászlótól, akinek emlé-
két kegyelettel, tisztelettel és szeretettel
megõrizzük. ■
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