
Immáron öt éve, hogy 2010 februárjában
megjelent a Gerõ Gyula szerkesztette,
Magyar könyvtártörténeti kronológia cí-
mû monumentális munka 1–3. kötete,
amely a kezdetektõl, 996-tól 2007-ig ve-
szi számba a magyar könyvtártörténet
fontos és kevésbé jelentõs eseményeit.
A mutatókkal gazdagon felszerelt össze-
állítás szakmai körökben joggal aratott
osztatlan sikert, és a könyvtári szaksajtó
is egyértelmûen pozitívan, szinte elra-
gadtatással méltatta.

Most, a 2014. év végén, kezünkbe ve-
hetjük az adattár negyedik, immár záró-
kötetét is, amely a már korábban közrea-
dott részek folytatásaként a 2008 és 2010
közötti idõszak eseményeit regisztrálja.

Az elsõ három kötet anyaggyûjté-
sének, illetve szerkesztési munkálatainak
lezárását követõen számos, a korszakra
vonatkozó új adat került elõ, különösen
az 1945 elõtti idõkbõl. Ezek az újabban
feltárt tételek, szám szerint 1381 egység,
a 2008 és 2010 közötti eseményleírások
után, szintén e kötetben kerültek lejegy-
zésre, s ugyanitt található még néhány
korábbi tétel korrigálása és szövegének
kiegészítése is. A pótlásoknak köszönhe-
tõen az eredetileg kevésbé feltárt 1945
elõtti korszak is kellõen reprezentált, és
így a munka egésze lényegesen arányo-
sabbá vált.

A könyvtártörténeti kronológia teljes
anyaga most már mintegy 18 830 ese-
mény leírását tartalmazza, továbbá 5700
személyt és 3600 intézményt, illetve
szervezetet említ meg.

A most közreadott kiadvány elsõ 
része, a korábbról már ismert struktúrát
követve, a 2008–2010-es esztendõk ese-
ményeit veszi sorra. Ezt itt is személy-
névmutató, intézménynevek, szervezet-
nevek mutatója, valamint tárgymutató
követi. A mutatórendszernek köszönhe-
tõen válik e hihetetlenül gazdag adatsor,
adathalmaz jól és könnyen kezelhetõ in-
formációforrássá. A mutatók érzékeltetik
a legjobban, hogy Gerõ Gyula milyen ap-
rólékosan és körültekintõen tervezte és
alkotta meg munkáját. Mindvégig követ-
kezetesen szem elõtt tartotta a használók

Könyvtári Levelezõ/ lap • 2015. január30

S z e m l e
Magyar könyvtártörténeti kronológia 2008–2010*

✒✒    Szabó Sándor

* Az elõzõ kötet ismertetése:

Tóth Gyula: Egy életmû koronája. 

In: Könyvtári Levelezõ/lap, 2010. 3. sz. 32–35. o.



lehetséges szempontjait: a gyors, egyér-
telmû és sok szempontú visszakeresés
biztosítását, a szöveges részek tömör,
tényszerû és szabatos megfogalmazását.

Az adattár zárókötetében külön feje-
zetben megtaláljuk még azoknak a
könyvtári vagy könyvtári vonatkozású
kiadványoknak a jegyzékét, amelyek az
eseménytár elsõ, második, illetve negye-
dik kötetében megjelentek, vagy valami-
lyen összefüggésben említésre kerültek.
A Rácz Ágnes által összeállított bibliog-
ráfia a leírásokat megjelenési évük sze-
rint, ezen belül a szerzõk, illetve címek
betûrendjében közli. A csaknem két és
félezer tételt tartalmazó irodalomjegyzék
jól szemlélteti a magyar könyvtári szak-
irodalom témáinak változását, s ebbõl 
adódóan a magyar könyvtárügy, könyv-
társzemlélet alakulását, fejlõdését.

A kötetben fellelhetõ még egy tábláza-
tos összeállítás a 63 legnagyobb hazai
könyvtárunkban könyvtárosi munkakör-
ben foglalkoztatottak létszámadatairól a
2010. december 31-ei állapotnak megfe-
lelõen.

Most, hogy e kötet megjelenésével a
kiadvány egésze a rendelkezésünkre áll,
érzékelhetjük igazán a munka nagyszerû-
ségét, monumentalitását. Gerõ Gyula
személyében szerencsésen együtt talál-
hatók azok az adottságok, ismérvek,
amelyek nélkülözhetetlenek egy ilyen
nagyszabású mû elkészítéséhez. Az
egyik – s talán a legfontosabb – feltétel,
követelmény a szakma szeretete és tiszte-

lete. Gerõ Gyula több mint fél évszázada
van jelen a magyar könyvtárügyben, sze-
mélyes résztvevõje szakmánk történései-
nek, s az évtizedek során munkakörei is
lehetõvé tették, hogy közelrõl követhesse
nyomon könyvtárügyünk alakulását.
Nem csupán a jeles eseményeknek volt
szemtanúja, krónikása, hanem az apróbb,
látszólag jelentéktelen hírekre is odafi-
gyelt. Teszi ezt még ma is fáradhatatlan
szorgalommal és alázattal. Szakmai kö-
rökben köztudott, hogy gyakran egy-egy
általunk értéktelennek hitt adatért milyen
sokat nyomozott, levelezett, telefonált.
Számára nincs elhanyagolható adat, min-
dig a tökéletesre törekszik.

Mindezek teszik „idõtlenné” a Ma-
gyar könyvtártörténeti kronológiát és an-
nak összeállítóját, hiszen ha valakit a kö-
zeli vagy távolabbi jövõben érdekelni fog
az elmúlt ezer év hazai könyvtárainak
története, az nem kerülheti meg Gerõ
Gyula mûvét. ■
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