
Mély fõhajtással
veszek búcsút
egykori fõnököm-
tõl és elõdömtõl,
Zsidai Józseftõl.
Megrendüléssel
fogadtam halál-
hírét, három hétre
tervezett külföldi
u t a z á s o m o n
azonban már mó-
dosítani nem le-
hetett, ezért sze-
mélyesen nem ve-
hettem részt mis-
kolci búcsúztatá-
sán, majd dunán-
túli temetésén.

Jó vezetõ, jó könyvtáros, jó oktató volt.
Nemcsak a saját könyvtárát irányította lelki-
ismeretesen és hozzáértéssel, hanem orszá-
gosan is elismert szakemberként tisztelték. 
A gépészmérnök- és gazdászhallgatók pedig
hosszú évtizedeken át meríthettek lendüle-
tes, érdekes történetekkel megtûzdelt, élve-
zetes elõadásaiból.

Az ELTE Bölcsészettudományi Karán
végzett magyar nyelv és irodalom–könyvtá-
ros szakon, 1958-ban. 

Vezetõje volt az Országos Széchényi
Könyvtár zirci Reguly Antal Tudományos
Könyvtárának, majd 1959-tõl 1961-ig az 
ELTE Rektori Hivatal tudományos munka-
társaként dolgozott, kulturális és tudomá-
nyos ügyeket intézett. A Miskolci Egyetem
(1990 elõtt Nehézipari Mûszaki Egyetem)
Központi Könyvtárát 1961-tõl 1996-ig ve-
zette, de utána is tevékeny maradt, 2003-ig
nyugalmazott fõkönyvtárosként folytatta el-
méleti kutatásait.

Rengeteget publikált, leginkább a könyv-
tárak mûködése, együttmûködése, bekapcso-
lódásuk a szakmai ipari életbe és a felsõok-
tatásba témakörök foglalkoztatták. Tudomá-
nyos munkásságának megkoronázása volt
kandidátusi értekezése: A könyvtárközi
együttmûködés elvi alapjai és meghatározó

tényezõi. Mintegy száz tanulmánya és szak-
mai írása jelent meg nyomtatásban.

Tagja volt az IATUL-nak, a mûszaki fel-
sõoktatási könyvtárak szövetségének, melyet
1967 és 1969 között elnökhelyettesként ve-
zetett. 1978 és 1982 között a Magyar Könyv-
tárosok Egyesületének elnöke, az 1992-ben
megalakuló Egyetemi Könyvtárigazgatók
Kollégiumának egyik alapítója, 1992-tõl az
Állami UNESCO Bizottság információs al-
bizottságának tagja. Fõigazgatósága alatt
számos rangos hazai és nemzetközi szakmai
rendezvény résztvevõje és szervezõje.

1987-ben ismertem meg, amikor megelõ-
legezett bizalommal felvett engem, több-
gyermekes fiatal nõt, az éppen elhunyt Nagy
Gusztáv helyére. Õ már a ’70-es években
elõre látta az akkor még számítástechniká-
nak nevezett informatika könyvtári elõretö-
rését, hisz az országban az elsõk között, az
OMIKK és a veszprémi egyetem mellett,
Miskolcon is bevezette a külföldi, fõleg ame-
rikai szolgáltató központok szakirodalmi
adatbázisainak elõször offline, mágnessza-
lagokról történõ, majd online kutatását.
1985-ben alakított ki a könyvtárban erre a
célra külön termet, és nemcsak a kutatókra
gondolt, hanem a hallgatókra is. Fontosnak
tartotta és szorgalmazta a szakirodalom-ku-
tatás akkor legkorszerûbb formájának széles
körû oktatását.

Fõigazgatósága alatt munkámat mindvé-
gig támogatta. A ’90-es években a számító-
gépek száma nálunk is rohamosan gyarapod-
ni kezdett. Rám bízta az integrált rendszer
bevezetését. Beszámolóimat mindig azzal
kommentálta, hogy számára mindez ugyan
kínai, de csináljam csak tovább, nem akadá-
lyozott.

2005-ben jómagam is fõigazgató lettem.
Nagyon sokat segített a kezdetekben, hogy
végigolvashattam a könyvtár általa írt és ösz-
szeállított történetét, melyben arról is sok
szó esett, hogyan vezette az intézményt, mi-
lyen szempontokat érvényesített az egymást
követõ években hosszú vezetése alatt. 

Tisztelt Zsidai Úr! Nyugodjon békében! ■
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✒✒    Burmeister Erzsébet

Zsidai József (1934–2012)


