
Akik ismerték, biztosan nem hiszik el,
hogy elment, mint ahogy az ezredfordulón
azt sem tudták elhinni, hogy nyugdíjba
vonult. Gyõri Erzsébet több mint fél év-
századon át a magyar könyvtárügy egyik
meghatározó, számos területén maradan-
dót alkotó, bátran mondhatni, nagy hatású
személyisége volt. Pedig a kegyetlen való-
ság az, hogy szeptember második hétvé-
géjén itt hagyta a földi világot, és mindha-
lálig érdeklõdõ tekintete immár nem pász-
tázza a honi könyvtárügy újabb és újabb
fejleményeit.

Erzsi – mindenki így szólította – érett-
ségi után, 1954-ben, tizennyolc évesen
Sajószentpéteren lett az egyszemélyes
könyvtár vezetõje. Télen-nyáron, hideg-
ben-hõségben, porban-sárban, biciklin,
vonaton, traktor- vagy autóstoppal járt
dolgozni abba a könyvtárba, amely „oda-
érkezésemkor két egymásra tett falusi ló-
cából és néhány könyvbõl állt” – mondta
egy interjúban. „Két évig dolgoztam itt.
Amikor eljöttem, három helyiségbõl álló,
ötezer kötetes, katalogizált könyvtárat és
ezerkétszáz olvasót hagytam az utódom-
ra”. Nemcsak azért érdemes idézni emlé-
kezõ szavait, mert remek pillanatfelvételt
adnak az ’50-es évek elejének vidéki
könyvtári állapotairól, hanem kivált azért,
mert szinte jelképesen összefoglalja egész
késõbbi munkásságát: ahol megfordult,
ott maradandót alkotott. Ott minden mû-
ködõképesebbé, tartalmasabbá, igénye-
sebbé vált, mint azelõtt volt.

Erzsi hosszú és gazdag pályafutása so-
rán szinte minden közkönyvtártípusban és
csaknem minden könyvtárosi beosztásban
dolgozott. Szikszón szervezõ volt, Encsen

járási könyvtárigazgató, a miskolci me-
gyei könyvtárban módszertanos, aztán a
megyei tanács mûvelõdési osztályán volt
könyvtári elõadó. Ez utóbbi – igaz, rövid –
idõszakban megismerte a szakma és a
közigazgatás kapcsolatának gyakorlatát és
fontosságát, aminek késõbb jó hasznát
vette. Aztán visszatért a napi könyvtárosi
feladatokhoz, elõbb igazgatóhelyettesként
dolgozott a megyei könyvtárban, majd a
miskolci városi könyvtárat vezette. Itt is
maradandót alkotott, az õ vezetése idõsza-
kában épült ki a borsodi megyeszékhely
könyvtári hálózata. Ezekre az évekre így
emlékezett: „Kevés embernek adatik meg,
hogy könyvtárakat létesítsen. Például ek-
kor épült az elsõ olyan könyvtár az or-
szágban, amelynek önálló képzõmûvészeti
kiállítóterme is volt; össze lehetett kap-
csolni a könyvtár mûködését a mûvészeti
gyûjtemény megalapozásával.” Idõközben
levelezõ tagozaton elvégezte a könyvtár
szakot; neki is – mint akkoriban oly so-
kaknak – Kovács Máté volt a mestere. 

1976-ban érkezett Budapestre. Rövid
ideig a Könyvtártudományi és Módszerta-
ni Központban (KMK) dolgozott, azután
öt évig a Mûvelõdési Minisztérium
könyvtári osztályán a közkönyvtárak
ügyével foglalkozott. 1981-ben a Könyv-
tárellátó Vállalat vezetõi székét kínálták
föl neki. 1985 õszén került ismét a KMK-
ba, a gyûjteményfejlesztési osztály 
vezetését vállalta el, ami egyben azt is je-
lentette, hogy az Új Könyvek felelõs szer-
kesztõje lett. Kiterjedt és sokfelé elágazó
életmûvére talán ennek a kéthetente meg-
jelenõ állománygyarapítási tanácsadó fo-
lyóiratnak sok-sok évfolyama tette fel a
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koronát. Az Új Könyvek szerkesztõsége
igazi mûhely volt, értelmiségi mûhely a
szónak abban az értelmében is, hogy Erzsi
vezetésével a kollégák és a külsõs munka-
társak Mûvekkel foglalkoztak. Erzsi az
olykor csakugyan rohamtempójú munkák
során példát mutatott munkabírásban is,
meg abban is, hogy a Mûvet mindenkor
tisztelettel kell kézbe venni, empátiával
kell megismerni és értõ módon, illõ stílus-
ban, találóan kell ismertetni, értékelni,
ajánlani vagy épp lebeszélni róla a szerze-
ményezõ könyvtárost. 1985 és 2001 kö-
zött az Új Könyvek rengeteg változáson
ment át, de abban a tekintetben mindvégig
következetes maradt, hogy elfogulatlan és
tárgyilagos volt, tehát biztos mércével
szolgált a könyvtárak, könyvtárosok szá-
mára. Azaz betöltötte hivatását. Lehetett
tavaszi könyvhét vagy karácsonyi könyv-
vásár, a könyvkiadás dömping-idõszakai-
ban sem engedett a recenziók minõségé-
bõl, azaz a folyóirat hitelébõl. Az Új
Könyvek története nem csupán a KMK
(majd a Könyvtári Intézet) történetének
egy jelentõs fejezete, de az 1964-tõl az ez-
redfordulóig tartó idõszak egész hazai
könyvtárügyének is.

Erzsi a gyûjteményfejlesztési osztály
vezetése és az Új Könyvek fõszerkesztése
mellett a KMK megbízott igazgatója is
volt hosszabb idõszakokban. Ez utóbbi
vonatkozásban nemcsak az volt elévülhe-
tetlen érdeme, hogy az „interregnumok
idõszakában” vezette az intézményt, de az
is – ahogyan Csabay Károly megvallotta a
Katalisten –, hogy a hivatalosan kineve-
zett igazgatóknak is nélkülözhetetlen tá-
masza, tanácsadója, segítõje volt. És nem

utolsó sorban segítõkész elõkészítõje an-
nak a folyamatnak, ahogyan a régi KMK-
ból korszerû szakmai törekvéseket megva-
lósító Könyvtári Intézet vált. Itt is, ekkor is
maradandót alkotott. Imponáló munkabí-
rással és kitartással dolgozott az ezredfor-
dulóra esõ nyugdíjazásáig. Nem ismerte a
munkaidõ fogalmát, kevés olyan este volt,
hogy ne a könyvtár zárásakor hagyta vol-
na abba a munkát. A Szinnyei-díj átvétele
után készült interjúban errõl így beszélt:
„Ha nem volna olyan összeszokott és egy-
másra figyelõ a kollektíva, akkor ez a na-
gyon feszes, rigorózusan rövidre szabott
idõkeret nem volna tartható. Ahogy nektek
valamennyiõtöknek, nekem is az éjszaká-
ba csúszik a munkám.”1 Hétvégére pedig
hazavitte a munkanapokon felgyûlt „res-
tanciát”, például az Új Könyvek egy-egy
számának több száz recenzióját átolvasni,
hogy jellegzetes, piros betûs javításait
megtegye.

Munkásságát a szakma magas elisme-
rései is jutalmazták: 1996-ban Szinnyei
József-díjat kapott, 2001-ben Széchényi
Ferenc-emlékérmet. De a legrangosabb
kitüntetésnek mindig kollégái tiszteletét,
barátságát tartotta. Mert õ még ahhoz a
könyvtáros nemzedékhez tartozott, ame-
lyik a munkatársban, a beosztottban vagy
éppen a fõnökben nemcsak a kollégát lát-
ta, hanem a lehetséges barátot, az értelmi-
ségi beszélgetõ partnert, akivel – a munka
ritka szüneteiben – le lehet ülni beszélget-
ni könyvekrõl, filmekrõl, politikáról, uta-
zásról, a világ dolgainak állásáról. Ezeken
a beszélgetéseken mindig feltûnt rendkí-
vül széles körû tájékozottsága, mindig
megcsillant – ritkán tapasztalható, de a té-
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mához nagyon passzent – humora, szelle-
messége.

Erzsi munkahelyeinek és munkakörei-
nek felsorolása közel sem mond el min-
dent kiterjedt munkásságáról. Ott volt az
utóbbi fél évszázad magyar könyvtári éle-
tének minden fontos eseményén, Buda-
pesten és vidéken, megyeszékhelyen és
falun, vándorgyûléseken, a helyismereti
könyvtárosok évenkénti konferenciáitól a
döntéshozó kuratóriumokig. A rendszer-
változás idején a határon túli magyar
könyvtáraknak küldendõ könyvcsomagok
összeállításában és célba juttatásában mû-
ködött közre, közben tanácsot adott vidéki
kollégáknak gyarapításhoz és állomány-
apasztáshoz, és mindeközben jó ideig
szerkesztette a Könyv, Könyvtár, Könyvtá-
rost, amelynek 2011-ig szerkesztõbi-
zottsági tagja volt. Mindig szívügyének
tartotta a folyóiratot, amelyet – nehezebb
korszakaiban – „aprómunkájával”, napi
közremûködéssel is átsegített a jövõbe.
Nyugdíjazása után is aktív maradt, szak-
munkákat lektorált, cikkeket írt, tagja volt
a Könyv, Könyvtár, Könyvtáros szerkesztõ-
bizottságának, bölcs tanácsaival és rendkí-
vüli tájékozottságával segítette a lap szer-
kesztõit. Mert Erzsi kivételesen tájékozott
ember volt. Hogy könyvtárosként, az Új
Könyvek felelõs szerkesztõjeként napraké-
szen ismerte a magyar és a világirodalmat,
elmélyülten tanulmányozta a társadalom-
tudományok és az újkori történelem szak-
irodalmát – az szinte természetes. De
ugyanilyen tájékozott volt a kultúrpoliti-
ka, a jog, a pénz- és adóügyek vagy a 
mûvészetek, netán a vezetéstudomány
kérdéseiben. Ugyanúgy érdekelte a pszi-
chológia, mint a képzõmûvészet. Annak
idején az Új Könyvek szerkesztõségében
egy megválaszolhatatlan kérdés láttán azt

tartottuk: – Kérdezzük meg Erzsitõl, õ
úgyis minden olyasmit elolvas, amit senki
más a szerkesztõségben… Rendkívüli tá-
jékozottsága rendkívüli nyitottságából kö-
vetkezett. Azon ritka emberek közé tarto-
zott, akikkel nem reménytelen vitázni,
mert az érvek elõtt meg tudnak hajolni.
Ugyanakkor keményen határozott, na-
gyon eltökélt is tudott lenni – ha kellett.
De ha arra volt szükség, rendkívül diplo-
matikus volt; aki ismerte, az számos pél-
dát mondhat arra, hogyan „simított el” zû-
rös ügyeket; egymással szóba sem álló
embereket tudott egy asztalhoz ültetni, ki-
békíteni, háborgókat lecsendesíteni. Hány
történet volna felidézhetõ Erzsi találékony
békítõ képességérõl, amikor olyan könyv
szerzõje jelent meg a szobájában, amely-
rõl nem éppen kedvezõ recenzió jelent
meg a lapban… 

Ebben is hihetetlenül ötletes, diploma-
tikus volt. Mégis, ha egyetlen szóban 
kellene jellemeznem karakterét, azt mon-
danám: korrekt volt. A végtelenségig 
korrekt. A legstresszesebb, legreménytele-
nebb helyzetekben is megõrizte nyugal-
mát, nem veszítette el a türelmét, megõ-
rizte tárgyilagos stílusát, és mindig volt 
ötlete a megoldásra. A hatékonyan dolgo-
zó vezetõ minden fontos emberi erényét is
birtokolta.

2012 szeptemberében a magyar könyv-
tárügy az elmúlt fél évszázad egyik meg-
határozó vezetõ egyéniségét veszítette el.
Erzsi minden munkahelyén, valamennyi
munkakörében, tisztségében maradandót
alkotott. Aki ismerték, akik dolgozhattak
vele tisztelték tudásáért, rendkívüli tájéko-
zottságáért, kollegialitásáért, lelkiismere-
tességéért, korrektségéért és nem utolsó
sorban könyvtárosi elhivatottságáért. 

Emlékét híven megõrizzük. ■
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