
Kedves Kollégák! 

Szomorúan írom, hogy Jurcsik Erzsébet 2020. május 25-én végleg elbúcsúzott tőlünk. 
Elbúcsúzott, hiszen még az utolsó napokban is levelezésben állt néhányunkkal, és 
visszaemlékezett a régi, szeretett könyvtárában eltöltött hosszú évek alatt kialakult szakmai és 
baráti kapcsolataira. 

1973–1974-ben  – szinte az iskolapadból – kerültünk mindketten az Országgyűlési 
Könyvtárba. A Vályi Gábor, majd Balázsné Veredy Katalin irányítása alatt lévő könyvtár 
akkor alakította ki, majd a ’80-as években élte ún. „aranykorát”. 

Erzsébet, vagy ahogy mindannyian hívtuk: Snuki felvételt nyert az ELTE történelem–
könyvtár levelező szakára, amit sikeresen el is végzett. A könyvtár ENSZ gyűjteményében 
dolgozott, amely idővel Különgyűjteményi osztállyá alakult. Fő szakterülete az ENSZ 
dokumentumok gondozása volt, de nagy jártasságra tett szert a külföldi parlamentek és egyéb 
nemzetközi szervezetek szakirodalmában is.  

Kiváló szakember volt. Ugyanakkor nem félt a konfliktusoktól: ha valamiről úgy érezte, neki 
van igaza, azt mindig megtámasztotta érveivel, és kiállt mellette. Küzdő volt az élet minden 
területén, ahogy betegségében is, ami sajnos végül legyőzte. 

Valamikor az 1980-as évek vége felé úgy gondolta, ki kell próbálnia magát egy olyan 
területen is, ami másfajta örömöt okoz neki, mint a könyvtárosság (ahogy ő fogalmazott: 
megtudni, hogy a két keze mire képes). Már felnőtt fejjel beült az iskolapadba és kémiát, 
matematikát és egyebeket újra tanult. Elvégezte a könyvkötő-restauráló képzést, és úgy 
érezte, néhány évig ebben a szakmában kell tevékenykednie. Akkor elment a könyvtárból és 
felvételt nyert az OSZK restauráló és könyvkötő műhelyébe, ahol több évig dolgozott, egy 
ideig vezető beosztásban. 

Amikor a műhely „válságba került”, szeretett volna visszajönni az Országgyűlési Könyvtárba, 
ami sikerült is, szeretettel fogadtuk. Az akkor alakult Európai Uniós letéti gyűjtemény 
tájékoztató könyvtárosa lett és sok éven keresztül ebben a munkakörben dolgozott. Később a 
különböző átszervezések után a feldolgozásban vett részt, ott is kiválóan megállta helyét és 
innen vonult nyugdíjba. 

Szervező képességét, kapcsolat teremtő készségét jellemzi, hogy a könyvtár néhány 
munkatársából olyan baráti közösséget kovácsolt, ami a mai napig is működik. 
Többségünkben már nyugdíjasok vagyunk, nem dolgozunk az Országgyűlési Könyvtárban, de 
a „csapat” él és létezik. Számos közös emlék: kirándulások, több napos túrák, egymásnál tett 
látogatások, külföldi utak, színházi, komolyzenei, múzeumi látogatások. 

Erzsébetre, Zsikére, Snukira mindig emlékezni fogunk. Remélem, akik együtt dolgoztak vele, 
ugyanígy érzik. 
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