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NEKROLÓG

Dr. Kredics László
(Nemesdéd, 1932. január 29.–Veszprém, 2018. november 30.)

szakkönyvtáros, könyvtárigazgató, teológus

Visszaemlékezés dr. Kredics Lászlóra

„ISMERETEK TERÉN ANNAK, AKI A KÖNYVTÁROSI ESZMÉNYT meg
akarja közelíteni, afféle középhelyet kellene elfoglalnia egy teljes egyetem összes
fakultásai és valamely felsőbbrendű lény között. Mindenekelőtt bírnia kell a
Szentlélek pünkösdi ajándékát, a nyelvek adományát. […] Arra a sokat vitatott kér-
désre, legyen-e maga is tudós valamely szakon, röviden azt felelhetjük, hogy jaj

annak a könyvtárnak, amelynek tisztviselői tudó-
sok, de még jajabb annak, ahol a tisztviselők nem
tudósok. […] Morális téren: egyesüljön a könyv-
tárosban a szerzetesi igénytelenség és alázatos-
ság a nagyvilági fölényességgel – és mindenekfe-
lett legyen meg a veleszületett és önneveléssel
tökéletesített segítő készség. Tudjon tiszta szívvel
együtt örülni azokkal, akik segítsége révén lélek-
ben gazdagodtak és érezzen őszinte hálát azok
iránt, akiknek szolgálatára lehetett. Röviden, a jó
könyvtáros: lehetőleg magas fokon kiművelt tisz-
ta fej és egészséges tiszta szív.”1

A fenti idézet Dávid Antalnak az 1937. évi
könyvtárosképző tanfolyamon tartott előadásá-
ból származik. Ez az írás mindig dr. Kredics
Lászlónak, a Veszprémi Érseki Könyvtár nyugal-

mazott igazgatójának alakját juttatja eszembe. Laci bácsi, akivel tíz évig dolgozhat-
tam együtt az Érseki Könyvtárban valóban megfelelt ennek a könyvtárosi ideálnak. 

Hatalmas tárgyi tudását minden ismerőse és minden könyvtárlátogató megta-
pasztalhatta, akár teológiai, akár történelmi kérdésben fordult hozzá. Különösen

1 KÁPLÁNY Géza: Könyvtárak korszerű rendezése és fejlesztése. 1. Budapest, 1943. 4.
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kedves szakterület volt számára a Veszprémi Egyházmegye és szűkebben Veszprém
város története, helytörténete. Nagy-nagy tárgyi tudását, rendkívüli latin nyelvi
ismereteit mindig szívesen, örömmel, és a rá olyan jellemző nagy-nagy szeretettel és
szelídséggel osztotta meg a hozzá fordulókkal. Személyében megtapasztalható volt
a szolgáló szeretet, mellyel egyrészt hűséges sáfárként őrizte és gondozta a szívének
olyan kedves gyűjteményeket, másrészt segítette a hozzá fordulókat, legyen akár
tudományos kutató, szakdolgozó, vagy könyvtárlátogató diákcsoport. Sokszor hal-
lottam tőle kedvenc mondását: „Egy könyvtáros kétszer örül: egyszer mikor segíte-
ni tud és odaadja a szükséges könyvet, másodszor pedig amikor visszakapja.” A
hálát, a köszönetet, mindig szelíden mosolyogva hárította el. 

Dr. Kredics László 1932-ben született a Somogy megyei Nemesdéden. 1948-
ban, tizenhat esztendős korában került Veszprémbe, papnövendéknek jelentkezett.
A kisszeminárium növendékeként végezte el a gimnázium 7-8. osztályát. Tanulmá-
nyait a történelem viharai zavarták meg, de mégis itt tudta lerakni nagy tudása,
műveltsége alapjait. 1948-ban államosították a piarista gimnáziumot, így a kissze-
minárium növendékei is iskola nélkül maradtak. Az egyházmegye létrehozta a
veszprémi püspöki teológiai főiskola alsó tagozatát, ahol elsősorban a piarista gim-
názium korábbi tanárai oktattak. Az 1949/50-es tanév végén ennek az iskolának az
épületét is államosították, a diákok nagyon mostoha körülmények között élve tud-
ták csak tanulmányaikat folytatni. Laci bácsi mindig nagy szeretettel és szívesen
emlékezett vissza ezekre az évekre, az itteni kiváló nevelőkre, tanárokra. Sokszor
mesélte, hogy a később általa vezetett Püspöki majd Érseki Könyvtár egyik, az
érseki palota épületnek földszintjén lévő raktárhelyisége ezekben az években kol-
légiumi szobaként működött, és ő is ebben lakott sokadmagával. Az 1951/52-es
tanévben újabb változás történt, a kisebb diákok állami gimnáziumokban folytatták
tanulmányaikat, a nagyobbak, így Kredics László is érettségi nélkül felvételt nyert
a nagyszeminárium növendékei közé. Az érettségit magán úton tették le. A nagy-
szemináriumot 1952-ben az AVH megszűntette, az elöljárók egy részét és több
növendéket letartóztatattak. Kredics László növendéktársaival a szegedi, majd az
esztergomi szemináriumban folytatta tanulmányait. 1956-ban áldozópappá szentel-
ték. Kápláni szolgálatát 1957-ben Somlóvásárhelyen majd 1958-tól Veszprémben a
Szent László plébánián teljesítette. 1960-ban szerzett teológiai doktorátust
Budapesten. Ezután került a püspöki aulába, ahol szertartóként, majd titkárként
dolgozott. Az 1964/65-ös tanévben, Rómában a Pápai Magyar Intézet ösztöndíjasa-
ként a Pápai Lateráni Egyetemen végzett egyházjogi tanulmányokat. 1966-ban
bízta meg elöljárója, Klempa Sándor Károly apostoli kormányzó a püspöki könyv-
tár és levéltár anyagának gondozásával. Ez a döntés egész későbbi életét meghatá-
rozta.

Heroikus munkát végzett. Rendezte a Püspöki és Káptalani levéltár anyagát. A
gazdag középkori gyűjteményt Borsa Iván közreműködésével az Országos
Levéltárban restauráltatta. A három egyházmegyei könyvtár, a Püspöki Könyvtár, a
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Káptalani Könyvtár és a Papnevelőintézet Könyvtára a megmaradt egyházmegyei
épületek helyiségeire, folyosóira menekítve vészelte át a kommunizmus első éveit.
Kredics László ezt a három, összesen kb. 60 000 kötetet számláló, komoly muzeá-
lis kincseket őrző könyvállományt egyesítette, és a püspöki palota emeleti helyisé-
geiben helyezte el, megmentve így a pusztulástól. Elvégezte a könyvtár ősnyomtat-
ványainak és antikváinak (1600 előtti dokumentumainak) azonosítását és tudomá-
nyos feltárását. A könyvek katalógusa a Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei
13. kötetében (1978) jelent meg. A katalógus 22 ősnyomtatványt és 344 antikvát tar-
talmaz. Kedves kutatási területe volt Padányi Biró Márton veszprémi püspök könyv-
tárának története és az állomány rekonstrukciója. Sajnos ezt a kutatási területet az
általa vezetett könyvtár/könyvtárak napi szintű munkái mellett nem tudta befejezni.
A Püspöki Könyvtárban és Levéltárban végzett munkájának elismeréseként 1972-
ben miniszteri dicséretben részesült.

1972-ben pápai diszpenzációval megnősült, feleségével két gyermeket neveltek
fel. 1972 őszétől dolgozott a Veszprémi Megyei Levéltár Szakkönyvtárában. Itt is
egy új könyvtár megalapozása, létrehozása lett a feladata, melyet kiválóan teljesített.
Utódjának teljes körűen katalogizált, szakszerűen működő gazdag gyűjteményt
hagyott örökül. Széleskörű műveltségét, nyelvtudását és Veszprém helytörténetének
alapos ismeretét más területen is kamatoztatta. A kutatószolgálatban mindig szíve-
sen bocsátotta tudását a kutatók és levéltáros kollégák rendelkezésére. Ez a munká-
ja legendássá vált a kutatók körében. 

Tevékeny közreműködésével került sor a Veszprém Megyei Levéltár kiadványai
sorozat elindítására 1977-ben. A sorozat köteteiben szerkesztőként és szerzőként
egyaránt közreműködött. A sorozat kötetei közül legnagyobb munkájának a 13.
kötetként 1997-ben megjelent „A veszprémi káptalan számadáskönyve = Liber divi-
sorum capituli Vesprimiensis 1495–1534” című kötetet tartotta. Erre a műre méltán
volt büszke, mivel a több száz oldalas nehéz középkori szöveg elolvasása, átírása,
feldolgozása sok éves kitartó munkájának eredményeként készült el. A munka nagy
részét maga végezte. Szerkesztőtársai Madarász Lajos és Solymosi László voltak. A
sorozat legnagyobb hatású kötetének, Veszprém középkori történelmének alapműve,
Gutheil Jenő: Az Árpád-kori Veszprém című kötetnek sajtó alá rendezése is Kredics
László munkája volt. A veszprémi egyházi szerző művének 1977-es megjelenése
nem kis politikai vitát váltott ki a helyi sajtóban.

Az 1990-es évek végén könyvtárosként szorgalmazta a könyvállomány elektro-
nikus nyilvántartásának bevezetését, de az ezzel kapcsolatos napi ügymenetet már
nem akarta megtanulni, azt a fiatalabb kollégákra hagyta. 1995-től nyugdíj mellett
dolgozott az intézményben, véglegesen 2001-ben távozott a levéltárból. 

Sosem szűnt meg azonban a szívének olyan kedves Püspöki, majd 1993-tól Érse-
ki Könyvtár sorsa iránti óvó figyelme. A Megyei Levéltárban végzett munkája mel-
lett is visszajárt a Püspöki Könyvtárba, segítette az ottani munkát. 

A két jelentős veszprémi könyvtár együttes felügyelete lehetővé tette számára,
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hogy elkezdje az 1860 előtt megjelent Veszprém megyei nyomtatványok bibliográ-
fiájának összeállítását. Sajnos ezt a munkáját nem volt alkalma befejezni.

1995-ös nyugdíjba vonulása után is hivatalosan munkát vállalt az Érseki Könyv-
tárban, és ezután együtt vitte a Megyei Levéltár Szakkönyvtára és az Érseki Könyv-
tár ügyeit. E sorok írója is ebben az időszakban segítette Laci bácsi munkáját az
Érseki Könyvtárban. Intenzíven bekapcsolódott a rendszerváltás után újrainduló
egyház könyvtárak közösségének, az Egyházi Könyvtárak Egyesülésének munkájá-
ba. Értékes tanácsaira, kedves szavaira mindig lehetett számítani. Az Egyesülés által
elindított, egyházi könyvtárak közös internetes katalógusának, az Unitasnak a nevét
is neki köszönhetjük. Szent Ágoston mondását javasolta a névválasztáskor, mely az
Egyesülés mottója is lehetne: „In necessariis unitas, in dubiis libertas, in omnibus
autem charitas.” = „A szükséges dolgokban legyen egység, a kétesekben szabadság,
mindenben pedig szeretet.”

2001-ben főállásban is a Veszprémi Érseki Könyvtár vezetőjévé nevezték ki.
Korát meghazudtoló lelkesedéssel vetette bele magát a felmerülő feladatok ellátásá-
ba, s az ő kezdeményezésére történt fiatal, szakképzett munkatársak előbb részmun-
kaidőben, majd teljes állásban történő alkalmazása. Erre az időszakra esik utolsó
nagy munkájának elvégzése. Jeles szerzőgárda munkáját összefogva szerkesztette és
megírta az 1995–2010 közt megjelent Magyar Katolikus Lexikon 15., befejező köte-
tének Veszprém városára, a Veszprémi Egyházmegye és intézményei történetét
ismertető szócikkeit. A nagy figyelmet és tárgyi tudást megkövetelő munkát a tőle
megszokott végtelen precizitással és szorgalommal végezte. Munkájának eredmé-
nyeként nagyon színvonalas, történészi alaposságú szócikkek készültek. Különös
gonddal, egyedül állította össze a veszprémi püspökök és a káptalani tagok listáját.
Érezve ereje fogyatkozását, 85 éves korában, 2016-ban vonult végleg nyugdíjba.

Szakmai munkáját több kitüntetéssel, díjjal ismerték el (1972: miniszteri dicsé-
ret a könyvtárügy területén végzett munkásságáért, 1979: Veszprém Megyéért kitün-
tető jelvény arany fokozata, 2002: Veszprém Megyei Önkormányzat Közművelő-
désért díj, 2009: Veszprém Megyei Jogú Város Pro Urbe emlékérem).

Dr. Kredics László életének 87. évében, 2018. november 30-án, péntek délután
15 órakor csendesen elaludt. Hamvait december 12-én helyezték örök nyugalomra.

Munkatársai, a gyűjtemények kutatói, a Veszprém történelmével foglalkozók,
barátai és tisztelői mindig számíthattak Laci bácsi kedves, önzetlen segítségére.
Tudását a könyvtáros ideálhoz méltóan mindig az érdeklődők, a Veszprém történel-
mével foglalkozók szolgálatába állította. 

Élete alkonyán sokszor idézte Szent Pál szavait: „A jó harcot megharcoltam, a
pályát végigfutottam, hitemet megtartottam.” (2 Tim 4,7). Így bizonyosak lehetünk
benne, hogy Mestere szavai rá is vonatkoznak: „Jól van, te hűséges, derék szolga.
Mivel a kevésben hű voltál, sokat bízok rád: menj be urad örömébe!” (Mt 25, 23) 

BARANYA PÉTER


