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Közhírré tétetik � Postánkból

Váctól Vácig:
Az MKE Helyismereti
Könyvtárosok
Szervezetének
jubileumi konferenciája

Az idén immár kilencedik alkalommal gyûltek
össze a helytörténet iránt érdeklõdõ könyvtáro-
sok, hogy egy háromnapos konferencia kereté-
ben cseréljenek eszmét az útról, mely a múltból
a jövõ felé vezet. Az elõadások gondolatserken-
tõ erejét nem lebecsülve le kell szögeznünk, hogy
e találkozó sikeressége is a múltban gyökerezik.
Igaz, �csak� a közelmúltban, azaz abban a tíz
esztendõben, melynek során az ország különbö-
zõ pontjain élõ könyvtáros kollégák jó ismerõ-
sökké, barátokká lettek. A közös érdeklõdési kör,
a meghitt beszélgetések vagy az olykor megle-
hetõsen vidám szórakozást nyújtó baráti estek
kovácsolták össze azt a közel száz embert, akik
ez évben a váci Katona Lajos Könyvtár vendé-
geként láthatták viszont egymást.

Az elsõ kérdés minden alkalommal az, hogy
miként lesznek képesek a vendéglátók felülmúl-
ni az elõzõ találkozók
nagyszerûségét. Bíz-
vást állíthatjuk, még
sohasem kellett csa-
lódnunk. A konferen-
cia szervezését fel-
vállalók mindig � te-
hát Vácott is � szívet-
lelket melengetõ vá-
laszt adtak e soha fel
nem tett kérdésre. De
lássuk, mi is történt!

A nyitónap témá-
ja stílszerûen a múlt
volt. A gyökerek, az
alapok feltérképezé-
se, tudatosítása, me-
lyekbõl táplálkozha-
tunk, s amelyekre
építenünk kell jövõ-

beni tevékenységünket. Nem véletlen tehát, hogy
Bényei Miklós, Berke Barnabásné, Biczák Péter
elõadásait követõen megemlékeztünk jeles elõ-
deink egyikérõl-másikáról. Múltbéli barangolá-
sainkat aztán már lábunkat sem kímélve folytat-
tuk. Zomborka Márta váci múzeumigazgató értõ
kalauzolásával, évszázadokat bejárva ismerhet-
tük meg elõdeink rituális szokásait.  Tanulságos
volt szembesülni azzal a ténnyel, mit is jelent
egy település lakóinak identitástudata számára,
ha feltárják önnön múltjuknak egy-egy �elteme-
tett� részét. Errõl szerezhettünk tapasztalatot � a
Memento Mori kiállítás után � a váci vár bástyá-
ja alatt állva, vezetõnket hallgatva. Sétánkat
bezárván, de gondolatainkat szabadon szárnyal-
ni hagyván helyezkedtünk el az egykori ferences
templom padjaiban, hogy az orgonamuzsika se-
gítségével még közelebb juthassunk a forráshoz,
melyben létünk, tevékenységünk gyökerezik.

Az este további meglepetéseket tartogatott
számunkra. A szokásos fórum és baráti találko-
zó ez alkalommal egy fontos mérföldkõ elhelye-
zését is jelentette. A Helyismereti Könyvtárosok
Szervezete ugyanis jubileumi kiállítással ünne-
pelte tízéves fennállását. Az 1992-es, majd 1993-
as leányfalui �legyen�-t követõen éppen Vácott
volt az újdonsült szervezet elsõ országos konfe-
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renciája.  Képek, újságcikk-kivágatok � no meg
dr. Ambrus Zoltánnak, az MKE elnökének me-
leg, baráti szavai � segítettek emlékezni a �di-
csõ� múltra. Egy szívvel-lélekkel valljuk, való-
ban jó volt, szép volt. Köszönet érte mindenek
elõtt házigazdánknak, Mándli Gyulának. Az õ

személyisége, energikus, célratörõ lendülete volt
a hajtóerõ, mely magával ragadta a szervezet
tagjait. Így vált, válhatott határainkon túl is min-
taadóvá tevékenységünk. Ez utóbbit ne vegyék
szerénytelenségnek, hiszen maga Elizabeth
Melrose asszony, az angol helytörténész könyv-
táros szervezet egykori elnöke is e véleményé-
nek adott hangot Vácott.

A második napi elõadások a Pest megyében
folyó helyismereti munka eredményeirõl villan-
tottak fel képeket. Gerber György és Mándli
Gyula elsõsorban a helyismereti kiadványokon
keresztül adott bepillantást az ilyen jellegû mû-
helymunkába.

Zsok Gizella, a révkomáromi Városi Könyv-
tár igazgatónõje a múlt és a jelen történései mel-
lett már egy jövõbeni közös munkáról, a Vág�
Duna�Ipoly Eurorégió helyismereti adatbázisa
építésében való együttmûködésrõl is szólt.

A délelõtti program záróakkordjaként Mándli
Gyula elnök köszönetet mondott Gyõri Erzsé-
betnek és (a távol lévõ) Kiss Lászlónak a hely-
ismereti szervezet alakulása körüli bábáskodá-
sért, valamint Elizabeth Melrose asszonynak, aki
az angol testvérszervezet elnökeként sok év óta
lelkes támogatója törekvéseinknek.

A délutáni program címe a �miért ne hajó-
kázzunk, ha jól esik� lehetett volna. Július 18-án
ugyanis végre eleredt a hetek óta várt esõ. Igaz,
a konferencia résztvevõi ezúttal is megelégedtek
volna azzal, ha csak a hajó alatt van víz, de
odafent másként gondolták. A jó hangulatnak
azonban ez mit sem ártott. Visegrád Anjou-ko-
rabeli �Mátyás-palotája� egykori szépségét a sze-
merkélõ esõben is sejteni lehetett. Azt viszont,
hogy a középkor és a reneszánsz zenéje ma is
nagy élvezetet jelent, Kobzos Kiss Tamás elõ-
adómûvész jóvoltából, Visegrádtól Esztergomig,
Esztergomtól Nagymarosig érzékelhettük.

Utunkat Esztergomban egy rövid pihenõre
megszakítottuk. Ez idõ alatt Mándli Gyula veze-
tésével elrohantunk a Mária Valéria híd közepé-
ig, ahol Zsok Gizellával aláírták az együttmûkö-
dési szerzõdést a két ország helyismereti könyv-
tárosainak nevében. Nyugodtan nevezhetnénk
�vízszerzõdésnek� is ezt az eseményt, hisz alat-
tunk, fölöttünk, körülöttünk ekkor már csak víz
volt. Ezt megsokallva tértünk be a hajó indulá-
sáig a környezõ söntésekbe. Az alkohol-víz ará-
nyát megnyugtató módon rendezve már nyugod-
tan szálltunk hajóra, hogy Nagymarosra igyekez-

Balra: A konreferenciát dr. Ambrus Zoltán, a Magyar
Könyvtárosok Egyesületének elnöke nyitotta meg

Fent: Elisabeth Melrose, az angol helytörténeti
könyvtárosok szervezetének egykori elnöke

Lent: Lanis Ferenc Ipolyság (Sahy) nevében
köszöntötte a rendezvényt.

A kép elõterében a házigazda, Mándli Gyula
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zünk. A hajó itt újfent kikötött egy vacsorányi
idõre. Étvágygerjesztõnek a jóféle szilvapálinka
mellé sváb táncot kaptunk a helyi szervezõ,
Mándliné Szabó Katalin jóvoltából. Ettõl úgy fel-
lelkesedtünk, hogy már-már ismét megtörtént a
bibliai csoda, a �bénák� (jelesen jómagam) tán-
colni kezdtek. Sajnos a hûvös, esõs idõ és a kény-
szerítõ körülmények hamar véget vetettek a ze-
nének, és a �legények és leányok� a Mátyás ki-
rály vendéglõbe mentek. Hajónk vidám nótaszó
közepette ereszkedett le Vácra, és utasai � úgy
vélem � jólesõ érzéssel adták át magukat a kol-
légiumban a megérdemelt pihenésnek.

Harmadnap a jövõben ránk váró új feladatok-
ról, a kézzel fogható, szemmel látható új lehetõ-

ségekrõl hallottunk elõ-
adásokat. Takáts Béla
és dr. Kokas Károly a
digitalizálásnak, az
elektromos dokumentu-
mok elõállításának min-
denki számára elérhetõ
módozatait, eredménye-
it tárta elénk. Azt hi-
szem, nem voltam
egyedül lelkesedésem-

mel a bemutatott lehetõségeket látván, hallván.
Ismét megbizonyosodhattunk arról, hogy érde-
mes odafigyelnünk egymásra, érdemes megosz-
tani egymással tapasztalatainkat, hiszen ily mó-
don is megerõsödhetünk abban, hogy szakmánk
és szûkebb érdeklõdési területünk, a helytörténet
elõtt nyitva áll a fejlõdés útja. Van tehát jövõnk,
és ennek tudatosítása mindennél többet ér.

Végezetül hadd emlékezzem meg házigazdánk
�lányairól�, a váci Katona Lajos Városi Könyv-
tár dolgozóiról, akik mindannyiunkat elvarázsol-
tak kedvességükkel, figyelmességükkel és segí-
tõkészségükkel. Bevallom, nagy örömmel osz-
tom Gerõ Gyula kollégám ihletett dicsérõ szava-
it: �Ha a váci Katona Lajos Könyvtár munkatár-

Fent: Ünnepélyes
szerzõdéskötés a Mária
Valéria hídon
Lent balra: Berke
Barnabásné, az OSZK
fõosztályvezetõje
Lent jobbra: Bényei
Miklós, a Hajdú-Bihar
Megyei Könyvtár
igazgatóhelyettese

jubileu
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sai fele olyan jó könyvtárosok, mint amilyen sü-
teményeket készítenek � a szakma legelejét ké-
pezik!� Köszönet nékik, s mindazoknak, akik-
nek jóvoltából ez a konferencia ilyen színvona-
lon valósulhatott meg.

Gerber György

Helyismereti könyvtárosok
IX. Országos Helyismereti

Tanácskozása
Vácott

Tudtuk, meleg napok lesznek. Tapasztaltuk, hogy
a részvételi díj magasabb lett, közelít az önkölt-
séghez � a Helyismereti Könyvtárosok Szerve-
zete tagjainak kedvezményes ár volt �, mégis
százhárman érkeztünk Vácra, mert a téma, A
helyismereti tevékenység fejlõdési trendjei a XXI.
század elején és az Új dokumentumtípusok a hely-
ismereti gyûjteményben vonzott, s a kollégákhoz
fûzõdõ barátság minden akadályt legyõzött. Eh-
hez kellett a Katona Lajos Városi Könyvtár igaz-
gatójának, a Helyismereti Könyvtárosok Szerve-
zete elnökének, Mándli Gyulának és kollégáinak
több hónapos szervezõmunkája. Õk nem csak az

A konferencia résztvevõi. Szót kér Gerõ Gyula
Lent: Képek a kirándulásról.

A visegrádi királyi vár  díszkútja
Hajóút  (Fülöp Gáza és neje, Mária, valamint Haraszti

Pálné, az MKE fõtitkára)
(A fotókat Csizmazné Cservenák Mária készítette)

Jobbra: a konferencia emléklapja

umi konferenciája (Gerber György)


