
Eszterházy Károly püspök egy Egerben megnyi-
tandó, négyfakultásos egyetem céljaira szánta a
gyûjteményt. Az egyetem akkor nem jöhetett lét-
re, a könyvtár azonban 1793 decemberében
megnyílt, így a pécsi Klimó könyvtár mellett az
ország második nyilvános könyvtára lett. 
A könyvtár legféltettebb kincsei közé tartozik
többek között az Isteni színjáték 1415-bõl szár-
mazó latin fordítású kódexe Zsigmond királynak
szóló ajánlással, Mikes Kelemen törökországi
leveleinek eredeti kézirata és az egyetlen Ma-
gyarországon található, 1787 augusztusából
származó Mozart-levél.
Befejezésül az egri Bazilika Hild József tervei

alapján megépült monumentális épületét csodál-
tuk meg. A kétnapos programot a könyvtárban
szendvicsekkel és beszélgetéssel zártuk. Jól érez-
tük magunkat Egerben, köszönjük a Bródy Sán-
dor Könyvtár szíves vendéglátását, segítségét a
tartalmas programok megszervezésében! ■

1 Az elõadás megtekinthetõ: www.slideshare.
net/hangtarnok/minsgmenedzsment-az-egri-
brdy-sndor-knyvtrban?type=presentation

2 Ezúton szeretnénk megköszönni minden vá-
laszadó könyvtárnak a segítséget és a közremû-
ködést. A felmérés részletesebb elemzését a ké-
sõbbiekben egy tanulmányban szeretnénk meg-
jelentetni.

Vándorgyûlés pedig legyen!

Ezt a szlogent is választhatta volna a tatai Mó-
ricz Zsigmond Városi Könyvtár és az Magyar
Könyvtárosok Egyesülete (MKE) Komárom-
Esztergom Megyei Szervezete, amikor emlék-
ülést szervezett a negyven évvel ezelõtti elsõ, 
tatai vándorgyûlés emlékére.
Az évek alatt többször fölmerült a lehetõség,

hogy esetleg ritkábban, két- vagy hároméven-
ként kellene csak összehívni a magyar könyvtá-
rosok legnagyobb létszámú, valamilyen módon
minden rétegét érintõ rendezvényét. Az egyesü-
let vezetõsége azonban mindig úgy döntött –
megfelelve az elvárásoknak is –, hogy minden
évben megtartja ezt a nem kis szervezési erõfe-

szítést igénylõ összejövetelt: a könyvtáros társa-
dalom elvárta, hogy vándorgyûlés pedig legyen,
minden évben legyen!
Negyven éve tehát minden évben összegyûlünk

valahol az ország egyik könyvtára, illetve az
MKE valamelyik szervezete, szekciója szervezé-
sében.
Az elsõ, Tatán megrendezett vándorgyûlésre

emlékeztünk június 19-én. A mintegy nyolc-
van–kilencven fõnyi résztvevõt a város polgár-
mestere, Michl József köszöntötte. A szakmai
program felölelte a történeti visszaemlékezése-
ket, de foglalkozott a szakma aktualitásaival, ki-
hívásaival is.
Márkusné Sinkó Ildikó könyvtárigazgató üd-

vözlõ szavai után a mostanság Tatán könyvtáros-
ként dolgozó színmûvész, Petrozsényi Eszter
Ment-e a könyvek által a világ elébb címû vers-
összeállítását hallgattuk meg.
Az összeállítás címére reflektálva Papp István

Ment-e a világ elõbbre a vándorgyûlések által?
címmel adott színes összefoglalást a vándorgyû-
lések történetérõl. Avatottabb elõadót nehéz lett
volna találni: Papp István a legtöbb vándorgyû-
lésnek résztvevõje, szervezõje volt, már csak an-
nak okán is, hogy az MKE fõtitkári megbízatá-
sát is ellátta egy idõben. Bár az elõadásában
meglengette „zászlainkat a mindenkori egyesü-
leti vezetõk elõtt”, saját magát azonban szeré-
nyen kivonta e körbõl, ezért hadd mondjam ehe-
lyütt: köszönet neki is!
Az elõadás érintette a nehézségeket, a nyári

idõpont miatt szinte mindig fennálló „hõség-
helyzetet”, a helyszínek kiválasztásának gondját,
aktualitását, a társadalmi figyelem fölkeltésének
nehézségeit. Végigtekintette a találkozók szak-
mai témaválasztását, mennyiben változott a jel-
legük a negyven esztendõ alatt, megvizsgálta,

18 • Könyvtári Levelezõ/ lap • 2009. július

✒ B. Megyes Klára



láthatunk-e összefüggést a politikai változások
és a szakmai problémafölvetések között.
Papp István úgy gondolja, a címben megfogal-

mazott kérdésre „igen” a válasz. A tanácskozá-
sok erõsítették a szakmai öntudatot, az összetar-
tozás érzését, „hozzájárultak ahhoz, hogy a
szakmai innováció és megújulás teret nyerjen,
hogy felfelé mozduljon a ranglétrán a szakma
presztízse”. (Az elõadás olvasható a Könyvtári
Figyelõ 2009/3 számában.)
Papp István történeti áttekintése után az MKE

elnöke, Bakos Klára, a XXI. századi magyar
könyvtárügy feladatait, kihívásait foglalta ösz-
sze. Beszélt arról, hogy a ma könyvtárában a di-
gitális és a Gutenberg-galaxis együtt él: elsõsor-
ban továbbra is a könyvekre, a papíralapú doku-
mentumokra alapozva kell a tudástársadalom
igényeinek megfelelni úgy, hogy a bennük talál-
ható információ korszerû módon, akár távolról is
elérhetõ legyen! Kitért arra Bakos Klára, hogy a
2008 és 2013 közötti idõszakra vonatkozó
könyvtári stratégia ezt is megcélozza: a könyvtár
gyûjteményét idõtõl és tértõl függetlenül elérhe-
tõvé kell tennünk! Beszélt arról, hogy mi a fele-
lõsségünk a gyerekek könyvtárhasználóvá, olva-
sóvá, internethasználóvá nevelésében.

Érintette a pénzügyi
feltételek, támogatások,
pályázatok adta lehetõ-
ségeket, illetve az ezek
elmaradásában rejlõ ve-
szélyeket is.
Az elõadást követõen a

hozzászólásokból az de-
rült ki, hogy a tanácsko-
záson részt vevõk között
többségben vannak olya-
nok, akiknek könyvtára
elesett a legutolsó nagy

pályázati támogatástól. Látnunk kell, hogy egy
idõ után a „könyvtárosi optimizmus”, a pozitív
életszemlélet nem elégséges: anyagi háttér is kell
ahhoz, hogy korszerû könyvtárat tudjunk fönntar-
tani a használók érdekében.
Az ebédszünet után a megyei témájú elõadások

következtek. Márkusné Sinkó Ildikó a tatai ván-
dorgyûlés megszervezésérõl, elõzményeirõl, tar-
talmáról és érdekességeirõl beszélt – nem kife-
lejtve pl. azt a tényt, amit már Papp István is em-
lített, hogy az útiköltség Pestrõl Tatáig oda-visz-
sza huszonöt forint volt, hogy a turistaszállóban
tizennégy forintért is lehetett szálláshelyet kap-

ni. Azt, hogy mekkora büszkélkedésre adott okot
az akkor frissen átadott, korszerû épület. (Föl-
nézve a színházterem plafonjára, körbejárva a
házat, sajnos el kell mondanunk, hogy a negyven
év erõsen meglátszik rajta.)

Kissné Anda Klára, az MKE Komárom-Eszter-
gom Megyei Szervezetének titkára szervezetük
negyvenéves történetét ismertette. Az elsõk kö-
zött megalakult területi szervezetrõl beszélve az
elõadó nem hallgatta el a gondokat, a feszültsé-
geket, az esetlegesen elõforduló eredménytelen-
ségeket sem. De az utóbbi években ismét fellen-
dülõ egyesületi munka azt mutatja, hogy civil
szervezetként is tehetünk a könyvtárügy korsze-
rûsítéséért.
Az elõadások után emléktáblát avattunk az épü-

let falán az 1969-es vándorgyûlés tiszteletére. 
A helyi református gyülekezet fúvószenekará-
nak hangjai kíséretében Bakos Klára leleplezte a
táblát, mely valóban méltón örökíti meg a negy-
ven évvel ezelõtti eseményt. Valaki úgy fogal-
mazott mellettem: ez az elsõ emléktáblája az
egyesületnek.
A tataiak kedvességének köszönhetõen a vá-

rosnézés is egyszerûen (és kevés fáradsággal)
megoldódott: a dottó, a városi kisvonat körbe-
vitt bennünket. Gyüszi László helytörténész
könyvtáros szakszerû vezetése biztosította,
hogy a gazdag történelmi múltú kisváros termé-
szeti-történeti értékei maradandó emléket hagy-
janak bennünk. 
Legközelebb, ha információt kell Tatáról szol-

gáltatnunk, keresnünk az olvasónak, személyes
benyomásunkat is hozzátehetjük. Talán ez is a
korszerû, naprakész könyvtár feladata. ■
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