
Egri történések krónikásává lenni Gárdonyi
után, enyhén szólva, vakmerõség. Arra, hogy
mégis rászántam magam, jó okaim vannak.
Ezen a nyáron ugyanis mintegy századnyian
megtapasztalhattuk, hogy az egri várat védõ
lányok, asszonyok (persze-persze férfiak is)
nemcsak Székely Bertalan festményén van-
nak jelen, hanem – a maguk igen csinos va-
lóságában (ezt most csak a hölgyekre értem)
– ma is védelmezik, õrzik, óvják az egri kul-
túra fellegvárát, melynek egyik sarokbástyá-
ja a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyv-
tár. Tõzsér Istvánné igazgató így summázta
ezt a tanácskozás megnyitásakor: „A könyv-
tárosoknak kell figyelmet fordítaniuk arra,
hogy az értékek (mármint amiket a könyvtá-
rak õriznek) ne váljanak semmivé, és a követ-
kezõ nemzedékek ugyanúgy tudjanak hoz-
zájuk férni, mint mi.” Ezen igyekezetük 
olyannyira felhívta magára a helyismereti
könyvtárosok figyelmét, hogy – miként a
napkeleti bölcsek – útra keltek, s e fénylõ
csillagok bûvöletében elzarándokoltak ez év
júliusában Egerbe. Az egybegyûlteknek, köz-
tük jómagamnak, oly szeretetteljes fogadta-
tásban volt részük, mint talán egykor Bor-
nemissza Gergelynek, midõn talpasaival 
Dobó István elõtt felsorakozott. 

Ránk azonban kellemesebb napok vártak,
mint dicsõ elõdeinkre. Ugyanis nem a török
veszedelem elhárítását tûztük ki célunkul,
hanem hogy a Magyar Könyvtárosok Egye-
sülete Helyismereti Szervezetének rendes
évi, immár tizenhatodik országos találkozó-
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Eger mai csillagai

✒✒    Gerber GyörgyOktóber 22-én az Országos 
Széchényi Könyvtárban 
Füzéki Bálint átadta testvére, 
az 1956 hõsi halottja emlékét 
megörökítõ díjat:

Bartos Évának,

Fogarassy Miklósnak,

Gereben Ferencnek,

Kamarás Istvánnak és

Nagy Attilának.

A kitüntetetteknek szívbõl gratu-
lálunk és további sikeres munkát
kívánunk! – a szerk.

„Füzéki István mártírhalálát hivata-
losan senki nem tartotta számon, neve
nincs az áldozatok között. Valószínûleg
november 6-án végezték ki, 1956
egyetlen (tudott) könyvtáros mártírját.
(…) Füzéki Istvánnak nem maradt
nyoma, még egy akta sem található az
akkor frissen elfoglalt munkahelyén,
sem az egyetemen. Ha testvéröccse nem
annyira állhatatos és áldozatkész, még
emlékezni sem lehetne reá.”

Horváth Tibor



ján vegyünk részt. Mondanom sem kell, de-
rekasan helytálltunk, amikor vendéglátóink
hõsies példáját követve, egyik napirendi pon-
tot a másik után tûztük kardjaink hegyére. 

Az elsõ napon Sós Tamásnak, a Heves 
Megyei Közgyûlés Elnökének és Habis Lász-
lónak, Eger Megyei Jogú Város polgármeste-
rének köszöntõ szavai után került sor a Ker-
tész Gyula-díj átadására, melyet idén sokat
próbált fegyvertársunk, Gyuris György, a
szegedi Somogyi-könyvtár nyugalmazott
igazgatója kapott meg.

Papp Istvánnak, a Fõvárosi Szabó Ervin
Könyvtár nyugalmazott fõigazgató-helyette-
sének, az elõttünk járók jeles képviselõjének
emlékezése, elmélkedése nyitotta meg az
elõadások sorát. Ezt Löffler Erzsébet és
Czeglédi László elõadásai követték, melyek
közül az elõbbi az Egri Fõegyházmegye He-
ves megyei gyûjteményeivel, az utóbbi pedig
a helyismereti munka oktatásának aktuális
helyzetével ismertetett meg bennünket. 

A nap hevét az ódon, árnyas termekben így
találékonyan átvészelve, a késõ délutáni
órákban már nem okozott gondot, avatott ve-
zetõinket követve, felkeresnünk a várat (a kö-
zépkorit). Az egykori hõsök emléke s Gárdo-
nyi Géza sírja elõtti tisztelgésünk után az eg-
ri kultúra másik fellegvárának, az Eszterházy
Károly Fõiskola könyvtárának freskóit cso-
dálhattuk meg. 

Eger szépsége, a híres mondást idézve,
„megér egy misét”. Mit, egy misét! Százat,
ezeret! Sejthették ezt már az Árpád-korban,
midõn püspöki székhellyé tették. Nem is
gyõztük tátani a szánkat e sok csoda láttán.
Fõleg akkor, amikor Fazola Henrik híres ko-
vácsoltvas kapui között átmasírozva, egy
korhû kellékekkel felszerelt kis kompánia
harci bemutatóját élvezhettük. Számomra en-
nek legnagyobb tanulsága az volt, hogy to-
vábbra is inkább Ámor nyilától szeretnék
megsebzõdni, mintsem a látott egri amazo-
nok íjából kirepítettõl. 

Az elsõ este fénypontjaként bebocsátást
nyertünk a fellegvárba (mármint a kultúra
fent nevezett fellegvárába) is. A lakoma ben-
sõséges, baráti légkörében észre sem vettük,
és már csapdába is estünk. Vendéglátóink
kedves, ellenállhatatlan csábításának enged-
ve, a késõ esti óráinkat is könyvtárlátogatás-
sal töltöttük, pedig – talán nekem elhiszik –
ez nem szokásunk.
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A második napon a digitalizálás fontossá-
gáról, lehetséges és folyamatban levõ pro-
jektjeirõl hallhattunk elõadásokat. Vincze
Andrea, a Békés Megyei Könyvtár munkatár-
sa és Kármán László, a MONGUZ – MTA
SZTAKI Konzorcium képviselõje vezetésé-
vel óvatos sétát tettünk az Európai Digitális
Könyvtár dzsungelében azzal a céllal, hogy
felfedezzük a helyismereti anyagok abban
való elhelyezésének módozatait. A további-
akban is a digitális kultúramegõrzés útvesz-
tõibõl kerestük a kiutat. Ezúttal azonban nem
Miklós deák, hanem Bánkeszi Katalin és –
írásban megküldött felszólalásán keresztül –
Hegyi Ádám volt a vezetõnk.

A sok ülés azonban nem használ a harci
kedvnek, ezért a kora délutáni órákban neki-
vágtunk, hogy Noszvaj nevezetességeivel és
a bükki kaptárkövekkel ismerkedjünk a gya-
korlatban. Huncut, aki Egerbe jõve nem kor-
tyol a jóféle szõlõlébõl. Nos, miután a sok
lábkoptatástól megfáradva, hogy, hogy nem
betévedtünk a noszvaji Thummerer pincé-
szetbe, igyekeztük magunkat megóvni az
elõbb említett dehonesztáló jelzõtõl. A finom
borok mellé kínált jóféle kemencés ételekkel
való viaskodás felért egy várvívással. A hely-
ismereti könyvtárosok azonban nem olyan
fából vannak faragva, hogy megijednének sa-
ját árnyékuktól, így aztán ezen boldog sóhaj-
jal állhatunk fel az asztaloktól: Gyõztünk!

A harmadik napon az egri közgyûjtemé-
nyek helyismereti tevékenységérõl kaphat-
tunk áttekintést. Nemes Lajos a Heves Me-
gyei Levéltár, Veres Gábor a Dobó István
Vármúzeum helyismereti munkáját mutatta
be. Egri kolléganõnk, Guszmanné Nagy Ág-
nes, a Bródy Sándor Megyei és Városi
Könyvtár helytörténésze pedig az egri
hóstyai olvasókörök tevékenységérõl tartott
igen érdekes elõadást.

Midõn aztán eljött a búcsú órája, nehéz
szívvel, de jól feltarisznyázva kelhettünk út-
ra, hogy ki-ki a saját „várában”, könyvtárá-
ban védje kultúránkat az elmúlás, a felejtés
szûnni nem akaró támadásaitól.

Végezetül hadd szögezzem le: bizonyára
vannak az egri égbolton más fényes csillagok
is, melyeket más nézõpontból nézve élvezhet
az arra járó. A mienkbõl ez volt látható, és
bátran állíthatom, nem bántuk meg, hogy hí-
vogató fényüket követve Egerbe látogattunk.

Ha stílszerûen akarnám befejezni, akkor
én is felsorolnám a „hõs várvédõket”, miként
méltán nagyhírû elõdöm, Gárdonyi tette. Fé-
lek azonban, hogy mivel emlékezetem oly
gyorsan kopik, mint hajszálaim, valakit kife-
lejtenék a sorból. Ezt nagyon szeretném elke-
rülni, így aztán, engedtessék meg nekem,
hogy egy népdalunk két sorának parafrázisá-
val köszönjem meg a Tõzsér Istvánné által
irányított lelkes sereg fáradozását:

„Csillagok, csillagok szépen ragyogjatok.
Szegény könyvtárosnak utat mutassatok!”
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Papp István


