
Egyesületi élet 

Rovatvezető: Kissné Anda Klára 

kissne.anda.klara@jamk.hu 

34/513-677 
 

VIII. évf. 10-11-12. 

szám 

 
2018. október-

november-december 
 

 

„Múltunkban gyökerezik jövőnk” – 
ünnepi megemlékezés  

Kissné Anda Klára 

2018. október 1-én a József Attila Megyei és Váro-

si Könyvtár adott helyszínt a Magyar Könyvtáro-

sok Egyesülete (MKE) Komárom-Esztergom Me-

gyei Szervezet (KEMSZ) ünnepi megemlékezésé-

nek. 

A megyében 1969-ben megrendezett első MKE 

vándorgyűléssel kapcsolatos múltidézés, az azóta 

eltelt fél évszázad eseményei, a helyzetelemzés és 

jövőképünk felvázolása volt célja a programnak, 

amelyet a szervezeti tevékenységbe bepillantást 

nyújtó kiállítás színesített. Az önmagában is ünne-

pélyes alkalmat a 47. Komárom-Esztergom Me-

gyei Könyvtári Hét aznap délelőtti szakmai konfe-

renciája emelte még magasabb szintre. Az ünnepi 

megemlékezés záró akkordja volt az évet kísérő 

visszaemlékezések sorának. Az 1969. évi első, 

Tatán rendezett vándorgyűlés tiszteletére ünnepi 

emlékülésre került sor 2018 áprilisában Tata Város 

Önkormányzatának dísztermében, amit emléktábla 

koszorúzás követett. Júliusban Keszthelyen, a jubi-

leumi 50. vándorgyűlésen szintén felidézték a kez-

deteket és az elért eredményeket. Az évfordulót 

meglepetésekkel teli program, valamint az eddigi 

helyszíneket és eseményeket megidéző kiállítás 

fűszerezte. Miután az MKE vándorgyűlés mára 

több mint 800 résztvevőt számláló országos konfe-

renciává nőtte ki magát, a Komárom-Esztergom 

Megyei Szervezet már ezt a nyári eseményt is ki-

használta a legszélesebb szakmai kör figyelmének 

felkeltésére. Az előkészületek között felhívást fo-

galmaztunk azt remélve, hogy megtaláljuk az első 

vándorgyűlés még élő résztvevőit, illetve szeret-

tünk volna gyűjtést szervezni egy saját kiállításhoz 

az egykori relikviákból. A vándorgyűlésre érkezők 

a regisztráció során értesülhettek a kezdeménye-

zésről. Az MKE Tanácsülésről a tanácsi képviselők 

vitték hírét a szekciókba és szervezetekbe. Ugyan-

akkor a Komárom-Esztergom megyei 24 Óra napi-

lapban és a KEMMA.HU oldalon közétett hirde-

téssel igyekeztünk egykori résztvevőket és relikvi-

ákat felkutatni. Kutattunk az MKE Komárom-

Esztergom Megyei Szervezet irattári anyagában, 

segítséget kértünk Tatabánya Városi Levéltártól és 

a Komárom-Esztergom Megyei Levéltártól, a me-

gye könyvtáraitól és könyvtárosaitól. A nyugdíjas 

kollégák, tagjaink, valamint az egykori szervező, 

Mészáros Antal sok segítséget, támpontot nyújtot-

tak. Végül több mint 10 név merült fel, akikkel 

kapcsolatfelvételre törekedtünk. Lassan körvonala-

zódott, hogy kik azok, akik valóban részt vettek 

1969-ben az első vándorgyűlésen, és lelkesen szed-

ték össze emlékfoszlányaikat, hogy megidézhes-

sük, akkor mi foglalkoztatta őket, milyen lelkület-

tel képviselték a szakmát. 

 

Ablonczy Dánielné, Barátné dr. Hajdu Ágnes és Kissné 

Anda Klára. A fotókat Török Csaba készítette 

A program mellé szervezett kiállítás ugyan nem 

relikviákat mutatott be, de a Komárom-Esztergom 
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Megyei Szervezet tevékenységének legnagyobb és 

legjelentősebb pillanataiból kínáltunk életképeket. 

Nehéz dolga volt Tanczerné Jakus Emőkének, aki 

több megabájtnyi anyagból válogatta ki azt a né-

hány képet, dokumentumot, ami két kiállítási para-

vánra ráférhetett. 

 

Az októberi emlékülést a személyes résztvevőkön 

kívül számos e-mailben, telefonon kapott üzenet, 

hozzászólás és az emlékidézés kísérte. Október 1-

én a „Múltunkban gyökerezik jövőnk” mottóval 

fémjelzett ünnepi programon Kissné Anda Klára, 

az MKE KEMSZ elnöke köszöntötte a résztvevő-

ket, majd Ablonczy Dánielné, Tatabánya Megyei 

Jogú Város Oktatási és Kulturális Bizottságának 

elnöke szólalt meg. Megnyitójában a könyvtárat az 

ész pallérozásának sokszínű lehetőségét kínáló 

kerthez, a könyvtárosokat pedig e gazdaságért fele-

lős kertészekhez hasonlította. Barátné dr. Hajdu 

Ágnes az MKE elnökeként köszöntötte a jelenlé-

vőket, majd Az MKE tevékenysége, céljai. Jele-

nünk és jövőnk. Visszatekintés az 50. vándor-

gyűlésre címmel nem csupán visszaemlékezett az 

idei programokra, hanem teljes körképet adott az 

egyesület feladatairól, munkájáról és jövőképéről. 

Az MKE stratégiája mentén szóba került többek 

között a kultúrpolitika és érdekérvényesítés, a 

könyvtáros kompetenciák, a könyvtárosképzés, a 

fiatal generációk bevonásának fontossága, a nem-

zetközi kapcsolatok, a szakmai érdekképviselet 

globális és lokális szinten – az ezek nyomán létre-

jött projektek, együttműködések, erőfeszítések és 

eredmények. Gratulált a József Attila Megyei és 

Városi Könyvtár zöldkönyvtári helyezéséhez az 

International Federation of Library Associations 

and Institutions (IFLA, Könyvtári Egyesületek és 

Szervezetek Nemzetközi Szövetsége) Green Lib-

rary Award idei pályázatán. Hangsúlyozta, hogy 

felkészült könyvtárosként értékeink tudatában és 

felelősen kell viszonyulnunk a feladatokhoz, egy-

ben demonstrálnunk kell hivatásunk lényegét. Mint 

mondta, számos területen kiemelkedő és fontos 

szerepünk van, az egyesület pedig folyamatosan és 

aktuálisan is lépéseket tesz a könyvtáros hivatás 

megbecsüléséért és elismertetéséért.  

Az MKE elnök előadását követően a megyei elnök 

„szemezgetett” a Komárom-Esztergom Megyei 

Szervezet történetéből. Idő hiányában teljességre 

törekvés nélkül az alapításról, a szakmai tovább-

képzésekről, az MKE tevékenységét támogató 

szervezeti munka jellegéről tett említést. Megidéz-

te azokat az egyesületi eseményeket és programo-

kat, amelyek közösséggé formálták a megye 

könyvtárosait. A felsorolásból nem maradhattak ki 

a legjelentősebb kezdeményezések, a pályázatok, a 

megyében szervezett millenniumi MKE vándor-

gyűlés, a határon túli kapcsolatok, a vidéki könyv-

tárak előtérbe helyezésének törekvései, a szakmai 

előadássorozatok és a megyei könyvtár programja-

it, a könyvtári hetet rendre erősítő egyesületi szer-

vezés és támogatás. Kissné Anda Klára megemlí-

tette a szervezeti kitüntetésre felterjesztett kollégá-

kat, valamint a megyei szervezet történetét alakító, 

befolyásoló elnököket, tisztségviselőket, akikre 

büszkék vagyunk. 

A díszvendégek kö-

zött köszöntöttük 

azokat, akik résztve-

vői voltak az 1969. 

évi vándorgyűlésnek. 

Ma már mindegyikük 

a könyvtáros szakma 

elismert képviselője. 

Elsőként telefonkap-

csolat segítségével 

Gerő Gyula szólalt 

meg, aki rendkívüli 

memóriával idézte 

meg a Tatán töltött napokat. A számára érdekes 

részletek között a szervezés hibáiról, az előadások-

ról és a szabadidős programokról is igyekezett 

mesélni. A beszélgetéshez a jelenlévők is hozzá-

szóltak. 

Két hajdani résztvevő, Kertész Gyuláné és Kovács 

Tiborné írásban küldte meg visszaemlékezését, 

Halmi Erzsébet 



melyeket Suller Ildikó olvasott fel. Így értesültünk 

a „lerobbant mikrobusz” történetéről, az előadások 

hangulatáról, parázsvitákról, Tata megragadó lát-

nivalóiról, a vértesszőlősi ásatásokról. 

Halmi Erzsébet kezdő könyvtárosként nagy érdek-

lődéssel vett részt a tatai vándorgyűlésen. Nem 

csak az őt megragadó őszinte hangnem és vita, a 

problémákra megoldást kereső szemlélet, az 

együttműködési szándék volt az, amiről említést 

tett, hanem beszélt a vándorgyűlés témáját nyújtó 

olvasómozgalom jellegéről, az akkori könyvtári 

helyzetről.  

Szente Ferenc 1969-ben a Könyvtártudományi és 

Módszertani Központ hálózatfejlesztési csoportve-

zetőjeként a vándor-

gyűlés megszervezé-

sének hátterét ismer-

tette. Az eredeti ötlet 

szerint a különböző 

könyvtártípusok és -

hálózatok számára, de 

a teljes könyvtárügyet 

érintő szakmai fóru-

mot szándékoztak 

megszervezni. A tel-

jességhez hozzátarto-

zó világszemléletről, 

politikai háttérről, az 

olvasómozgalom kezdeteiről, a szakmai helyzet-

képről és irányvonalakról adott számot. A vándor-

gyűlések üzenete és jelentősége tapasztalatai alap-

ján abban rejlik, hogy a közös érdek mentén törté-

nő összefogás elementáris erővel bír, amiről nem 

szabad megfeledkeznünk. A Veszprémből érkezett 

Varga Béla nem a tatai vándorgyűlésről, hanem az 

általa megélt majdnem 90 esztendő szakmai ta-

pasztalatairól mesélt. Több, ma is aktuális kérdést 

vetett fel, és fogalmazta meg tanácsait az utódok 

számára. Kiemelte a fiatalok szemléletének alakí-

tását, az utánpótlás és a szakmai hivatástudat fon-

tosságát, valamint arra figyelmeztetett, hogy ne 

hagyjuk figyelmen kívül a társadalmi részvételt, 

merjük magunkat környezetünkre bízni. Mészáros 

Antal szándéka szerint utolsóként szólalt meg, 

hogy a már elhangzottak tükrében egészíthesse ki 

és tegye teljessé a történteket. Az egykori szervező 

szemével mesélt az akkori körülményekről, a hely-

szín kiválasztásáról, azokról az elemekről, amelyek 

a későbbi vándorgyűlések szervezésekor is lénye-

gessé váltak. Humorral fűszerezve sok apróságra 

derült még fény beszámolójából. 

A visszaemlékezéseket követően Barátné dr. Hajdu 

Ágnes elnök asszony az MKE emléklapját adta át a 

díszvendégeknek. Kissné Anda Klára csokorral 

köszöntötte a megyei szervezet első elnöke, Hor-

váth Géza özvegyét, valamint az első vándorgyűlés 

megszervezését felvállaló, és később is jelentős 

szerepet vállaló Koger Tamás özvegyét. Hasonló-

képp fejezte ki köszönetét az MKE elnökének, 

majd bejelentette, hogy az MKE Elnökség egyetér-

tésével a Komárom-

Esztergom Megyei 

Szervezet tiszteletbeli 

tagjává kívánja fo-

gadni Halmi Erzsébe-

tet és Mészáros An-

talt. Az emlékülés az 

olvasótérben folytató-

dott, ahol Tanczerné 

Jakus Emőke megnyi-

totta a nagy gonddal 

válogatott kép- és 

dokumentumanyagot 

felvonultató kiállítást. 

Az első vándorgyűlés dokumentumait, a tapaszta-

latcseréken és továbbképzéseken készült fotókat, 

anyagokat jó szívvel ajánlotta a résztvevők figyel-

mébe. Ezt az alkalmat megragadtuk arra, hogy a 

paravánok véges befogadóképessége miatt asztalo-

kon elhelyezett további fotókat, az azokon résztve-

vőket beazonosítsuk. Ilyetén módon sikerült játé-

kossá, közvetlenné, interaktívvá varázsolni az ösz-

szejövetelt, míg a pezsgős köszöntő emelte a nívót. 

Összegzésképp elmondható, hogy a szinte bizal-

mas, közvetlen légkör, a nyitottság jellemezte az 

MKE Komárom-Esztergom Megyei Szervezet 

ünnepi programját. Rendezvényünket megtisztelte 

társzervezetünk, a Magyar Népművelők Egyesüle-

tének megyei vezetője is, ahogy az MKE más 

szekcióinak vezetői is képviseltették magukat. A 

program minden résztvevő részéről pozitív vissz-

hangot váltott ki. Köszönjük Tatabánya Megyei 

Jogú Város Önkormányzatának támogatását, amely 

a méltán színvonalas emlékülés megvalósítását, és 

ezzel a megyei szervezet hírnevének öregbítését 

lehetővé tette. 

Mészáros Antal 

Szente Ferenc 


