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Gizella királynõ
vendégeként Veszprémben

Ritkán éri a hozzám hasonló földi halandót olyan
megtiszteltetés, hogy a királynõ személyes ven-
dégeként tölthessen el két-három napot Veszp-
rémben, a felséges asszony városában. E csodá-
val határos eset azonban megtörtént ez év júliu-
sában, amikor is a Magyar Könytárosok Egye-
sülete (MKE) Helyismereti Könyvtárosok Szer-
vezetének tagjaként, a már szokásos nyári konfe-
rencia ürügyén, Veszprémbe látogattam.

A királynõ semmit nem bízott a véletlenre,
ezért a konferencia nyitányaként maga elé idézte
gyülevész hadunkat, és bõséges intelmek kísére-
tében adta át e három napra a város kulcsát ret-
tenthetetlen vezérünknek, Béla nagyúrnak
(Takáts). Béla úr a tõle megszokott választékos
módon köszönte meg a királyi felség kegyét, s
ígéretet tett, hogy népével igyekezni fog min-
denben igazodni az elvárásokhoz.

Ezt követõen sürgõsen nekiláttunk, hogy iz-
zadságos munkával elvégezzük, mi ránk szaba-
tott a HKSZ XII. konferenciáján. Stílusosan a
Megyeháza Szent István-termében került sor az
elsõ napi tanácskozásra. Kuti Csabának, a Veszp-
rém Megyei Közgyûlés elnökének és Asztalos Ist-

vánnak, Veszprém megyei jogú város alpolgármes-
terének szívélyes hangú köszöntõi után még egy
rendkívüli esemény késztette önmegtartóztatásra a
tenni akarástól (is) felhevült hadi népet.

 Szervezetünk életében elõször adhatta át
ugyanis seregünk fõvezére a Kertész Gyula-em-
lékérmet, melyet azoknak alapított az MKE hely-
ismereti és bibliográfiai szekcióinak közössége,
akik a magyar könyvtárosság aktív vagy nyugdí-
jas dolgozójaként életmûvükkel meghatározó
módon kötõdnek a helyismereti könyvtárosi, il-
letve bibliográfiai tevékenység elméleti és gya-
korlati területeihez. A fenti feltételeknek megfe-
lelõ harcostársak közül elsõként a Bényérõl ne-
veztetett Miklós urat (alias Bényei Miklós egye-
temi docenst, a debreceni Méliusz Juhász Péter
Megyei Könyvtár igazgatóhelyettesét) emelte
egyhangúlag pajzsra a sereg, s így õ vehette át
a megtisztelõ kitüntetést Béla nagyúr kezébõl.

 Voltak ezután nevezetes csatározások a táj
és az irodalom különbféle mezein, ahol is Mi-

hály úr (Praznovszky), a már nevezett Miklós úr

(Bényei), valamint Imre (Monostori) és László

(L. Simon) urak vezették csapatainkat a fülüknél
fogva. E nem éppen kellemetlen és haszontalan
idõtöltést az emlékezés már egyértelmûen azzal
a jólesõ érzéssel idézi fel, hogy érdemes volt
érte nyeregben tölteni, azaz végigülni, azokat a
meleg délutáni órákat.

Megpróbáltatásainknak azonban ezzel még
nem lett vége. Hiába, néha vendégeskedni sem
könnyû dolog! A királynõ ugyanis úgy rendel-
kezett hû vazallusa, Mihály úr által, hogy csak
azt követõen ülhetünk vele egy asztalhoz vacso-
rázni, ha elõtte kedves városában, az általa meg-
bízhatónak tartott vezetõkkel, hosszan kalando-
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zunk. Hála az elmúlt tizenkét év során végzett
gyakorlatozásoknak, keményen kiálltuk a pró-
bát, és így eljött az a pillanat is, amikor a Tapó
Fogadóban hozzáláthattunk az immár kiérdemelt
estebédhez. Sajnálatos módon ebbõl is már csak
emlék maradt, pedig nem lenne rossz idõnként
újra végigélvezni az ott felszolgált királyi me-
nüt. A felséges asszony azonban nem csak enni
és inni adatott megfáradt seregünknek, hanem
rendkívüli képességeit felhasználva gondoskodott
szórakoztatásunkról, melynek egyik fénypontja
volt Kinizsi Pál uram megidézése. A sokat pró-
bált fegyvertárs hõsiességét misem bizonyította
jobban, mint az a tény, hogy kedvünkért még
szemüveget is képes volt feltenni, hogy jobban
magunk közül valónak érezhessük.

A szállásaink felé tartó úton a veszprémi ut-
cazenei fesztivál-
ra összesereglett
igricek lágy hang-
jai kísértek ben-
nünket, bár beval-
lom, az sem volt
kellemetlen érzés,
mikor a takaróm
és az éjszaka
csendje rám bo-
rult.

A második na-
pon ismét nyereg-
be szálltunk. Ezúttal az Ikaruszról nevezett tár-
sas kancák hátán siettünk Balatonfüredre, ahol
vendéglátónk lelemé-
nyessége révén új har-
ci feladatok vártak
ránk. Mindenekelõtt
ezen új terepen is foly-
tatnunk rendeltetett a
csatározásokat az iro-
dalom, a helyismeret és
az elmaradhatatlan digi-
talizálás szörnyeivel. A
Fennvalónak hála ezút-
tal is biztos kezû, bölcs
vezéreket rendelt né-
künk a sors. Tibor úr
(Gintli), Attila úr (Nagy),
Csaba úr (Nagy) és Jenõ

úr (Kiss) mellett, a meg-
érdemelten figyelemre
méltó Katalin (Bán-

keszi) asszony is buzgón fáradozott, hogy gyõze-
lemre segítsen bennünket olykor el-elakadozó
gondolataink felett. S megtörtént a csoda. Em-
berveszteség nélkül túléltük a délelõttöt, így se-
regünk teljes létszámban kereshette fel a bala-
tonfüredi Helyismereti Gyûjteményt és a Jókai-
villát. Mindkét látogatás élményszerûen tanús-
kodott számunkra arról, hogy lehet és érdemes
tenni azért, hogy az utókor számára megõrizzük
nemes elõdeink nyomát. Tennünk kell ezt abban a
reményben, hogy tán lesz még rá lehetõségük utó-
daiknak, hogy átvegyék a rájuk hagyott, nekik
megõrzött örökséget.

Talán mondanom sem kell, hogy a felséges
asszony nemeslelkûségének és leleményességé-
nek nincs határa. Így hát egy csinos dereglyét
rendelt alánk, hogy a Balatonnak is nevezett Nagy
Víz hullámain átvitessen minket Tihanyba, ahol
nagytiszteletû Richárd (Korzenszky) úrra, a tiha-
nyi bencés apátság perjelére bízta lelkünk gon-
dozását. Állíthatom, hogy e szentéletû férfiú
mindent igyekezett megtenni azért, hogy lelkünk
utolérje „elõre szaladt” testünket és szellemün-
ket, vagyis harmóniába kerüljünk önmagunkkal.
Elõadásában a humort is bõven mérve kompolt
Ég és Föld között.

Persze a sötétség óráiban azért csak enged-
tünk a test, jelesen a gyomor csábításainak, és
egy hamisítatlan szõlõhegyi csárdában enyhítet-
tük éhünket és szomjunkat. Sõt, néhányan nem
átallottak – Gizella királynõ fõkönyvtárnokának
példáján felbuzdulva – táncra kerekedni.
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Harmadnapon, péntek lévén, penitenciát tar-
tottunk. Az ételre szegezve szemünket fogyasz-
tottuk el bõséges reggelinket, majd a hadba hívó
szóra ismét szellemi kalandozásokra indult sere-
günk. A korszellemnek engedve a férfiak ezúttal
nagyobb teret hagytak a gyengébb nemnek a
seregvezetésben, és ez nem találtatott rossz dön-
tésnek. Judit (Mennyeiné Várszegi), Ágnes

(Oroszlánné Mészáros) és Klára (Nyakasné Turi)
asszonyok a férfiaknak példát nyújtó elszántság-
gal és hõsiességgel irányították a hadmozdulato-
kat szûkebb pátriájuk helyismereti tevékenysé-
gének megismertetése során. Már-már szégyen-
ben maradtunk volna, ha József úr (Sebõ), vala-
mint a nagy tapasztalatokkal rendelkezõ Károly

(Kertész) és István (Hermann) urak nem vállal-
koztak volna maguk is, hogy megmutassák ki a
legény a gáton, akarom mondani Veszprémben,
Tapolcán illetve Pápán.

Végül a királynõ megkönnyebbült szívvel
vette a hírt, hogy fõkönyvtárnoka és segédei
útjára bocsátották népünket, mely minden garáz-
daság nélkül hagyta el a három napig megszáll-
va tartott várost.

Ui.: Remélem, megbocsátják nekem, hogy egy
cseppet sem akartam hivatalos beszámolót írni
az MKE Helyismereti Könyvtárosok Szerveze-
tének – Veszprémben tartott – XII. konferenci-
ájáról. Amellett, hogy nem is lennék rá képes,
bízom benne, hogy megteszik ezt helyettem
mások. Én megmaradtam annál a szerény vállal-
kozásnál, hogy némileg megidézzem a tanács-
kozás három napjának hangulatát.

Komolyra fordítva a szót, meg kell azonban
ragadnom a lehetõséget, hogy ezúton is kifejez-
zem köszönetünket a rendezõknek, szervezõk-
nek. Legfõképpen házigazdánknak, Praznovszky
Mihálynak, a veszprémi Eötvös Károly Megyei
Könyvtár igazgatójának, akinek humora bátorí-
tott fel a fenti szösszenet stílusának megválasz-
tására. Természetesen ugyancsak kiemelt köszö-
net jár háziasszonyunknak, Szabóné Vörös Györ-

gyinek, a veszprémi Eötvös Károly Megyei
Könyvtár helyismereti csoportvezetõjének, aki-
nek bizonyára nem kis szerepe volt abban, hogy
vendéglátóink minden egyes résztvevõt elhalmoz-
tak figyelmességükkel, szeretetükkel. Még egy-
szer köszönet mindenért.

Gerber György

Fotók: Mándli Gyula

és Csirmazné Cservenyák Ilona

A népmesék aranyhídja

Szeptember 30. a népmese napja

„Amelyik nép elfelejti az énekeit,
az elfelejti a múltját,
ha elfelejti a múltját,

akkor nem érdemli meg a jövõt”.
Domokos Pál Péter

Január 22. (Himnusz)
a magyar kultúra nap-
ja, április 2. (Ander-
sen) a gyermekköny-
vek világnapja, ápri-
lis 11. (József Attila)
a költészet napja, áp-
rilis 24. (Cervantes) a
könyv világnapja –

sorjáznak a születési évfordulókhoz igazított je-
les napok. Május végén, június elején jó három-
negyed százada a könyvhetet tartjuk…

Kézenfekvõnek tûnt az ötlet, 1859. szeptem-
ber 30-án Kisbaconban született Benedek Elek,
tehát mielõtt még a kultúra globalizálódó világ-
piacán végképp „kioldódnának sajátos színeink”,
találjunk vissza önmagunk gyökereihez! Éneke-
inkben, zenénkben, táncainkban, közmondásaink-
ban, magatartási, gondolkodási stílusunkban,
meséinkben keressük a jellegzetesen magyarnak,
Kárpát-medenceinek vallott elemeket! Hozzuk
vissza a népmesét a mindennapok világába, is-
mertessük, szerettessük meg a felnõttek, a szü-
lõk lehetõ legszélesebb köreivel, hogy a jelenle-
ginél sokkal több öröm, derû legyen köröttünk,
különösen gyerekeinkkel tartott kapcsolatainkban.


