
K ö z h í r r é  t é t e t i k
Kondor Katalin Esztergomban
Hármas ünnep a Helischer József Könyvtárban

Jubilálni mindig felemelõ, szép; alkalom
arra, hogy az ember visszatekintsen
örömteli eseményekre, amelyek fölött a
hétköznapok szinte észrevétlenül elszáll-
nak, s csak ha elérünk egy kerek dátum-
hoz, akkor jön a visszatekintés, az addigi
teljesítmény mérlegelése. És az ünneplés. 

Az esztergomi könyvtárban 2015.
szeptember 15-én kettõs jubileum kö-
szöntésével kezdõdött meg a Könyvtári
beszélgetések. Várady Eszter, a könyvtár
igazgatója az intézmény fennállásának
száztizedik évfordulójáról emlékezett meg.

Helischer József – a könyvtár névadó-
ja – hagyatékát (2538 kötet, térkép, kéz-
irat és 3000 váltó forint a gyarapításra) a
szabad királyi város képviselõtestülete
1905. augusztus 28. napján tartott köz-
gyûlésén intézményesítette Városi Nyil-
vános Könyvtár címen. E dátumtól kez-

dõdött az esztergomi városi könyvtár 
kalandos története, amely ugyan az
1844-es Helischer-hagyatéknál kevésbé
viharos éveket élt meg, de azért igencsak
része van a nem mindig elõnyös vál-
tozatosságban…

A száztíz éves intézménynek persze
jócskán akadnak nagyszerû eredményei.
Ezek sorából kiemelkedik a Könyvtári
beszélgetések címû sorozat, mely elérke-
zett századik, ünnepi alkalmához. 
A programsorozat 2004-ben indult. 
A könyvtár – felismerve az „új idõknek
új szeleit” – olyan programokat indított
útjára, amelyek új tartalommal tudják ki-
egészíteni a hagyományos ismeretter-
jesztési funkciót. Ezek közt jelentõs sze-
repet játszott a 2004 májusában indított
Könyvtári beszélgetések. Az eltelt több
mint tíz esztendõben a meghívott vendé-
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gek sorával tulajdonképpen felvonult a
magyar kulturális közélet színe-java az
esztergomi könyvtárban. Hogy százuk
közül csak az azóta eltávozottakat említ-
sük, így is tisztelegve emlékük elõtt:
Gyurkovics Tibor, Erõss Zsolt, Cseh Ta-
más, Makovecz Imre, Czeizel Endre.

Még mielõtt a Könyvtári beszélgeté-
sek ünnepi alkalmának vendégérõl szó
esnék, meg kell említenünk a harmadik
okot, amely további alapot adott az ün-
neplésre. Ebben az esztendõben, fennál-
lása óta elõször, az intézménynek végre
lehetõsége nyílt egy helytörténeti kiad-
ványsorozat útnak indítására. Ez igen
nagy szó! Elképzelésekben, tervekben
már régóta nincs hiány a könyvtár mûhe-
lyében, és idén célzott fenntartói támoga-
tás tette lehetõvé azok valóra válását.
Gondoljuk meg: a száztíz éves könyvtár
életében elõször… Az igazgatónõ meg-
hatott örömmel mutatta fel a Városunk,
múltunk sorozat elsõ kötetét még szinte
„nyomdamelegen”. A könyv a két eszten-
deje elhunyt Pifkó Péter, az ismert tanár,

levéltáros, helytörténész várostörténeti
tanulmányait tartalmazza Töredékek a ki-
rályi városról címmel.

A Könyvtári beszélgetések századik
alkalmának vendége Kondor Katalin
volt. Õt Várady Eszter az üdvözlõ szava-
kon kívül egy tortával köszöntötte, ame-
lyen egy marcipánból készült könyv dí-
szelgett, a 100. Könyvtári beszélgetés
felirattal – az Ettore cukrászda ajándéka
az ünnepi alkalom vendégének. Ezt kö-
vetõen indult meg a beszélgetés Bánhidy
Vajk gyakorlott, értõ moderálásával,
melynek során sok mindent megtudtunk
Kondor Katalin életérõl. Megtudtuk pél-
dául, hogy kilencéves korában már részt
vett Debrecenben az 1956. október 23-ai
tüntetésen, noha nem sok fogalma volt
arról, mi is folyik valójában. A kis törté-
net a kíváncsi, mindenre nyitott gyereket
villantotta fel, akibõl késõbb országszer-
te ismert, kitûnõ riporter vált. Szó esett a
technika fejlõdésérõl, hogy mit is jelent 
a média világában. A hírverseny felfoko-
zódott, és a mindent elárasztó információ
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a minõség gyalázatos romlását hozta ma-
gával, mondta Kondor Katalin. Annak-
idején a szakma alapkövetelménye volt,
hogy valaki szépen beszéljen magyarul,
ma pedig már naponta tapasztaljuk, hall-
juk, hogyan, milyen szégyenletesen rom-
lik a nyelvünk, folytatta. Szánalmas és
gyûlöletes, ami a magyar sajtóban törté-
nik 1995 óta, állapította meg. A kereske-
delmi televíziók megjelenése ahelyett,
hogy színvonalat vitt volna a tömegtájé-
koztatásba, lehúzta a közszolgálati tévét
is egy gyalázatosan alacsony színvonalra.
A kereskedelmi tévék álságossága, a ter-
mészetesesség hiánya, a jópofizás, igény-
telenség, hazug álhírek terjesztése vált
manapság széles körben elterjedtté és kí-
vánatossá, ahol a médiatörvény által elõ-
írt objektív, sokoldalú tájékoztatás már
rég kihalt, jelentette ki az újságíró. 
Lélekemelõ, mûveltetõ, ugyanakkor szó-
rakoztató mûsort találni manapság nem
lehet fõ mûsoridõben immár a közszolgá-

lati csatornákon sem – noha soha ennyi
pénz nem volt a közszolgálatban, mint
most, mondta. Természetesen szóba 
jöttek napjaink történései is, aminek kap-
csán meglehetõsen dehonesztáló véle-
ményt kaptunk az EU-ról, és ugyancsak
lehangoló képet a migránshelyzetrõl.

Érdekes beszélgetés tanúi lehettek a
szeptember 15-ei rendezvény szép számú
résztvevõi. Egy tájékozott, kemény, szó-
kimondó újságíró hölgy megalapozott
helyzetelemzésének hallgatói lehettek a
média helyzetérõl, állapotáról; érintõle-
gesen szó esett a rendszerváltás körülmé-
nyeirõl is, és természetesen a jelenkor
leginkább országunkat sújtó eseményei-
rõl. A beszélgetés nem kimondottan vi-
dám kicsengését oldotta a fogadás,
amelyre a könyvtár vezetõje valamennyi
jelenlévõt meghívta. A háromszoros ün-
nepet így zárta Esztergom város könyvtá-
ra; egy kis harapnivalóval, koccintaniva-
lóval, és jóízû beszélgetéssel. ■
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