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A kisalföldi könyvtárosok
délvidéki útjáról
Gyõr-Moson-Sopron megye könyvtárosai köré-
ben hagyománya van a szomszédos országok
magyarlakta vidékeire tett szakmai utaknak, az
ottani könyvtárak és más kulturális intézmények
felkeresésének. A Kisalföldi Könyvtárosok és
Könyvtárak Egyesülete a szomszédos országok
csaknem mindegyikébe szervezett már tapaszta-
latcsere-látogatást, de a vajdasági magyar könyv-
tárak szinte teljességgel ismeretlenek voltak szá-
munkra.

Május 12-én reggel indult el Gyõrbõl csapa-
tunk, elsõ állomásunk Magyarkanizsa volt.
„Magyarkanizsa Község” 16 települést foglal
magában, melyeknek lakossága 85%-ban magyar
nyelvû – ez a legtisztább magyar tömb a Vajda-
ságban.  Itt várt bennünket Hajnal Jenõ, a Vaj-
dasági Magyar Mûvelõdési Intézet igazgatója, aki
a három nap során figyelmes „házigazdánk” –
utunk szervezõje – volt és Virág Ibolya, a helyi
József Attila Könyvtár igazgatója. Vendéglátó-
ink megmutatták többek között a könyvtár ko-
rábbi otthonát, és mögötte a Mûvészetek Házát.
Szóba került a település több híres szülötte, köz-
tük a költõ Tolnai Ottó, akit aligha kell a verset
szeretõ olvasóknak bemutatni.

A tartalmas városnézõ séta után a 2005. már-
cius 15-én, éppen a József Attila emlékévben
felavatott könyvtárban hallgattuk tovább az igaz-
gatónõ szavait, aki – mint megtudtuk – a közeli
Horgoson is  könyvtároskodik. A könyvtár múlt-
járól Vörös Anna szólt, aki maga két évtizede
aktív részese e történetnek. Az intézményt 1962-
ben hozták létre, a korábban mûködõ egyesüle-
tek – Iparos Kör, Katolikus Kör stb. – könyv-
gyûjteményeinek egyesítésével. Több költözés
után kerülhetett jelenlegi helyére, az önkormány-
zat által felépített új, külsejét és belsejét tekintve
egyaránt vonzó épületbe, mely a pincével együtt
négy szintet tesz ki, pedig egy földszintesrõl
álmodtak volna… A fogadótérben helyezték el a
kézikönyvtárat, mögötte a szakirodalmat; az elsõ
emeleten a szépirodalom kapott helyet – ezen

belül egy külön teremben a regények; a legfelsõ
szinten van a gyermekek birodalma, melynek
különösen hangulatos része a kupola alatt kiala-
kított, a gyermekfoglalkozásoknak helyet adó
„kuckó”. Ez utóbbiak gyakoriságát jól érzékelte-
ti, hogy május 12-én a 75. gyermekfoglalkozást
tartották ebben az évben, de felnõtteknek is gyak-
ran szerveznek rendezvényeket. A mintegy 1800
aktív olvasó kb. 50 ezer könyvbõl válogathat, és
40 idõszaki kiadványt forgathat helyben. Igénye-
iket a 600 m2 alapterületû épületben négy könyv-
táros igyekszik kielégíteni. Nekik így az adatbá-
zis-építésre kevés idejük jut: a magyar nyelvû
könyvek esetében ezt mostanában kezdték meg
a Szirén program segítségével. Az ismertetést
követõ – finom sütemények és kávé melletti –
beszélgetés alatt megtudtuk, hogy a dokumentu-
mok beszerzésével komoly gondjaik vannak, ezen
belül is a magyar nyelvû gyermekkönyvek hiá-
nyát említették elsõ helyen. E téren a magyaror-
szági személyes kapcsolatok sokat segítenek –
Kiskunhalas mint testvérváros pl. rendszeresen
juttat ide kiadványokat. A szûkös beszerzési le-
hetõségek miatt különösen fontos, hogy a kiköl-
csönzött könyvek idõben visszakerüljenek a
könyvtárba. Erre egy üresen hagyott polcon álló,
jól látható felirat hívja fel finoman a figyelmet:
„Itt álltak azok a könyvek, amelyeket az olvasók
nem hoztak vissza!”

Kiállítás a gyermekek munkáiból
a magyarkanizsai könyvtárban
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Magyarkanizsai ked-
ves vendéglátóinktól el-
búcsúzva Zentára indul-
tunk, ahol egy újabb
könyvtár életébe kap-
tunk bepillantást. Gerõ
Ibolya, a Városi Könyv-
tár igazgatója, terített
asztalokhoz invitálva
mutatta be röviden az
intézményt, amely a
Bolyai Tehetséggondo-
zó Gimnázium épületé-
ben mûködik jelenleg –
az 1947-ben létrehozott
könyvtárnak ez a har-
madik otthona. A hét-
fõtõl péntekig 9-tõl 18
óráig, szombaton 8-tól
12-ig látogatható intéz-
mény hat fõvel mûködik. A mintegy 65 ezer kö-
tetnyi dokumentum vegyesen szerb és magyar
nyelvû – az utóbbi immár teljességgel feldolgo-

zott a Szirén integrált könyvtári rendszerben,
melyhez, akár Magyarkanizsán, a Nemzeti Kul-
turális Örökség Minisztériuma ajándékaként ju-
tottak. Az intézmény komoly értékû tudományos
könyvtárral rendelkezik, mely szûkös körülmé-
nyek között – kis alapterületen, mennyezetig érõ
állványokon – nyert elhelyezést; van továbbá egy
helyismereti gyûjteménye, mely kiemelt fontos-
ságú az itteni kutatások számára. Gerõ Ibolya
szavait kiegészítve Hajnal Jenõ röviden szólt a
Kapocs Könyvtári Csoportról, mely tíz vajdasá-
gi magyar könyvtár társulása, ezen intézmények
együttmûködését segíti. Ez különösen fontos a
pályázatok esetében, de adnak ki közös szakmai
kiadványokat is. Könyvtári szaklapjuk egy-egy
példányával meg is ajándékozott bennünket. Az
értékes tartalmú és ízléses kivitelezésû folyóirat
izgalmas olvasmány lett számunkra. Itt adtuk át mi
is az ajándékba vitt, két doboznyi, fõleg kézikönyv-
jellegû kiadványt, melybõl a környezõ települések
könyvtárai igény szerint válogathatnak.

Zentai városnézõ sétánk részleteire itt nem
térhetünk ki, egyetlen momentumot azonban
mindenképpen fontos kiemelni: a település 1506-
ban – azaz éppen ötszáz esztendeje – elnyert
szabad királyi városi kiváltságlevelét Gosztonyi
János királyi titkár terjesztette elõ aláírásra, az a
Gosztonyi, aki 1510-ben gyõri püspök lett, és
másfél évtizedig viselte e tisztséget! Amikor
pedig 1525-ben az erdélyi püspöki székbe ke-
rült, utóda Gyõrben az a Paksy Balázs lett, aki

Csoportunk tagjai
Zentán

A zentai csata
emlékmûve

Jobbra fent: Szarvas
Gábor adai szobránál
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1517-ben Zenta második kiváltságlevelét kijárta
a királynál. Az ismertetést tartó Tari László, a
Zentai Önkormányzat munkatársa arra is utalt,
hogy Paksy Balázs emlékoszlopa a gyõri Püs-
pökvár kertjében található! Figyelmessége meg-
ható volt számunkra, és bizonyította egyben azt
is: Zenta és Gyõr között mégsem olyan nagy a
távolság…

Jártunk a Városi Múzeumban is, amely –
miként több más zentai kulturális intézmény – a
Thurzó Lajos Közmûvelõdési Központ részeként
mûködik. Egy kamarakiállítás mutatja be a láto-
gatóknak az 1697-ben lezajlott, a törökellenes
harcok sorában sorsdöntõnek bizonyult zentai
csatát. Megtekintése azért is volt fontos számunk-
ra, mert csoportunk következõ programja a csata
emlékmûvének megkoszorúzása volt. Az 1942-
ben készült emlékmûnél a Himnuszt elénekelve
hajtottunk fejet Savoyai Jenõ herceg és katonái
hõsi tette elõtt.

A második napon Újvidékre indultunk, útköz-
ben több helyütt megálltunk. Ada volt az elsõ
állomás, ahol Hódi Éva, a helyi városi könyvtár
igazgatója, a Szarvas Gábor Nyelvmûvelõ Tár-
saság elnöke várt bennünket. 1832-ben e telepü-
lésen látta meg a napvilágot Szarvas Gábor, a
késõbbi jeles nyelvész, akinek többek között a
Magyar Nyelvõr c. folyóirat 1872-es megindítá-
sa fûzõdik a nevéhez. Adai szobrát – Almási
Gábor szobrászmûvész alkotását – 1972-ben lep-
lezte le Bárczi Géza nyelvészprofesszor, a 2.
Szarvas Gábor Nyelvmûvelõ Napok alkalmából.
Eleinte kétévenként, 1990 óta évente rendezik
meg a nyelvmûvelõ napokat, melyeknek egyre
több résztvevõje van Erdélybõl és Magyarország-

ról is. A koszorúzás után az igazgatónõ elmond-
ta, hogy a Szarvas Gábor Városi Könyvtár há-
rom fõvel mûködik, állománya mintegy 50 ezer
kötet, melybõl kb. 35 ezer van Adán – 20 ezer
magyar, illetve 15 ezer szerb nyelvû –, a többi a
hozzá tartozó négy településen. A 20 ezer fõnyi
lakosság kb. 80%-a magyar anyanyelvû. Ada
községhez tartozik a tõle négy kilométerre fekvõ
Mohol, Moholy-Nagy László festõmûvész szü-
lõfaluja. Itt a temetõnél álltunk meg, Devecseri
Zoltán kapuvári kollégánk kérésére, akinek nagy-
szülei és nagybátyjai itt nyugszanak. A megállás
lehetõséget adott arra is, hogy lerójuk kegyele-
tünket az 1944 novemberében meggyilkolt
moholi magyarok 1990-es években emelt em-
lékmûve elõtt. Döbbenetes élmény volt 198
magyar nevet megszámolni az emlékmûvön –
egyetlen falu egy hónapos veszteségeként! Mély
benyomást tett ránk az emlékmû szövege is,
hiszen a jól ismert sorok szokatlan központozás-
sal kerültek a táblára:

Hol sírjaink domborulnak
Unokáink leborulnak?
És áldó imádság mellett
Mondják el szent neveinket?

Az autóbuszba visszaszállva érthetõen e téma
körül forogtak gondolataink. Szóba került Cse-
res Tibor Hideg napok címû regénye és a belõle
készült film, valamint Matuska Márton Vérbosszú
Bácskában címû kötete; hallhattunk a délvidéki
magyarok ünnepeirõl és emléknapjairól, valamint
arról, hogy egy 2003-ban hozott rendelettel 320
magyar település kapta vissza régi nevét.

Újvidékre megérkezve a Forum-házba igye-
keztünk, ahol elõbb a Vajdasági Múzeum egye-
dülálló minikönyv-kiállítását tekintettük meg,
majd újvidéki értelmiségiek – rádiós és televízi-
ós szakemberek, újságírók, szerkesztõk, könyv-
kiadók – egy csoportjával találkoztunk. Nagy
megtiszteltetés volt számunkra, hogy mind az
Újvidéki Televízió, mind a Magyar Szó címû
napilap tudósított ottlétünkrõl, interjút készítet-
tek több kollégával utunk céljáról, benyomása-
inkról érdeklõdve. Ízelítõül álljon itt egy rövid
idézet a Magyar Szó egyik számából: „A vajdasá-
gi, a délvidéki magyaroknak nagyon sok mondani-
valójuk van a magyarországi magyarok részére –
mondta megköszönve a vendéglátást Szabó Imréné
Katalin csoportvezetõ, a Kisalföldi Könyvtárak és
Könyvtárosok Egyesületének elnöke. – Otthon egy
átlag magyar nem tudja, mi történik valójában Vaj-

Újvidéki beszélgetõtársak a Forum-házban
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daságban, hogyan élnek az itteni magyarok.
Általában csak akkor figyelnek fel, ha itt
»verik a magyarokat«. Ebben ludas az ottho-
ni média. Ezért még inkább szorgalmazni
fogjuk az együttmûködést, és hogy minél több
csereprogramot valósítsunk meg közösen.”

A kétórás, nagyon tartalmas találkozón
elhangzottakból néhány gondolatot idézhe-
tünk csupán. A bemutatkozások sorát kez-
dõ Guszton András, az Újvidéki Rádió
magyar mûsorának felelõs szerkesztõ-he-
lyettese utalt arra: míg az 1980-as években
102 munkatárs készítette a napi 19 órás
mûsort, ma az egésznapos mûsorra 44-en
vannak – de igyekeznek így is mindent
megtenni a szülõföldjükön maradt mintegy
300 ezer magyar tárgyilagos tájékoztatásá-
ért. Hasonló problémákról beszélt Vojvodity
Ágnes, az Újvidéki Televízió magyar mû-
sorainak szerkesztõje is: 26 fõ dolgozik a
szerkesztõségben egyetlen rendezõvel, így
új mûsort alig tudnak készíteni, amit fõ-
ként a gyermekmûsorok esetében tart nagy
problémának. Rencsár Tivadar, a Mozaik
Televízió mûsorigazgatója azokról az erõ-
feszítésekrõl számolt be, melyeket a szór-
ványban élõ magyarság érdekében tesz a két éve
mûködõ, jelenleg napi 30 percben sugárzó tele-
vízió. Kókai Péter, a Magyar Szó fõszerkesztõje
nem tudott jelen lenni. Levélben számolt be a
62. évében járó napilap ez év tavaszán történt,
nem kevés indulatot, vitát és perlekedést kiváltó
átszervezésérõl. Véleménye szerint „volt értel-
me meghozni a fájdalmas döntéseket és kialakí-
tani a háromlábú szék koncepcióját, ahogyan az
erõs újvidéki, szabadkai és zentai szerkesztõség
hármasságára épülõ új munkamegosztás ismert-
té lett”. A hazánkban is jól ismert Forum Könyv-
kiadó munkájáról szóló Bordás Gyõzõ elmond-
ta: a közel fél évszázada mûködõ kiadó 2200
könyvet jelentetett meg eddig! Kartag Nándor,
az Újvidéki Televízió szerkesztõje a város utób-
bi évtizedeinek kulturális életét vázolta fel, utal-
va a nyomtatott és az elektronikus sajtó történe-
tének fontosabb eseményeire. Hallhattunk az
északi és déli részek között évtizedeken át (oly-
kor mesterségesen) szított ellentétekrõl is. Az
információs társadalomban remélhetõleg már
ilyen alapon nem lehet megosztani a vajdasági
magyarságot – hangzott el a vélekedés. Tóth
Báthori Erzsébet szerkesztõségi könyvtáros egy

tervrõl tájékoztatott: szeretnék kialakítani a
Magyar Szó könyvtárát és olvasótermét, segíteni
akarván ezzel is a magyar közösségen belüli jobb
kommunikációt, az új könyvek és más kiadvá-
nyok bemutatását, népszerûsítését.

A számunkra rendkívül hasznos és érdekes
beszélgetést a Duna feletti dombháton magasodó
péterváradi vár megtekintése követte. Szabó Judit
történelemtanárnak köszönhetõen megismerhettük
a vár történetét, képet kaphattunk a hatalmas erõ-
dítmény méreteirõl és építészeti értékeirõl. A vár-
falról lehetõségünk nyílt a város „áttekintésére”,
szót váltva közben a hét évvel ezelõtti bombázások
– helyenként még látható – hatásáról is.

Második napunk programja Bácsfeketehegyen
(Feketics) egy hangulatos borkóstolóval folyta-
tódott a Vinum Lódi Pincészetben. A gazdaság
megtekintése után a borokat ízlelgetve és a há-
zigazda szakszerû kommentárjait hallgatva be-
pillanthattunk egy családi vállalkozás minden-
napjaiba. A borkóstolás után a helyi könyvtár-
nak is helyet adó mûvelõdési központban vacso-

A magyarkanizsai könyvtár
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ra közben és után nyílt még alkalmunk vendég-
látóinkkal beszélgetni, akik között Pál Károly
polgármester úr mellett ott volt a bácsfeketehegyi
és a kishegyesi könyvtáros kolléganõ is.

A harmadik napon szabadkai programunk elõtt
kis kitérõt tettünk Palicsra, a népszerû fürdõhely-
re. Itt Szöllõsy Vágó László, a Vajdasági Magyar
Mûvelõdési Szövetség fõtitkára várta csoportun-
kat. Vezetésével megismerhettük a XVIII. szá-
zadban kialakult fürdõhely történetét, ahová a
szabadkaiak hétvégén – a Villányi László gyõri
költõ által versbe is foglalt – villamossal jártak
pihenni. (A villamos már nem jár Szabadkán,
palicsi megállójára azonban vethettünk még egy
pillantást.) Az üdülõhelyen számos híresség ta-
lált otthonra, köztük a költõ Tolnai Ottó is.

A Szabadkával való ismerkedést a Fõ téren álló
gyönyörû Városháza megtekintésével kezdtük. Az
1908 és 1912 között Komor Marcell és Jakab Dezsõ
tervei szerint megépített hatalmas épületet „a ma-
gyar szecesszió legérettebb alkotása” jelzõvel ille-
tik, mely több tekintetben a marosvásárhelyi Kul-
túrpalotát juttatta eszünkbe. Hogy a párhuzam aligha
véletlen, azt megerõsítette idegenvezetõnk, „elárul-
va”: ugyanezen két építész tervezte azt is. A Vá-
rosháza épületében, a Tanácsnokok Termében cso-
dálatos élményben volt részünk! Már önmagában
a 16 színes üvegablak – a magyar történelem ki-
magasló alakjaival, Árpád vezértõl Szent István
királyon keresztül a reformkor nagy politikusaiig
és I. Ferenc Józsefig – látványa maradandó emlék
számunkra, de ugyanígy az egész díszterem kiala-
kítása és berendezése, a székek támlájától a lámpá-
kig és az ajtók borításáig minden csodálatos fi-
nomsággal kidolgozva…

Sétánk végén a Svetozar Markovi  nevét vi-
selõ gimnáziumba mentünk. Itt tanult a város
jeles szülötte, Kosztolányi Dezsõ, akinek édes-
apja a gimnázium igazgatója volt. Az épületben
ma egy emlékszoba idézi az író alakját. Kalau-
zunk kedves meglepetésrõl is gondoskodott:
Szöllõsy Vágó úr felesége (aki egyébként kollé-
ganõnk, hiszen a szabadkai városi könyvtárból
vonult nyugalomba) részleteket adott elõ Kosz-
tolányi Dezsõ Magyar szonettek címû mûvébõl
– nagy átéléssel, mûvészien, eszünkbe juttatva
az utunk során szerzett több élményünket. Kosz-
tolányi Dezsõ Almási Gábor szobrászmûvész
által készített, az épület melletti parkban álló
szobra elõtt is tisztelegve indultunk tovább, fel-
fedezve még néhány épületet, köztük az ugyan-

csak jeles szabadkai születésû író, Csáth Géza
szülõházát – aki, mint köztudott, Kosztolányi
unokatestvére volt…

Talán rövid beszámolónk is bizonyítja, hogy
érdemes volt vállalkozni erre a szép látogatásra.
A programot záró beszélgetésben azonban arról
is szó esett, hogy mi mindent nem láthattunk az
idõ rövidsége miatt. A tanulság egyértelmû: el
kell mennünk máskor is, többször is arra a vi-
dékre, hogy megismerjük kulturális és mûvésze-
ti értékeit, valamint az ott élõket; köztük kollé-
gáinkat, akik nehéz körülmények között nagy
kitartással végzik napi munkájukat. Köszönet
nekik érte, és köszönet a szíves fogadtatásért, az
együtt töltött órák élményéért!

Horváth József–Szabó Imréné

Minõségmenedzsment
dióhéjban
Székelyudvarhelyen
2006. május 15. és 18. között került sor a
székelyudvarhelyi városi könyvtárban a Romá-
niai Magyar Könyvtárosok Egyesülete és az In-
formatikai és Könyvtári Szövetség szervezésé-
ben a Minõségmenedzsment dióhéjban címû tan-
folyamra. Az elõadók: Skaliczki Judit, Zalainé
Kovács Éva és Ramháb Mária.

A téma erdélyi viszonylatban meglehetõsen
újszerû, bár elméleti tájékozódás szintjén már
talalkoztunk vele. A program tömörre, sûrítettre
sikeredett, és ez érthetõ is, hiszen lényegében
három nap alatt teljesen körüljárták az elõadók a
témát, természetesen az alapok szintjén. A „ka-
tonás” fegyelem (kezdések pontos betartása)
amellett, hogy il-
lusztrálta az el-
m o n d o t t a k a t
(minden egyes
ember fegyelme-
zett hozzájárulá-
sával lehet a leg-
többet elérni),
arra is esélyt te-
remtett, hogy a
résztvevõk kérdé-
seinek megvála-
szolására is ma-
radjon idõ.
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