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A Vajdaságban jártunk
A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Mûszaki
Szekciójának szervezésében kis csoport utazott
busszal tanulmányi kirándulásra a Vajdaságba a
bácskai, bánáti, szerémségi városok természeti
és kulturális értékeinek megtekintésére. Az Or-
szágos Széchényi Könyvtár (OSZK) munkatár-
sai kitûnõen megszervezték az utat. A korábbi
szakmai kapcsolatok alapján Szabadkától Újvi-
dékig meglátogatott városok, helységek mind-
egyikében ismerõsök fogadtak, õszinte, igaz
bemutatást hallottunk mindenütt. Talán ez a leg-
jobb formája a túrának: a helyiek magyarázatai
messze érdekesebbek a szokványos ismertetõ-
szövegeknél.

A csoport az újvidéki Matica könyvtára elõtt

A személyes kapcsolatok alapján sok érdekes
helyi alkalomra is bejutottunk, meglátogattunk
több nevezetes és kiemelkedõ értékû könyvtárat,
muzeális gyûjteményt, részt vettünk kiállítás-
megnyitón, elbeszélgethettünk helyi mûvészek-
kel, újságíróval, helytörténésszel, megismertük
Matuska Márton írót, a Magyar Szó lapszerkesz-
tõjét, akinek most készült el – eddig soha meg
nem jelenhetõ – könyve a hatvan évvel ezelõtti
délvidéki magyar népirtásról. Mind-mind felejt-

hetetlen találkozás. Jómagam most voltam elõ-
ször a Vajdaságban, megvallom, elég elnagyolt
képem volt csak errõl a szép és valaha oly gaz-
dag magyar vidékrõl. A személyes beszélgeté-
sek és az események közvetlen résztvevõitõl hal-
lott beszámolók élõ valóságában mutatták meg
az itt élõ magyarok tragédiáját, küzdelmét és
helytállását. Õk már nem „határon kívüli ma-
gyarság” a számomra, hanem sokat szenvedett,
nehéz körülmények közt küzdõ testvéreink, akik-
re mi is büszkék lehetünk.

Egy kis történeti áttekintés

Déli szomszédunkkal való kapcsolatunk történe-
te máig sem feltárt, a trianoni békediktátummal
1920-ban a Délvidék az 1918-ban kikiáltott

Szerb–Horvát–Szlovén
Köztársaság részévé vált.
Az 1991-es népszámlálási
adatok szerint a Délvidék
lakosságának 16,85%-át tet-
ték ki a magyarok. 2002-re
ez a szám 14,28%-ra apadt.
A nemzeti kisebbségek – és
benne a magyarság – hely-
zete továbbra is megoldat-
lan Szerbiában. Hogyan ju-
tott ide itt a magyarság?
Errõl a legutóbbi idõkig
beszélni sem lehetett – sem
ott, sem minálunk.

Az 1944–45-ös magyar-
ellenes pogromról is csak az
1990-es évektõl kezdtek

kiszivárogni hírek. Megrázkódtatást jelentett,
amikor 1990 áprilisában a Délvidék egyetlen
magyar nyelvû napilapja, a Magyar Szó rövid
hírben számolt be az utolsó oldalon a VMKDK
tanácsának levelérõl, amelyet a Vajdasági és
Szerb Tudományos Akadémia elnökéhez intézett:
„… elérkezett az idõ, amikor tudományos mód-
szerekkel kell kivizsgálni a vajdasági történése-
ket a megszállás alatt, és a felszabadulás után.
Beszélni kell azokról a magyarokról is, akik
közvetlenül a háború után estek áldozatul bíró-
sági végzés nélkül.” Ezzel az 1944 óta leplezett
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tömegmészárlásról elõször jelent meg írás a dél-
vidéki magyar napilapban. Mindaddig mindenki
úgy tett a nyilvánosság elõtt, mintha ez nem
történt volna meg. Most játsszák a magyar mo-
zikban Andrzej Wajda Katyn címû filmjét, amely
a lengyelek hasonlóan elhallgatott mély törté-
nelmi sebérõl szól. Vajon mikor  lesz ilyen méltó
szembenézés a magyar tragédiával?

Mi is történt 1944-ben? Az alábbiakat Szal-
ma József Népirtás folyt címû írásából emelem
ide. (Megjelent a korábban már említett Matuska
Márton  szerkesztésében a Rémuralom a Délvi-

déken címû könyvben, Újvidéken, 2004-ben.)

Matuska Márton
Rémuralom a Délvidéken címû könyvét ismerteti

„A magyarlakta területek már a királyi Jugo-
szlávia szemében is idegen szövetként voltak
kezelve. Tudjuk azt, hogy területeikre szerb
»dobrovoljacokat« (önkénteseket) költöztettek a
volt Jugoszlávia területérõl már 1922-ben […]
Voltak már ekkor is (szerb) tudósok, akik úgy
gondolták, hogy a »magyar kérdés« egyszerûen
megoldható: a magyarok kitelepítésével és a
szerbek betelepítésével. Ezt szolgálta az állam-
polgársági törvény […]  Az utódállamokba te-
relt magyarság legnagyobb része azonban nem
akart lemondani magyar állampolgárságáról [...]

Politikai és törvényhozási szinten komoly
intézkedések történtek a Délvidék »magyar-
talanítása« érdekében, és ezt nem is palástolták.
A magyar iskolákat sokhelyütt megszüntették.
Agrárreform és kolonizáció címén szerbek több
százezren lettek betelepítve, kaptak földet fõleg
a magyarlakta településeken, de még ezt meg-
elõzõen volt egy  szörnyû esemény: a Jugoszlá-
viát »építõ« (szabadcsapatoknak nevezhetõ) egy-
ségek tettei felett szemet hunyt a politikai veze-

tés. Megengedte az »idegen elemek« (értsd ma-
gyarok)  iránti bosszút, a népirtást, amelynek
ártatlan magyarok tízezrei estek áldozatául […]

A második világháború utolsó hónapjaiban,
attól a naptól kezdõdõen, hogy Tito partizán
csapatai a Vörös Hadsereg támogatásával kezd-
ték az újra formálódó délszláv állam ellenõrzése
alá vonni a Délvidék területeit, súlyos atrocitá-
sok érték az ott élõ magyarokat: felelõtlen kol-
lektív megkülönböztetéssel kezdõdtek, majd
nyomban tömegvérengzéssel folytatódtak. A tö-
meges kivégzések több hónapon át tartottak […]
A vérengzés áldozatainak számát mindmáig csak
becsülni tudjuk, de több tízezerre tehetõ […]

Az 1944–45-ös magyarellenes pogrom csak
az egyik legszörnyûbb változata volt annak a le
nem írt, de sokszor nyilvánosan is kommunikált
tervnek, hogy a magyarokat kitelepítik, vagy
bármi más módon is megszüntetik a magyarok-
nak évezredesnél is régebbi ittlétük, kultúrájuk
nyomait […]

A  milosevicsi nemzeti-szocialista rezsim is-
mét nyíltan folytatta azt, amit a korábbi jugo-
szláv rendszerek burkoltan: tovább »magyartala-
nította« a Délvidéket.”

A mai Szerbiában és annak Vajdaság tartomá-
nyában nem járhatunk úgy, hogy akaratlanul is ne
éreznénk ennek a nehéz történelmi múltnak árnya-
it. Sokfelé eljutottunk. Útitársunk, vezetõnk,  Pastyik

László tanár, újságíró jóvoltából árnyalt képet kap-
tunk a meglátogatott helyekrõl.

Könyvtárak, gyûjtemények

Társaságunk nagy része könyvtáros volt, termé-
szetes hát, hogy a meglátogatott intézmények
között több meghatározó könyvtár szerepelt.
Többségükkel korábbi szakmai kapcsolatok is
voltak, mögöttük személyes munkatársi együtt-
mûködések, barátságok.

Szabadka a vajdasági magyarság egyik leg-
fontosabb központja, különösen miután a dél-
szláv háború óta Újvidék szerepe a magyarság
számára az erõs betelepítések miatt  óhatatlanul
csökken. Meglátogattuk a Szabadkai Városi

Könyvtárat, ahol kézbe vehettük a kutatói rész-
legben a könyvtár legféltettebb kincseit. Õs-
nyomtatványokat, az 1480-as kiadású  velen-
cei Bibliát, az 1493-as Világkrónikát, és bele-
lapoztunk Csáth Géza Naplójába, amelynek
érdekes bejegyzései mellett kifestett rajzai
adják a különlegességét.
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Csáth és Kosztolányi „Szabadka büszkeségei”.
Kosztolányi mûvei is nagy becsben vannak itt, a
Heidelbergben 1913-ban németül kiadott Die
Magische Laterne címû novelláskötetére Thomas
Mann küldött gratulációt, amelyet a ritkaságokat
bemutató vezetõnõ maga olvasott fel.

Szabadka híres látványossága az 1912-ben
felavatott Városháza gazdagon díszített, impo-
záns épülete. Aki látta a marosvásárhelyi Kultú-
ra Palotáját, annak ismerõsnek tetszik a népi
motívumokkal díszített elõcsarnok és a  faragá-
sokban, fali díszítésekben magyar szimbólumo-
kat tartalmazó díszterem. A magyar címerek
mellett a gyönyörû üvegablakok a magyar kirá-
lyokkal – és persze Mária Teréziával, akitõl a

város sokat kapott. A bemutató alkalmat adott
széles körû történelmi áttekintésre is.

A szabadkai Képtár is megérdemli a figyel-
met. A város a festészet számára is adott jeles
mûvészeket. Húsvét Lajos a falusi élet képei
mellett városképeivel, köztük budai látképével
is szerepel, Oláh Sándor a város szülötteirõl,
Csáthról és Kosztolányiról készített portrékat.
Milos Babics a városnak ajándékozott festmé-
nyeinek külön terme van. 482 alkotása nagy része
az aktivizmus szellemét sugározza. Modern fest-
ményeit az 1934-es Tudományos Világkiállítás-
ra készítette.

Újvidék – utunk központja, ahol szálláshe-
lyünk is volt – a Vajdaság Autonóm Tartomány
székvárosa – a dél-bácskai körzetben helyezke-
dik el. A Vajdaság lakosságának kb. 20%-a él
itt, kicsit kevesebb, mint 200 ezer fõ. Soknem-
zetiségû város, melynek magyar lakossága 2002-
ben már csak 6% volt.

Heinermann Péter üdvözöl bennünket

Meglátogattuk mindenekelõtt az újvidék Szerb

Matica Könyvtárat (Matica Srpska), amely a
belgrádi mellett a második központja a nemzeti
könyvtárnak. Magyar részlege hagyományosan
erõs, ennek megfelelõen a könyvtár jó kapcsola-
tokkal rendelkezik a magyar könyvtárakkal. A
cserekapcsolatok kiépítése már 1851-ben kezdõ-
dött a Kisfaludy Társasággal, majd a Tudomá-
nyos Akadémiával, KSH-val stb. Trianon után is
felvették a  kapcsolatot – elõször a szombathelyi
múzeummal. Hungarika és magyar nyelvû kiad-
ványi gyüjteménye így jelentõs, a kapcsolatokat
az OSZK-val ma is ápolják.

A könyvtárban és a városban Heinermann

Péter könyvtáros vezetett bennünket. Sokoldalú
emberként ismertük meg. A Szerb Matica Könyv-

Csáth Géza naplójából.
Lent: A szabadkai városháza – a szerzõ rajza
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tárban õ a Hungarológiai Tájékoztató  Szolgálat
vezetõje, aki elõadómûvészként az Újvidéki Rá-
dióban lett ismert és népszerû a Telepi Rádió

címû, barátaival készített humoros mûsorával.
A Zentán mûködõ új Vajdasági Magyar

Mûvelõdési Intézet a helyi magyar kulturális élet
központja. 2003-ban épült a magyarság ado-
mányaiból, a magyar kormány támogatásával.
Vezetõje, Hajnal Jenõ bemutatta a szép új épü-
letegyüttest, majd végigkísért bennünket zentai
utunk minden állomásán: a városházán, a Tisza-
parti sétán. Csoportunkban volt a Magyar Rádió
két munkatársa is, akik rendszeresen adnak hírt
a határontúliak helyzetérõl. Moskovits János szer-
kesztõ és Lánczi Ágnes mikrofonja jelen volt
túránk minden helyszínén. A felvett ismertetõ-
ket, élménybeszámolókat az MR1 folyamatosan
közvetíti azóta is a Határok nélkül címû mûso-
rában.

A nagy múltú várostól a zentai csata szép
emlékhelyén tett látogatással búcsúztunk el.

Hajnal Jenõ a város történetét meséli

Utunk során alkalmunk volt néhány kiállítást
is megtekinteni. Meglátogattuk az újvidéki
Matica Srpska festmény-kiállítását, valamint az
ortodox festmények múzeumát, a szabadkai és
az újvidéki képtárat, Temerinben pedig részt vet-
tünk az amatõr mûvészek kiállításának megnyi-
tóján is.

Temerin, a TAKT megnyitása

Szép és családias ünnepi megnyitón vehettünk
részt a Temerini Amatõr Képzõmûvészek Talál-
kozóján (TAKT). A megnyitón a Vajdaság jeles
képviselõivel, mûvészekkel, ismert közéleti sze-
mélyiségekkel találkozhattunk. Matuska Ferenc

iparmûvész a meleghangú megnyitó után meg-

mutatta kiállított mûveit. Megismerkedtünk a
fiatal generációt képviselõ másik szónokkal,
Utcai Dávid festõvel is, aki büszkén számolt be
a kõszegi Szent Imre Missziósház számára elké-
szített Szent Imre freskójáról.

A kiállítás megnyitóján

Jelen volt a Magyar Rádió ismert helyi tudó-
sítója, Ternovácz István, aki aztán elkísért ben-
nünket az esti vacsoránkra is, ahol így a régió
gondjairól és törekvéseirõl elsõ kézbõl kaptunk
bõ tájékoztatást. Vacsora elõtt még meglátogat-
tuk a temerini tájházat. Gazdagon berendezett
szobájával, konyhájával és gazdasági udvarával
hû képet ad a délvidéki népi kultúráról.

Templomok, kolostorok, várak

A túra gazdag lehetõséget kínált a mûemlékek,
illetve ma is mûködõ kolostorok, templomok
megtekintésére is. Több olyan helyen jártunk,
amelynek neve mindenki elõtt ismerõsen cseng
a történelmünkbõl.

Karlócán renoválják a Béke Templomát
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Karlócán megtekintettük a karlócai békekö-

tés helyén épült és most újjáépülõ Béke Templo-

mát. A karlócai békeszerzõdést 1699. január 26-
án írták alá. A béke lezárta az 1683–1697-es
török–osztrák–magyar háborút, a Magyar Király-
ság területérõl kiûzte a törököket. A karlócai
békével Magyarország nagy részén megszûnt az
oszmán hódoltság, és lehetõvé vált az ország
területi, politikai és közigazgatási egyesítése.

A karlócai béke az újonnan feltárt források
alapján egyetemes nagyságrendû fejlemény volt,
amely fordulatot jelentett nemcsak Magyarország
történetében, de az európai stabilitásért folyó
küzdelemben is. A békekötés a négy aláírónak
külön bejáratot biztosító sátorban zajlott le, helyén
jellegzetes, köralakú épületet emeltek, amelynek re-
noválása most török segítséggel zajlik.

Bács község, korábban megyeszékhely, érsek-
ségi székhely, ahol több országgyûlést is tartot-
tak. Az Árpád-kor óta létezõ település pár ezer
fõs lakoságának ma már csak 6%-a magyar, lát-
nivalóban azonban ma is bõvelkedik.

Bács romos vára

A romos Bács vára ma is impozáns. A mo-
hácsi ütközet után, 1526-ban török kézre került.
Az osztrákok 1677-ben visszafoglalták, tõlük
1704-ben II. Rákóczi Ferenc ostrommal szerezte
vissza. A Habsburgok aztán felgyújtották, amint
másutt is tudatosan rombolták le végvárainkat. A
vár azóta is romokban hever. Magyar vársors.

Bácson meglátogattuk a Nagyboldogasszony

ferencesrendi templomot is, amely a legrégibb
templomépület egész Bácskában. Több ízben is
újjáépítették, de láthatóak a XIII. században épült
falmaradványok még. Régen a templomos lova-
gok temploma lehetett, a XIII. századtól
ferencesrendi. Fekete Madonna-képe híres, szent-
képeken is ott szerepel. A történelem során azon-

ban a templom muzulmánokat is szolgált, ma is
megvan a falban a muzulmán imafülke. Az im-
pozáns méretû templom harmincöt méteres tor-
nyával messzirõl látható.

A valaha nagy létszámú kolostorban ma há-
rom szerzetes él. A templomot takarító magyar
asszony arról mesélt, hogy nincs kivel magyarul
beszélnie, a falubeliek kihaltak mellõle.

Több szép, ápolt, mûködõ templomot láttunk
még, mint a régi, nagy múltú topolyai templo-
mot, az újvidéki szép katolikus templomot, va-
lamint az újlaki ferences templomot.

Újvidéken is van vár, amely a város fölé
magasodik. Pétervárad megmaradt épen a bal-
káni háborúban is. Történelmi szerepe igen fon-
tos volt, a török elleni harcban Nándorfehérvár
eleste után a második vonalban Pétervárad lett a
déli végvárvonal kulcsa. 1526-ban a török sereg
ostromának sokáig állt ellen, de végül a vár tö-
rök kézre került. A Budáról a török ellen elindu-
ló II. Lajos már nem tudta megállítani a török
sereget. A ma látható erõdítmény 1692-ben épült.

Pétervárad ma is mûködõ, látogatható vár-
együttes. A város fölé magasodó falairól jól át-
tekinthetõ Újvidék a Duna túlsó partján. Látható
a balkáni háborúban az amerikaiak által lebom-

A kolostor udvara
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bázott híd, valamint a másik, amit azóta felépí-
tettek.

Lerombolt Duna-híd Újvidéken

A vajdasági magyarok számára kataszt-
rofális háború nyomai másutt is jól érzékelhe-
tõk. Az Újvidék feletti dombra épült a Vajda-
ságot besugárzó tévétorony, amelyet ugyancsak
amerikai repülõk lõttek ki. A torony azóta is
használhatatlan.

Újlakra is elmentünk megnézni a ferences

kolostort, mely már Horvátországban van. Át-
léptünk a schengeni határon, érzékelve, hogy a
balkáni viszonyok ma sem egyszerûek.

Kapisztrán a hõs – Zubovics képe

Ez a Szerémség területe, amely most Horvát-
országhoz tartozik. Történelmi vármegye ez is,
valamikor a Magyar Királyság része volt. A
XVIII. században egy bölcs cserével három vár-
megyét adott az ország Fiuméért – meséli veze-
tõnk, Pastyik László –,  hogy legyen kikötõje az
országnak. Szerém akkor került át Horvátország-

hoz. 1918-ig a Monarchia része volt, egyházi és
igazgatási szempontból is a történelmi Magyar-
országhoz tartozott. Horvátországtól azonban
1945-ben, amikor az új Jugoszláviában megala-

kult a mai Vajdaság, a Szerémség a Vajdaság-
hoz került. Az új köztársaságok közti átrende-
zésre jó példa, hogy akkor Milovan Gyilasz, a
híres nagy ellenzéki, aki Titónak akkor még hû
embere volt, javasolta az átcsoportosítást. A
délvidéki 1992-es háború után ezt a területet aztán
vissza kellett adni a horvátoknak. Ennyit a tria-
noni határok sérthetetlenségérõl.

Újlakon a Kapisztrán kolostort és a  Ka-

pisztrán-templomot látogattuk meg. Itt minden
Kapisztrán Jánosról, a nándorfehérvári hõs szer-
zetesrõl szól. Kultusza vitathatatlan a magyarok
és a horvátok körében egyaránt. Csontjait is itt
helyezték nyugalomra, de aztán elvitték Nagy-
szõllõsre, ahol azok áldozatul estek a reformáci-
ónak. Az újlaki templomban azonban üvegko-
porsóban fekszik ma is Kapisztrán János.

A kolostor bemutatása

A kolostorban igen gazdag Kapisztránnal
kapcsolatos képtár is található. A képeket a ko-
lostor folyosóin helyezték el. 1830-ból hatalmas
térkép mutatja a ferencesek kolostorait a Délvi-
déken. Horvátországban a XVIII. század ötve-
nes éveiben alakultak ki a nõi rendek. Az apá-
cák a beteggondozásban, óvodai nevelésben dol-
goztak és dolgoznak ma is, illetve a plébániákon
végeznek szolgálatot. Nekünk tolmácsolással egy
Maria Bistricáról, a nagy horvát kegyhelyrõl
származó horvát nõvér mesélte el a templom
történetét, aki 1965 óta szerzetes.

A kolostor féltve õrzött régi könyveket rejtõ
könyvtárát is megtekinthette könyvtáros-csopor-
tunk. A délszláv háború viharai elõl a könyveket
biztonságosabb helyre telepítették át, majd a sta-
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bilizálódás után visszahozták. E különleges helyre
Harmat Károly újvidéki ferences pap ajánlott be
minket. Õ az Agape címû újság szerkesztõje, és
õ alapította Újvidéken az Agape Kiadót. A nyom-
da Szegeden van, Újvidéken a szerkesztõség.
Hitbuzgalmi és teológiai mûveket adnak ki. Az
atya most a drogosok visszavezetésével foglal-
kozik a ferencesek megbízásából, a szerkesztõi
munkát ezért át is adta másnak. Horgos mellett
van a Béke Háza. Több mint harminc emberrel
dolgozik itt most.

A ferences templom

1742-ben épült a Kapisztrán-templom, ame-
lyet Kapisztrán Jánosnak szenteltek, de rene-
szánsz kori emlékeket, az Újlaki család ékszere-
it, tárgyait õrzik a szomszédos múzeumban, és a
templom keresztelõkútja is eredeti. 1868-ban
Újlaki Miklós újíttatta fel a templomot. Több
száz csodát is számon tartanak itt Kapisztrán Já-
nossal kapcsolatban Az elsõ egy beteg gyermek
gyógyulása, aki látni kezdett és teljesen meggyó-
gyult, amikor megcsókolta Kapisztrán szobrát.

Oktavián atya, plébános, gvardián vezetett
minket végig a szerzetesi épületen. Kapisztrán
ferencesrendi szerzetes volt, akit ma is nagyon
megbecsülnek, az oltárkép is õt ábrázolja.

A jelen

A 2003 októberében a Vajdaságban tartott nem-
zetközi tudományos tanácskozás zárónyilatkoza-
tában szerepel: „A vajdasági magyar pártok fel-

adata, hogy az autonómia-kérdést átléphetetlen

küszöbként odategyék a szerb kormány elé”. Csak
ennek az ismeretében érthetõ meg a mai vajda-
sági magyar politikai élet ellentmondásossága.

Szerbiában 2008 elején volt a köztársasági-
elnök-választás. A kemény küzdelemben végül
a korábbi kormányfõ, az EU-csatlakozást prog-
ramja középpontjába állító, demokrata párti
Tadics lett az elnök (50,5%-kal). A gyõzelem-
ben jelentõs szerepe volt a vajdasági magyarok
támogatásának, mivel messze az átlagnál maga-
sabb arányban gyõzött a demokraták jelöltje
Vajdaság északi, magyarlakta részein. A magyar
eredmény mögött a három vajdasági magyar
pártot összefogó Magyar Koalíció létrejötte áll.

2008 májusában – épp a vajdasági túránk
idején – zajlott a három szintû (köztársasági,
tartományi és önkormányzati) szavazás. Ezúttal
azonban a magyar összefogás ellenére elmaradt
a várt nagyarányú siker. Ennek okait a temerini
Ágoston András fogalmazta meg: „A vajdasági

magyarok tapasztalatból tudják: a szerb hata-

lom (mindegy, hogy milyen színû a kormány) csak

akkor tûri meg a magyarokat, s engedi õket kor-

mányzati felelõsséget vállalni, ha a magyar párt

elfogadja a bizalmi minimumot, vagyis lemond

az autonómiáért folytatott küzdelmérõl… Az alap-

vetõ gond az, hogy a Magyar Koalició nem tud-

ta elhitetni a vajdasági magyar szavazókkal, hogy

munkahelyeket tud nekik teremteni, vagy meg

tudja védeni a zentai magyar kórházat és ezzel

egyidejûleg képes eredményesen küzdeni a há-

rom párt közös autonómiakoncepciójáért is.”

Mit adott
a kirándulás?

A Vajdaságba látogatni nem egyszerû turistautat
jelent. Saját történelmünkkel szembesülünk,
megismerjük a „határon kívüli” magyarság gon-
dolkodását, tartását és mai helyzetét. Csak az
értheti meg a kisebbségi lét és a szétszakított
nemzet kérdéskörét, aki személyes élményeket
szerzett a helyszínen, mint mi most a Vajdaság-
ban. Nekem is rányitotta a szemem a szomszé-
dos országban zajló eseményekre.
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Kirándulásunk weblapján a Vajdaságban tett
látogatásunk képei mellett a legfontosabb – ed-
dig ott is, nálunk is elhallgatott – történelmi té-
nyeket és a zajló politikai küzdelmek magyará-
zatát is közreadom. Akit további részletek érde-
kelnek, látogasson el a weblapra.

Utunk a szakmai kapcsolatok jelentõségét is
érzékeltette mindannyiunk számára. Az OSZK

és vajdasági partnere, az újvidéki Szerb Matica
Könyvtár között már több területen is létezik
évtizedes együttmûködés. Nagy Zoltán (OSZK)
és Heltai János (Miskolci Egyetem) heteken ke-
resztül kutatott és gyûjtött régi egyházi kiadású
nyomtatványokat az újlaki ferences kolostorban,
amelyek így bekerülhettek az RMK (Régi Ma-
gyar Könyvtár) pótköteteibe, amelyek RMNY
(Régi Magyarországi Nyomtatványok) néven
ismertek. A személyes kapcsolatok ma is élnek,
Magyarországról is vittünk könyveket a meglá-
togatott könyvtáraknak. Az ajtók megnyíltak
elõttünk, a beszélgetések messze túlmutattak a
formális kapcsolaton.

A könyvtárak nincsenek könnyû helyzetben
egyik országban sem. Ezek a kapcsolatok azon-
ban a mindennapi helytállásban segítenek ben-
nünket, segítik a határon túliakat. Segítenek, hogy
megõrizzük hitünket a hivatásunkban.

Tolnai György

A vajdasági túránk weblapja:
http://web. interware.hu/tolnaiy/index.html

Nyelvek európai napja

Az Országos Idegennyelvû Könyvtár felhívása

Az Európa Tanács kezdeményezésére 2001-ben, a nyelvek európai éve alkalmából jelölték ki
a nyelvek európai napját. Azóta minden évben szeptember 26-án számos országban állami és
civil szervezetek, események egész sorával hívják fel a figyelmet a nyelvek sokszínûségére, az
élethosszig tartó nyelvtanulás és a nyelvtudás szinten tartásának fontosságára.

A nyelvek európai napjának honlapja a www.ecml.at/edl címen található.
A tervezett programok országonkénti bontásban olvashatók, köztük az OIK idei programja

is. Az Országos Idegennyelvû Könyvtár, idén negyedik alkalommal, egész napos rendezvény-
sorozat keretében ünnepli meg ezt a napot. A 2008. év különösen jelentõs számunkra, mert
2008-at az ENSZ közgyûlése a nyelvek nemzetközi évének nyilvánította, s az Európai Bizottság
határozata alapján 2008 a kultúrák közötti párbeszéd európai éve is.

Idén az Európai Bizottság Fordítási Fõigazgatósága is csatlakozik az OIK kezdeményezé-
séhez, így közösen intézünk felhívást a könyvtárak vezetõihez, munkatársaihoz, hogy helyi
rendezvényekkel csatlakozzanak a nyelvek európai napja (http://ec.europa.eu/education/policies/
lang/awareness/day_en.html) megünnepléséhez, hogy a széles közvélemény figyelmét még
hatékonyabban fordítsuk a nyelvtanulás-nyelvtudás felé.

Ha az önök hasonló témájú rendezvényeirõl értesítést kapunk (igazgatosag@oik.hu), a ko-
rábbi évekhez hasonlóan, a nap összes programját örömmel közzétesszük az OIK honlapján:
www.oik.hu

Mender Tiborné Jancsi Beáta

fõigazgató (OIK) az Európai Bizottság Fordítási Fõigazgatóságának
többnyelvûségért felelõs tisztviselõje


