
2015. május 31. és június 1. között az In-
formatikai és Könyvtári Szövetség
(IKSZ) és a Csongrádi Információs Köz-
pont Csemegi Károly Könyvtár és Tari
László Múzeum közös szervezésében
idén is megrendezték Csongrádon a Kár-
pát-medencei könyvtárosok konferenciá-
ját. Ausztriát leszámítva az összes kör-
nyezõ országból több mint nyolcvan
könyvtáros képviselte a határon túli ma-
gyar könyvtáros szervezeteket és könyv-
tárakat.

A konferencián tájékoztatót tartott a
résztvevõknek többek között a nemzetpo-
litika jelenérõl és jövõbeli terveirõl
Wetzel Tamás nemzetpolitikáért felelõs
helyettes államtitkár, kihangsúlyozva,
hogy az anyaországnak szerepet kell vál-
lalnia a határon túli magyarság sorsáért,
valamint a Nemzeti Kulturális Alap aktu-
ális könyvtámogatási lehetõségeirõl
Ramháb Mária, a Bács-Kiskun Megyei

Katona József Könyvtár igazgatója és az
NKA Bizottságának tagja. Nagy érdeklõ-
dés kísérte az eseményt, amelyen elõadó-
ként vehettem részt, képviselhettem
munkahelyemet, az esztergomi Helischer
József Városi Könyvtárat, tágabb érte-
lemben pedig a felvidéki magyarságot.
Ez számomra nagy megtiszteltetést és el-
ismerést jelentett, és egyben kihívást is.
Felvidéki származásom révén erõs a kö-
tödésem ahhoz a közeghez, ahonnan
származom. Harminc éve élek Magyaror-
szágon, de a lelki köldökzsinór még min-
dig erõsen a felvidéki magyarsághoz köt.
Hogy honnan ez az erõs kötõdés-ragasz-
kodás a szülõföldhöz, a megmaradásáért
küzdõ kisebbséghez? Talán a sorsközös-
ség összetartó ereje, amit én is átélhet-
tem, és ezért külön hálás vagyok a sors-
nak. Úgy érzem, emberi, erkölcsi tartást
és egy egészséges nemzettudatot alakított
ki bennünk elsõsorban a család, az iskola
és a kis közösségi csoportok összetartó
ereje, azáltal, hogy megtartották, megtar-
tottuk anyanyelvünket. Visszagondolva
és olvasva a szakirodalmat, amely fehé-
ren-feketén rögzíti az utókor számára a
megpróbáltatásokat, ez nem kis erõfeszí-
tésbe került úgy a szülõknek, mint a taná-
rainknak.

Az iskola és a könyvtár szerepe a szlo-
vákiai magyarok identitásmegõrzésében
címû prezentációs elõadásom elsõ részé-
ben röviden felvázoltam a magyar isko-
lák háború utáni történetét a jogfosz-
tottság idõszakától napjainkig. A téma
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aktualitása vitathatatlan. A 2011-es nép-
számlálási adatok a felvidéki magyarság
lélekszámának drasztikus csökkenését
mutatják. A fogyatkozó magyarság meg-
maradásának egyik feltétele iskoláinak a
megtartása. Ehhez elengedhetetlen, hogy
a magyar szülõk gyermekeiket magyar
iskolába írassák, hiszen a megfelelõ tu-
dást, amelyre késõbb építeni lehet, csak-
is az anyanyelven lehet elsajátítani. 
A magyar közösség megmaradása nagy-
ban függ az iskolaválasztástól, a (rossz
értelemben vett) kétnyelvûsítés elhárítá-
sától (nem az a baj, hogy megtanul szlo-
vákul, hanem az, hogy elfelejt magya-
rul), nyelve és kultúrája ápolásától,
amelynek az erõs, jól mûködõ magyar is-
kola a feltétele. A szlovák iskolába járó
magyar gyermek nagy valószínûséggel
elvész a magyar közösség, a magyar kul-
túra számára. Hiszen nem ápolja az anya-
nyelvét, kultúráját, majd egy idõ után
megtörténik a nyelvcsere és ezt követõen
az identitásváltás. Felvázoltam az identi-
tástudat csökkenésének okait és hatásait
az iskolára vonatkoztatva. 

Az oktatás és a kultúra kapcsolódási
pontjait elemezve jól látható, hogy a
könyvtárak, a muzeális intézmények és 
a levéltárak gyûjteményeik által alkal-
massá váltak a tudás és a minõségi infor-
mációk gyors közvetítésére. A könyvtár a
hagyományos iskolai tevékenységi for-
mák kiegészítésének fontos színterévé
vált. A magyar identitás vállalása, az
anyanyelv használata, a kultúra ápolása
szoros összefüggésben áll. Az olvasás, az
információszerzés elengedhetetlenül fon-
tos, az egyik intézményes háttere pedig a
könyvtár. A könyvtárakra, a jól felszerelt
könyvtárakra és a jól felkészült és elhiva-
tott könyvtárosokra nagy feladat hárul.

Hiszen az õ felelõsségük is, hogy bizto-
sítsák azokat a feltételeket, amelyek az
identitás megtartásában szerepet ját-
szanak. 

Röviden összefoglaltam könyvtárunk
határon átnyúló programjait, amelyek
egyben példaként is szolgálhatnak a töb-
bi közvetlen határ menti könyvtárnak.
Hiszen a közvetlen kapcsolattartás kiépí-
tése elengedhetetlen annak érdekében,
hogy érdemben tudjuk ellátni feladatain-
kat.

„A könyvtár, jegyezzük meg jól, nem-
csak mûvelõdési eszköz, nemcsak tudo-
mányos intézmény, de anyanyelvünk és
nemzeti kultúránk egyetlen intézményes
õrhelye. Ezt szolgálni minden magyar kö-
telessége, akár könyvtáros, akár olvasó!”
[Brogyányi Kálmán 1941. Magyar
könyvtári szolgálat. Az elõszót írta Csáky
Mihály. Kiadja a Toldy-Kör. Pozsony:
Concordia. (Bibliotheka Istropolitana.)
47. o.] ■
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Svédországból lopott ritka antik 
könyveket adott vissza az FBI

Az 1990-es években és a 2000-es évek elején

több mint hatvan könyvet és kéziratot csempé-

szett ki a Svéd Nemzeti Könyvtárból (Kung-

liga Biblioteket) egy dolgozó, majd a régisége-

ket álnéven a világ különbözõ tájain élõ gyûj-

tõknek értékesítette. 

A tettes, Anders Burious, 2004-ben tett be-

ismerõ vallomást. 

Gunilla Herdenber, a Svéd Nemzeti Könyv-

tár egyik vezetõje vehette át az FBI által lefog-

lalt értékes mûkincseket, amelyek közül a leg-

régebbi több mint négyszáz éves.

Gunilla Herdenber elmondta, hogy a visz-

szakapott könyvek XVII. századi mûvek, érté-

kük felbecsülhetetlen, fontos részeit képezik a

svéd kulturális örökségnek. ■

Forrás: ma.hu


