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kollégáinkat is. Két éve, az ötvenéves könyvtári
jubileum keretében indítottuk el a Jeles elõdeink
sorozatot. Itt a kollégáink ismertetnek egy-egy
könyvtáros pályaképet szûkebb környezetükbõl.
Fodor Béla Kelényi Béla fõkönyvtárosnak állí-
tott emléket. Gáncsné Nagy Erzsébet Mónus
Imrére emlékezett, Laki Lukács László Slezsák
Imre könyvtárigazgató személyét idézte fel.

Az est fénypontja a Tízéves a Helyismereti
Könyvtárosok Szervezete címû dokumentumki-
állítás volt, dr. Ambrus Zoltán megnyitójával.
Az MKE helyi szervezeteiben folyó munka a
tagság szeme elõtt zajlik, míg a szakmai szerve-
zetekben folyó munkáról csak a tudósítások szól-
nak, vagy a személyes tapasztalatcsere ad infor-
mációt. A HKSZ köszönthette vendégként dr.
Vajda Eriket (Kiskunhalason), és most dr. Amb-
rus Zoltánt. A kiállítás átfogó képet adott a talál-
kozók helyszíneirõl, elõadóiról és a tagságról is.
Sok örömünk volt benne, de ennél fontosabb,
hogy tanulsága is volt. Bemutatta, hogyan kell a
képi dokumentációt elkészíteni, tárolni és fel-
dolgozni a szöveggel együtt (készítette Mándli
Gyula). A kiállításon láthattuk az éves konferen-
ciák szerkesztett szövegû, önálló köteteit is. A
kiadványt ettõl az évtõl minden résztvevõ kon-
ferencia-szolgáltatás címén megkapja.

A HKSZ történetének elsõ tíz évérõl elké-
szült a sokszínû dokumentáció: Kapcsolatépítõ
stratégiák, módszerek és eredmények az MKE
HKSZ létrehozásában és mûködésének elsõ tíz
évében (Mándli Gyulának az ELTE könyvtár-
informatikai kiegészítõ szak menedzsment
specializációjára készített diplomamunkája).
Gáncsné Nagy Erzsébet a megyei és a városi
könyvtárak helyismereti gyûjteményeiben 2000
áprilisában és októberében végzett használói
igényfelmérés tapasztalatait összegezte. Most
készítjük az emlékkönyvet, minden rendezvény
helyszínérõl egy-egy díszes kódexlap örökíti meg
a konferenciák történetét. Fantázia, ötlet és játék
� mindez nagyon fontos nekünk. A kívülállók
talán nem értik, hogy minden ötlet annyit ér,
amennyit megvalósítasz belõle. Kigondolni és
megvalósítani � ez hitelesíti a mondanivalót és a
beszélõt. Erre kaptunk példát Gerber György és
Mándli Gyula elõadásában, amikor a Pest Me-
gyei Könyvtár és a Katona Lajos Városi Könyv-
tár helyismereti munkájáról, kiadványairól kap-
tunk tájékoztatót. Zsok Gizella Révkomáromból
a Vág�Duna�Ipoly Eurórégió helyismereti adat-

bázist mutatta be. A további együttmûködésrõl
szóló szerzõdést az Esztergom�Párkány híd kö-
zepén szentesítettük, stílszerûen.

Ebben az évben a szellemi gyújtóbomba a
digitalizálás volt. Takáts Béla Helyismereti gyûj-
tõkör és az elektronikus dokumentumok címû
elõadásában a sajtó feldolgozására mutatott már
a gyakorlatban bevált módszert. A helyben élõ
írók mûveinek õrzésérõl és közzétételének lehe-
tõségeirõl szólt a nagy forgalmat bonyolító elekt-
ronikus könyvtári szolgáltatásban. Dr. Kokas
Károly a digitalizálás és az internet lehetõsége-
irõl beszélt az Olcsó húsnak sem (mindig) híg a
leve címû elõadásában. Egy komplex bemutatót
tartott, ahol valamennyi lehetõség teljes körû
felhasználása segítette a megismerés folyamatát.
Úgy gondolom, megtaláltuk a közös pontot a
közgyûjtemények és a könyvtárosok együttmû-
ködésére, a biztonságos állományvédelemre úgy,
hogy minden érdeklõdõhöz eljusson a dokumen-
tum, legalább gépen. Hozzá kéne kezdeni a jól
átgondolt forrásközléshez a levéltárakban, a
múzeumokban és a könyvtári különgyûjtemé-
nyekben, ezzel segítve a helyismereti kutatómun-
kát. Az elõadók színes mondanivalójában min-
denki talált magának tetszõt.

Orbánné dr. Horváth Márta

Az elsõ könyvtáros
továbbképzés Beregszászon
A Beregszászon mûködõ Kárpátaljai Magyar
Tanárképzõ Fõiskola (KMTF) könyvtárának
munkatársai a Kárpátaljai Magyar Pedagógusok
Szövetségével (KMPSZ) karöltve � pályázati
támogatással � elsõ ízben szerveztek továbbkép-
zést Ukrajna teljesen vagy részben magyarlakta
településein mûködõ iskolák könyvtárosai szá-
mára. Az a paradox helyzet állt ugyanis elõ, hogy
az elõzõ kormány határon túli magyarokat támo-
gató politikája révén szinte nem maradt iskola
számítógép nélkül, de a könyvtárosok, pedagó-
gusok nem voltak s ma sincsenek felkészülve
azok könyvtári alkalmazására.

A tanfolyam célja számítógépes alapismere-
teket nyújtani gyakorló iskolai könyvtárosok
számára. Ezen ötnapos kurzusra kapott felkérést
Bajnok Lászlóné, a Nyíregyházi Fõiskola könyv-
tárosa egy elõadás megtartására. (A megyei
könyvtár által kárpátaljai és szatmári magyar
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könyvtárosok számára szervezett továbbképzé-
sen alakult ki a személyes kapcsolat.) Arra is
lehetõsége volt, hogy még egy kollégát vigyen
magával. Jó ismeretségünk, valamint annak ré-
vén esett rám a választása, hogy a Móricz Zsig-
mond Megyei és Városi Könyvtárban jómagam
vagyok a határon túli ügyek referense.

Örömmel tettem eleget a meghívásnak, vál-
lalva, hogy kolléganõmnek a fõiskola számító-
gépes rendszerét bemutató elõadása mellett az
ETO-ról, annak gyakorlati alkalmazásáról ma-
gam is elõadást tartok. (Az ETO-t az egykori
Szovjetunió utódállamaiban nem ismerik, illetve
más rendszert használnak A KMTF könyvtáro-
sai a Nyíregyházi Fõiskolán ismerkedtek meg a
mi gyakorlatunkkal, s õk már eszerint szervezik
állományukat.)

A nyár kellõs közepén (július 15. és 20. kö-
zött) csodálatos napokat töltöttünk Bereg vár-
megye egykori székhelyén, függetlenül attól, hogy
a hõség már-már elviselhetetlenül nyomasztó
volt. Ez megviselte szervezetünket, de lelkünkre
is nagy teher nehezedett. Mint ahogy a mesében
a fõhõsnek komoly akadályokat kell leküzdenie,
hogy célt érjen, úgy nekünk sem volt egyszerû a
magyar�ukrán határtól alig tíz kilométernyire
fekvõ Beregszászra eljutni. Pedig itt nincs Ópe-
renciás-tenger, amin az átkeléshez hétmérföldes
csizmára van szükség, sõt Üveghegy sem maga-
sodik, amire csak nemesfémmel patkolt lóval
lehet feljutni. Ez csak egy térképen megrajzolt
határvonal. Nem különb � látszatra �, mint az
osztrák�magyar vagy a svájci�német határ vona-
la. A valóságban mégis nagyon más. Több szem-
pontból is. Míg világútlevéllel a zsebünkben az
elõbbieken úgy átkelhetünk, hogy senki meg nem
kérdezi tõlünk: honnan jöttünk, hová megyünk,
addig itt az kevés. Papír kell � méghozzá jó sok
pecséttel �, hogy odaát tényleg várnak, vagy
olyan, amibõl kiderül, hogy innét tényleg külde-
nek. Míg egy svájci kisvárosból Németországba
a Rajna hídján átgyalogolva mosolygó egyenru-
hásokat látunk (járatlan ember nem is tudja,
milyen szerepük van), addig itt soronkívüliséget
élvezõ autóban várakozva valami furcsa gom-
bóc keletkezik az ember torkában. Majd miután
kevésbé barátságos hangon tudtunkra adják nem-
tetszésüket, amiért az ukrán nyelvû adatlapot (?)
nem tudjuk kitölteni, azután jön csak az igazi
meglepetés. Ugyanis � könyvtárosok lévén � mi
mást vittünk volna ajándékba, mint könyveket.

Na, azt nem. Pláne nem így, lista, pecsét stb.
nélkül. Bár ha azok megvolnának, akkor is csak
Záhonyon keresztül. A listát és egyéb forma-
nyomtatványokat még el tudja fogadni az em-
ber, de hogy már annak megléte esetén miért
nem mindegy, hol visszük át a könyveket?!

Végül átvihettük. Nem kobozták el� Még
szerencse, hogy a határrendõrség mûködését át-
menetileg szüneteltették, így torkunkban már
oldódó gombóccal, percek alatt megérkeztünk a
beregszászi fõiskolára, ahol a kollégák kézen fog-
tak bennünket, s attól kezdve szinte el sem enged-
tek, míg ott voltunk. Udvariasan féltõ, óvó tekinte-
tük, figyelmességük szinte már megható volt.

Az öt nap programja a KMTF elnökének,
Orosz Ildikónak a köszöntõjével kezdõdött.

Mind a közelebbi, mind a távolabbi apró fal-
vakból érkezett kollégáknak s nekünk, vendég-
elõadóknak is megtiszteltetés volt a fõiskola elsõ
emberének megjelenése körünkben. Nem kevés-
bé a Kárpátaljai Tanügyi és Taneszköz Tanács
elnökének, Gönczy Sándornak a jelenléte, s tájé-
koztatója a tanács és a KMPSZ mûködésérõl,
sokoldalú tevékenységérõl. Gönczy Sándor ben-
nünket, nyíregyháziakat székházukba is meghí-
vott, hogy közvetlen közelrõl érzékelhessük,
milyen feladatokat kell végezniük, s milyen gon-
dokkal kell megbirkózniuk. Hál� istennek, kéz-
zel fogható eredményekkel is büszkélkedhetett.
Olyan magyar nyelvû tankönyvi segédletekkel
(másra nincs módjuk), melyeket pedagógusaik
írnak, s a szövetség ad ki. Emellett komoly hi-
ányosságokkal, így nehézségekkel is meg kell
küzdeniük. A legnagyobb gondjuk, hogy hiány-
zik a magyar betû. Nincsenek tankönyveik; ha
mégis akad, négy-öt tanuló dolgozik egybõl.
Ugyanakkor a magyarországi tankönyveket � bár
sokat kaptak � nem használhatják, mert más te-
matika szerint dolgoznak. A szöveggyûjteménye-
ket, mesés és ismeretterjesztõ könyveket jól tud-
nák hasznosítani. (A Kölcsey Alapítvány is sok
segítséget adott már azzal, hogy rendszeresen meg-
hirdeti a Könyveket a határon túlra pályázatát.)

Könyvtárunkban valamennyi kárpátaljai tele-
pülésnek és könyvtárának a neve megtalálható.
Ha valamely település könyvtára szeretné föl-
venni a kapcsolatot s a késõbbiekben támogatna
egy-egy ottani települést, jelezze nekem (vrau
kone@mzsk.nyirbone.hu).

Répási Ildikó, a fõiskolai könyvtár vezetõje
köszöntõje után sajnálatát fejezte ki, hogy a
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meghívottak számához
képest kevesen vesznek
részt a tanfolyamon.
Ugyanakkor magyaráza-
tot is adott erre. Ez az
elsõ ilyen kísérlet Kár-
pátalján, s bízik benne,
hogy hasznos lesz, s hí-
rét viszik a most részt
vevõk. Bár kevés fóru-
muk van a véleménycse-
rére. Elvileg mûködik a
Kárpátaljai Magyar
Könyvtárosok Egyesüle-
te, s most bontakoznak
csírái a Kárpátaljai Ma-
gyar Iskolai Könyvtáro-
sok Egyesületének. Saj-
nos anyagi nehézségek s
a kisebbségi lét sokban
hátráltatják  mûködésü-
ket. Ugyanakkor olyan
nagy a megmaradási
szándék az ott élõkben �
bár nem mentes szemé-
lyes problémáktól sem �, hogy minden remé-
nyük meglehet a fennmaradásra. Olyannyira erõs
ez az elszántság, hogy néhány megszállott
(könyvtáros, pedagógus, néprajzos stb.) már a
távoli vidékeken élõ szórvány magyarság meg-
tartásáért küzd. E tevékenységük az Irka címû
gyermeklap köré szervezõdik.

Nyaranta ún. Irka-tábort szerveznek azokon a
vidékeken, ahol a szülõk már nehezen, a gyere-
kek pedig alig-alig � ötven-nyolcvan szót � be-
szélnek magyarul. Boldogan számoltak be elsõ
eredményeikrõl. Az elsõ Irka-táborozók közül,
akik ukrán iskolába jártak, s 10-14 évesen a Bújj-
bújj zöld ág és hozzá hasonló játékok segítségé-
vel ismerkedtek a magyar nyelvvel, többen már
a KMTF hallgatói, s szinte akcentus nélkül be-
szélnek magyarul.

A tanfolyam résztvevõi napi három-négy órá-
ban ismerkedtek a számítógéppel, és sajátították
el a szövegszerkesztési alapismereteket. Délutá-
nonként Beregszász s a környezõ települések ne-
vezetességeivel ismerkedhettünk meg. Jártunk
Tiszacsomán, a honfoglalás kori emlékmûnél, és
a tiszaújlaki turulmadaras Rákóczi-emlékoszlop-
nál is. Ez utóbbi sok vihart megért, de az össze-
tartozás mindig erõt adott az újraépítéséhez.
Tiszabökönyben, az egykori Fogarassy-kastély-
ban helytörténeti múzeum mûködik. Nehéz anya-
gi körülményeik ellenére mind a kastély, mind a
hozzátartozó kápolna és harangláb elfogadható
állagú. A kastély szomszédságában szabadtéri
múzeumot létesítettek. Az elõbbi falu ma már
Tiszapéterfalvához tartozik, ahol sokszor meg-
fordult Móricz Zsigmond, Bartók Béla, Balogh

A KMTF jelenlegi épülete.
Alsó kép: a KMTF

kollégiuma az egykori
Royal szálló épületében.

A kép elõterében az itt
állott Lenin-szobor

talapzata
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Edgár és sokan mások. Pezsgõ kulturális élet
folyik itt napjainkban is, aminek mozgatórugója
a Móricz Zsigmond Magyar Klub. Megcsodál-
hattuk az árvíz által keményen sújtott Csetfalva
református templomának fakazettás mennyeze-
tét is (ugyanaz a mester készítette, aki a tákosi
templomét).

A tanfolyam szakmai programjának összetö-
mörítésével � köszönet érte az elõadóknak �
sikerült egy egész napos kirándulást is beiktatni
a hét programjába, egészen fel a Vereckei-hágó-
ig. A folyamatosan megújuló munkácsi vár mel-
lett a Kárpátok belsejében szép gyalogtúrát tet-
tünk a sipoti vízeséshez, megkóstolhattuk Polena
finom forrásvízét, s a néhány mellékfolyó (Pinya,
Zsdenyova) után az õket befogadó Latorca völ-
gyében is buszoztunk. Mindezekrõl a helyszí-
nekrõl, történetükrõl, érdekességükrõl Horkai
Sámueltõl hallhattunk nagyon részletes, színes
információkat. Õ civilben mérnök, egyébként
helytörténész, és elnöke a KMKSZ beregszászi
szervezetének.

Még nagyon sok érdekes, figyelemreméltó
ember keresett meg vagy fogadott minket. Köz-
tük volt Punykó Mária pedagógus, néprajzos, az
Irka (az egyetlen, komoly anyagi gondokkal küz-
dõ magyar nyelvû gyermeklap) fõszerkesztõje és
Weinrauch Katalin író. Volt, akivel az idõ hiá-

nya miatt nem tudtunk találkozni. Ígéretüket bír-
juk, hogy meghívásunknak eleget tesznek, s ellá-
togatnak könyvtárunkba. Vannak, akik azt vár-
ják, újra menjünk, hogy  õk is vendégül láthassa-
nak. A tanfolyam zárásakor minden kárpátaljai
kolléga hálás volt, hogy részese lehetett a kép-
zésnek, s nagyon várják a folytatást. A most
megkezdett programét is, de hasonló programo-
kat más témákban is.

Egy országosan és nemzetközi viszonylatban
is jól ismert néptáncegyüttes vezetõje egy ripor-
ter kérdésére elkezdte mesélni, milyenek az er-
délyi gyûjtõútjaik. Majd pár tétova mondat után
azt mondta: �Nem engedném, hogy a nyolc osz-
tályt úgy végezze el egy magyarországi tanuló,
hogy ne töltsön legalább egy hetet Erdélyben.�
Valami ilyesmit éreztünk mi is. Vannak szavak,
melyeknek jelentését ismerjük, de itthoni viszo-
nyok között nem vagy egészen másként értel-
mezhetõk.  Kívánom, hogy a magyarországi kol-
légák közül sokaknak legyen része a határon túli
magyarság, az ottani kollégák megismerésében!
S akkor a tõlük érkezõ, visszafogott kérésekbõl
érezni fogják, hogy azok valójában segélykiál-
tások is lehetnének. Csak már hozzászoktak az
alázathoz, szégyellik a kérést, pedig egyedül nem
tudnak megbirkózni gondjaikkal. Figyeljünk hát
oda rájuk jobban! Nem a számunkra felesleges,
hanem a számukra használható segítség a segít-
ség! Végül köszönetemet fejezem ki kolléganõm
s a magam nevében is a még nem említett két
beregszászi kolléganõnek, Molnár Tímeának és
Rózsa Erikának az odaadó vendéglátásért.

Dr. Vraukóné Lukács Ilona
Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár

Nyíregyháza

A zempléni könyvtárosok
felvidéki kirándulása

A Zempléni Könyvtárosok Szervezete ez évi
programjában egynapos felvidéki kirándulás ter-
ve is szerepelt. Célunk az volt, hogy felfedezzük
a Felvidék szépséges tájait, felkeressük a magyar
történelemhez ezer szállal kapcsolódó kultúrtör-
téneti értékekeit, a Mikszáth Kálmán, Krúdy
Gyula és Jókai Mór híres regényeiben szereplõ
helyszíneket.

A lelkes (szerencsi, sátoraljaújhelyi, sárospa-
taki, mikóházi) könyvtárosok és családtagjaik kis


