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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
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csoportja június 27-én kora reggel útra kelt. A
sátoraljaújhelyi határon nem kellett sokat vára-
koznunk, így hamarosan Abauj vármegye egy-
kori székhelyére, Kassára érkeztünk. A híres tör-
ténelmi város a XIII. században már szabad ki-
rályi város volt. Az uralkodó királyok különféle
kedvezményt, kiváltságot (vásártartás, pénzveré-
si jog stb.) biztosítottak a lakosság részére.

A teknõc formájú város fõ ékessége a Szent
Erzsébet dóm, ahol kedves barátunk és kollé-
gánk, Kolivosko István, a kassai Jan Bocatius
Városi Könyvtár igazgatóhelyettese és Balázs
Péter történész fogadott bennünket, majd a ze-
nélõ szökõkút és a Nemzeti Színház mellett el-
sétálva a Barkóczi-palotába érkeztünk. A két-
emeletes épületben 1996 óta mûködik a városi
könyvtár igazgatósága, a hálózati és módszerta-
ni, a bibliográfiai és a dokumentumfeltáró osz-
tály. A patinás munkaszobák mellett a Galériá-
ban thaiföldi fotókiállítás várta az érdeklõdõket.
Kolivoskó István kedves kalauzolása során a
városi könyvtár történetét is megismerhettük.
Megtudhattuk, hogy az intézmény elõdje a Má-
ria Terézia által 1777-ben alapított Kassai Kirá-
lyi Akadémia jogi és filozófiai fakultásához tar-
tozó könyvtár volt, amelynek birtokában ezer
értékes dokumentum, irat volt. 1924 a városi
könyvtár alapításának idõpontja. Ekkor a Királyi
Akadémia könyvei a városi könyvtár állományá-
ba kerültek. 1927-ben a városi közintézmény az
Óváros Kovácska utcájában lévõ épületbe költö-
zött át. A regisztrált olvasók száma ekkor már
háromezer volt. A továbbfejlõdést az az 1954-es
intézkedés jelentette, amelynek következtében az
intézmény járási hatáskörrel a városkörnyék re-
gionális központjaként segíthette a kiskönyvtá-
rak munkáját. 1967-ben a Járási Könyvtár zenei
részleget nyitott meg, amely egyedüli volt Szlo-
vákiában. Ekkor már tízezer volt az olvasók szá-
ma. A könyvtárban 1990-ben kezdõdött meg  az
informatikai fejlesztés.  Az intézmény 1991-ben
vette fel Jan Bocatius nevét, aki humanista köl-
tõ, író, híres pedagógus, az eperjesi kollégium
rektora, Kassa fõbírája, Bocskai István és Beth-
len Gábor tanácsadója, a gyulafehérvári könyv-
tár igazgatója volt. 1999-ben a könyvtári doku-
mentumállomány száma csaknem félmillió, a re-
gisztrált olvasóké pedig húszezer volt. A húsz
fiókkönyvtár mûködtetése, számos új szolgálta-
tás bevezetése, a színvonalas kiadványok sora
az egyenletes fejlõdés bizonyítékai. 2000-tõl a

városi könyvtárban az internet elérésére is van
lehetõség. A különgyûjteményükben értékes
hungarica anyagot is õriznek. Számos könyvrit-
kaságot vehettünk kézbe. Nagy élmény volt
megnézni a híres személyiségek aláírásának gyûj-
teményét, és fellapozhattuk az 1800-as években
alapított Kassai Hírlap egyes számait is. Ezután
Balázs Péter történész színvonalas és kedves veze-
tésével Kassa történetével ismerkedhettünk meg.
Az Óváros minden egyes épülete mûemlék, építé-
szeti remekmû, amely számos történelmi esemény
színhelye volt. Sétánk a Hviezdoslavova utcában
ért véget, ahol � a könyvtár központi épületében
� kedves vendéglátás után végigjárhattuk a kor-
szerû intézményt, a kényelmes olvasótermeket,
megismerhettük a könyvállományt, az olvasók-
kal való foglalkozást, a szolgáltatásaikat. A
könyvtárban szlovák és magyar anyanyelvû
munkatársak tevékenykednek. Az itt elhelyezett
dokumentumok nagy része szlovák nyelvû. A
magyar nyelvû olvasótermi és kölcsönözhetõ do-
kumentumok külön részlegben vannak.

A könyvtárlátogatás után felkerestük Márai
Sándor lakóházát. A hagyomány szerint a nö-
vendék Márai sokszor lóghatott az iskolából, mert
szobája ablakából nyomon tudta követni a vele
szemben lévõ híres gimnázium épületében folyó
tanítási órák rendjét és idejét. Ezután a felújított
kassai dóm altemplomában meghatódva koszo-
rúztuk meg a nagy fejedelem, II. Rákóczi Ferenc
és édesanyja, Zrínyi Ilona, valamint bujdosótár-
saik sírját, majd elbúcsúztunk kedves vendéglá-
tóinktól, és indultunk Eperjes felé.

A �Tarca-parti Athén�-t, Sáros megye egyko-
ri székhelyét 1132-ben II. (Vak) Béla alapította.
A kedves, hangulatos városközpontban felkeres-
tük a háromhajós, gótikus Szent Miklós csar-
noktemplomot és az 1550-ben alapított, régi
evangélikus kollégiumot, melynek növendéke
volt Comenius, Thököly Imre, Kossuth Lajos.
Kazinczy Ferenc is itt volt joggyakorlaton. Meg-
néztük a különlegesen szép, háromerkélyes, re-
neszánsz Rákóczi-házat, valamint Caraffa, az
eperjesi hóhér 1687-es vérengzésének színhelyét.
Felkerestük azt a házat, ahol II. Rákóczi Feren-
cet az 1701-es letartóztatása után õrizték, és meg-
tekintettük a görög katolikus püspöki palota
székesegyházát is.

Utunk következõ állomása Bártfa volt. A
várost a XIII. században lengyel ciszterciták ala-
pították, majd a tatárjárás után német telepesek
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költöztek ide. Híres volt nyomdájáról. A közép-
kori misztériumjátékok alapjait itt rakták le. A
város kis ékszerdoboz. A gótikus Szent Egyed
templomban (az aranymûvesek védõszentje) a
tizenegy, fából készült szárnyas oltár, a mûvé-
szien megmunkált reneszánsz padok, a berende-
zés felbecsülhetetlen érték. A gazdag polgárok
által megépített templomot az 1878-as tûzvész
után Steindl Imre tervei alapján állították helyre.
A templom mellett a fõtéren újabb építészeti cso-
da, a reneszánsz stílusú városháza áll, amely most
a történelmi és az egyházmûvészeti múzeumnak
ad otthont. Különleges élmény birtokában ültünk
az autóbuszra.

Legközelebb az európai hírû Bártfafürdõn áll-
tunk meg, amely a múlt században az egyik leg-
népszerûbb gyógyfürdõ volt. Megkóstoltuk az
ivócsarnoknál a szénsavas, vasas gyógyvizet,
amely gyomor-, epe-, máj- és idegbántalmakra
kiváló orvosság, majd felkerestük azt a szálloda-
sort, ahol Mária Lujza, I. Napóleon felesége és
I. Sándor orosz cár lakott. Festõi környezetben
található az a szálloda, ahol Erzsébet királyné
(Sissy) élt, amikor gyógykezelésben részesült. A
fõbejárat elõtt Erzsébet királynét ábrázoló, gyö-
nyörû bronzszobor található.

Ezután a Lubló, Podolin, Poprád útvonalon
érkeztünk meg Kézsmárkra. A város a Magas-
Tátra idegenforgalmi kapuja, és gazdag történel-
mi múltja van.  Kézsmárk évszázadok óta híres
volt len- és kendervászon szöveteirõl, és kiváló
juhsajt készítményeirõl. Neves nyomdája, híres

iskolái emelték váro-
si rangját. Itt felkeres-
tük a különlegesen
szép, fatetõs régi, va-
lamint a Hansen bé-
csi építész által meg-
álmodott új evangéli-
kus templomot is.
Mindkét templom zár-
va volt már. Egy ki-
csit csalódottak vol-
tunk, mert nem tud-
tunk elzarándokolni
Thököly Imre sírjához.
A híres evangélikus

líceumot is csak kívülrõl nézhettük meg. A
könyvtárában számos egyedülálló õsnyomtat-
ványt õriznek.

Kora este érkeztünk meg A fekete város, A
lõcsei fehér asszony címû regényekben  ábrázolt
események színhelyére, Lõcsére. Szepes várme-
gye egykori székhelyét II. Géza a XII. században
szászokkal népesítette be. Híres volt a nyomdája
és a felekezeti iskolái is. A XIV. században
megépített híres, gótikus Szent Jakab templom-
ban a kassaiak vendégszerepelésével éppen hang-
verseny volt. A templom falfestményei, szárnyas
fõoltára, berendezése csodálatra méltó, egyedül-
álló. Ide temették el Thököly és Zrínyi Ilona
egyetlen gyermekét is. A fõtér másik dísze a XV.
században épített, különleges formájú városháza
(ma múzeum, levéltár) és elõtte a szégyenketrec.
Körbejártuk, nézegettük, elemezgettük a ledér
nõk büntetésének páratlan színhelyét. Késõ este
a branyiszkói, majd a dargói hágón leereszkedve
érkeztünk meg Sátoraljaújhelyre. Boldogok vol-
tunk, mert ahogy Simplex, a Magyar Simpli-
cissimus 1683-ban megfogalmazta intését:

�Akit Kassán el nem fognak,
Eperjesen fel nem kötnek,
Bártfán meg nem házasítanak,
Szebenben meg nem csúfolnak,
Lõcsére, ha ér békében,-
Szerencsével dicsekedhet.� � Szerencsésen

hazaértünk!
Halász Magdolna

a Zempléni Könyvtárosok Szervezete elnöke

A kirándulók egy
csoportja Kassán


