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Könyvtáros konferencia
és irodalmi utazás
a Felvidéken

A Magyar Könyvtárosok Egyesületének (MKE)
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Szerve-
zete már a korábbi évtizedekben is fontosnak
tartotta, hogy az idõszerû szakmai ismeretek köz-
vetítése és az általános mûveltség gyarapítása
mellett kapcsolatokat építsen ki a környezõ or-
szágok, fõként a magyarok által lakott területek
könyvtáraival, könyvtárosaival és szakmai szer-
vezeteivel. Tevékenységében rendszeresen szere-
peltek és szerepelnek olyan programok, amelyek
ezt a törekvést támogatják. A határon túli magyar
könyvtárosok számára rendezett tanfolyamok,
tapasztalatcserék és az ötéves múltra visszatekin-
tõ õszi egyhetes szakmai továbbképzések mellett
évente szerveznek külföldi tapasztalatcsere utat
az egyesületi tagok részvételével. Így került sor a
kárpátaljai, burgerlandi, szlovéniai, erdélyi és a
múlt évi nagy sikerû prágai utazásra.

A hagyományos program 2005. április 14. és
17. között felvidéki utazással folytatódott, és most
elõször egy nemzetközi könyvtáros konferenciá-
val kezdõdött Együtt Európában címmel, a Szlo-
vákiai Magyar Könyvtárosok Egyesülete és a
Magyar Könyvtárosok Egyesülete Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Területi
Szervezete közös szervezésé-
ben. A konferencia megrende-
zésének támogatásáért köszö-
nettel tartozunk a Nemzeti Kul-
turális Alapprogram Könyvtári
Szakmai Kollégiuma, a Nem-
zeti Civil Alapprogram Nem-
zetközi Civil Kapcsolatok és
Európai Integráció Kollégiuma
és az EuroClip-Eurokapocs
Közalapítvány kuratóriumának.
Az ott elhangzott elõadások
anyagát a Könyvtári Kis Hír-
adóban (a Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyei könyvtárak lap-
ja) olvashatjuk.

Csoportunk – a megye különbözõ könyvtára-
iból társult ötvenöt könyvtáros és Haraszti Pálné,
az MKE alelnöke – kora délelõtt érkezett meg a
konferencia helyszínére, a Szepsi Városi Könyv-
tárba. A könyvtár munkatársai és a rendezvényen
részt vevõ húsz–huszonöt szlovákiai kolléga már
vártak bennünket. A rövid ismerkedés során Ba-

lázs Judit, a magyar részleg vezetõje a könyvtárat
is bemutatta.

A konferencia résztvevõit a város nevében Iván

László alpolgármester, majd Halász Péter, a Szlo-
vákiai Magyar Könyvtárosok Egyesületének el-
nöke, a Kassa Városi Ifjúsági Könyvtár igazgató-
ja köszöntötte. A megnyitót a mellékelt program
szerinti elõadások követték, kiegészülve Kárpáti

Péternek a Kárpátok Eurorégión belüli szlovák–
magyar együttmûködés helyzetérõl és lehetõsé-
geirõl szóló tájékoztatójával. A konferencia kere-
tében került sor 3 könyvtár – 300 könyv – 3000

olvasó címen a magyar és szlovák nyelvû letéti
állomány ünnepélyes átadására és az együttmû-
ködési megállapodás aláírására. Alapja az – a Szlo-
vákiai Magyar Könyvtárosok vándorgyûlésén,
2004 októberében megfogalmazott – szándék,
amely szerint a Móricz Zsigmond Megyei és
Városi Könyvtár Kassa és Szepsi városokban egy-
egy magyar nyelvû letéti állomány kihelyezésé-
vel segíti a magyarlakta területek könyvtári ellá-
tását, s viszonzásul szlovák nyelvû könyveket kap
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a megyénkben élõ szlovákok számára. A megál-
lapodás magában hordozza a letéti anyag folyama-
tos cseréjének és az együttmûködés további bõvíté-
sének lehetõségét is. (A szlovák nyelvû könyveket
az ünnepi könyvhét keretében, június 1-jén adták át
a nagycserkeszi Mikszáth Kálmán Könyvtárnak.)

Az elsõ napot záró közös vacsora elõtt az
Árpád-kori település történetével és nevezetessé-
geivel ismerkedtünk. A gótikus stílusú római
katolikus templom Mátyás király idejében épült a
XIII. századi kõtemplom alapjain. A klasszicista
református templom lelkészi hivatalának márvány-
táblája a tokaji aszúbor elsõ készítõje, kora kró-
nikása, Laczkó Máté prédikátor emlékét idézi. A
templomkert modern stációi a helyi kötõdésû
Lukács János kõfaragó és Szabó Ottó festõmû-
vész tehetségét dicsérik. A város irodalmi neve-
zetessége, hogy itt született Szepsi Csombor
Márton, az 1620-ban Europica varietas címen
Kassán közzétett elsõ magyar útleírás szerzõje.

Másnap két kassai könyvtárlátogatás szerepelt
a programunkban. Elsõként a Kassa Városi Ifjú-
sági Könyvtár 1997-ben átadott Nefelejcs tag-
könyvtárát kerestük fel, Halász Péter vezetésével.
A hangulatos, sok ötlettel berendezett könyvtár
szakmai érdekessége, hogy az egészséges és sé-
rült gyermekek és felnõttek egyidejû ellátását
szolgálja. A közel tízezer kötetes letéti állományt
az ezerötszáz, jórészt hátrányos helyzetû olvasó
és az iskolák speciális igényeit figyelembe véve
állították össze. Két középfokú szakképzettségû,
megfelelõ továbbképzéseken felkészült könyvtá-
ros látja el a könyvtári szolgáltatásokat, amelyek
körébe a kölcsönzés, a változatos rendezvények,
könyvtári órák, író-olvasó találkozók mellett, pén-
tekenként a kassai kórházak gyermekrészlegének
felkeresése is beletartozik.

Ezt követõen az elõzõ napi elõadásból már
megismert Kassai Šafárik Egyetemi Könyvtár
Orvosi Karának Könyvtárát látogattuk meg, ahol
Samuelis Judit, a könyvtár munkatársa kalauzolta
csoportunkat. Az egyetem négy karát (orvosi,
természettudományi, jogi, közigazgatási) ellátó
Egyetemi Könyvtár mellett 1992-tõl Osztrák
Könyvtár, 1998-tól Európai Dokumentációs Köz-
pont is mûködik, regionális feladatkörrel. A köz-
ponti gyûjteményben való tájékozódást 1990-ig
hagyományos cédulakatalógus, 1991-tõl már on-
line, OPAC szolgálja. 1998-tól mûködik az
ALEPH 500 integrált könyvtári rendszer. A leg-
gyakrabban használt teljes szövegû, bibliográfiai

és citációs adatbázisok, s az oktatók és akadémiai
dolgozók publikációi on-line elérhetõk. (A 2004-
es év adatai szerint a 290 ezer kötetbõl és 443
(29 on-line) folyóiratból álló gyûjteményt 7700
regisztrált olvasó vette igénybe, 300 ezer volt a
kölcsönzött kötetek, s 50 ezer a szabadpolcos
olvasótermek látogatóinak a száma.)

A gazdag szakmai programot kassai városné-
zõ séta követte, a korábbi, prágai utunkat is kísé-
rõ Brogyányi Mihály vezetésével. Célunk a fõtér
volt, az a történelmi városmag, ahol szinte min-
den épület közös múltunk emlékeit idézi. Elsõ-
ként a Szt. Erzsébet püspöki székesegyház, a
kassai dóm lenyûgözõ épületét tekintettük meg,
amely a budapesti Parlament építõje, Steindl Imre
tervei alapján nyerte el mai, öthajós alakját. Le-
róttuk kegyeletünket az 1906 óta a sírkápolnában
nyugvó II. Rákóczi Ferenc, Zrínyi Ilona és Ber-
csényi Miklós hamvai elõtt, megkoszorúztuk a
nagyfejedelem koporsóját. Múltidézõ sétánk to-
vábbi állomásai az Orbán-torony, a régi Városhá-
za, a Lõcsei-ház, a Ferenc-rendiek temploma, a
Szepesi Kamara hajdani székháza, az Állami
Színház, Katona József Bánk bánja õsbemutató-
jának színhelye, majd a Hóhér-bástya Miklós-
börtönének udvara Rákóczi fejedelem rodostói
házának másolatával. A premontrei templom és
rendház impozáns épületegyüttese elõtt Bocskai
István, Bethlen Gábor, I. Rákóczi György és
Baróti Szabó Dávid ide kötõdõ emlékét idéztük.
A Fekete Sas vendégfogadó Bethlen Gábor és
Brandenburgi Katalin lakodalmának, Petõfi láto-
gatásának, majd börtönként Tompa Mihály ra-
boskodásának is helyszíne volt.

A Mészáros utca 74. számú emeletes ház elõtt
a kassai polgárok világát megörökítõ jeles íróra,
Márai Sándorra emlékeztünk. Megkoszorúztuk a
közeli téren 2004 decemberében felavatott Márai-
szobrot, Gáspár Péter pozsonyi szobrász gondo-
latébresztõ alkotását.

Tovább utazva elhagytuk Torna várának ko-
pár sziklán álló romjait, a Szoroska-hágón átha-
ladva beléptünk Gömörbe, s egy kiemelkedõ
magaslaton feltûnt Krasznahorka várának méltó-
ságteljes épülete. A XIV. századi reneszánsz vár
eredetileg a felvidéki bányavárosokat védte, s a
látvány alapján a nevét magyarra lefordító Mik-
száth Kálmán méltán nevezte „Gyönyörû erdõcs-
kének”. Kalandos életû gazdája, Bebek Ferenc
csúfos halála után háromszáz évig az Andrássy-
család birtokolta, s egy ideig Gömör megye szék-



28  • Könyvtári Levelezõ/lap • 2005. június

helye is volt. Számunkra külön érdekessége, hogy
részben itt játszódik Jókai Mór A lõcsei fehér
asszony címû regénye. A Rákóczi-szabadságharc
bukása után a tulajdonosoknak sikerült a várat
kastéllyá minõsíttetni, így elkerülte a császári ren-
deletre sorra felrobbantott magyarországi várak
szomorú sorsát. Ma jól gondozott múzeum, ka-
puját az ismert Bebek-ágyúk õrzik. A régi kony-
ha, a XVII–XIX. századi bútorokkal berendezett
termek, a hely egykori életét és szellemét felidézõ
tárgyi emlékek, a barokk kápolna síremlékei és a
Serédy Zsófia mumifikált tetemét õrzõ üvegko-
porsó emlékezetes látnivalókat kínáltak. Emléke-
zetes az Andrássy-család gyakran feltûnõ jelmon-
data is: Non videri sed esse! (Nem látszani, ha-
nem lenni!) Az országútról is jól látható mauzó-
leumot 1903-ban gróf Andrássy Dénes építtette
szeretett felesége, Franciska sírhelyéül.

A pénteki nap utolsó állomása Rozsnyó volt.
A szász bányászok által alapított, Sajó-parti város
Petõfi szerint úgy helyezkedik el a Rozsnyói-
medencében, mint egy krajcár a koldus kalapjá-
ban. Kollégiumi szálláshelyünket elfoglalva vá-
rosnézõ sétára indultunk. A kétezer négyzetméte-
res Fõ tér középkori jellegüket megõrzõ polgár-
házaival egységes, hangulatos képet mutat. Kö-
zéppontjában a barokk berendezésû Diák-temp-
lom áll, amelyet Lippay érsek 1650-ben a jezsu-
itáknak emeltetett, a feljegyzések szerint a protes-
táns hitre áttért polgárok pénzén. A templom elõtt
a környék jótevõjének tartott Andrássy Franciska
márványszobra. A XIV. század elején gótikus
stílusban épült püspöki székesegyház szép háló-
boltozatát és a bányászélet jeleneteit is megörökí-
tõ oltárképét, késõ délután lévén, már nem láthat-
tuk (néhány hete mutatta be az MTV Fõtér címû
mûsora). Megnéztük a Lõportornyot, a Rákóczi
egyik pénzverdéjének helyet adó Kamaraházat, s
a városházát, homlokzatán a város címerével, a
két bányászkalapácsot közrefogó három rózsával.
Rákóczi Ferenc az ország ügyeit intézve több-
ször is járt a városban. Az itt megszálló Petõfi
emlékét, Kassához hasonlóan, a Fekete Sas ven-
déglõ idézi. Az élményekben gazdag, mozgal-
mas napot helyi ételkülönlegességet tartalmazó,
hangulatos közös vacsora és esti séta zárta.

Másnap Rimaszombatra indultunk. Rövid idõ-
re megálltunk Sajógömörben, hogy a templom
mellett megnézzük Holló Barnabás szobrát, mely
egy régi történet alapján Mátyás királyt kapával a
kezében ábrázolja. A szobor felirata, Garay Já-

nos „Mátyás király szerette a tréfát” kezdetû ver-
se a tájékozatlan szemlélõnek is pontos magyará-
zattal szolgál. A közelben található a híres cigány
hegedûs, Czinka Panna sírja, akit a legenda sze-
rint Amati-hegedûjével együtt temettek el.

Rimaszombat fõterére érkezve felidéztük az
Árpád-korban két falu összevonásával létrehozott
város történetét. Itt áll a református püspöki temp-
lom, II. József rendeletének megfelelõen a fõtér
házsorának vonalába építve, a régi Megyeháza
is, 1798-ból. A hajdani Egyesült Protestáns Fõ-
gimnázium falán emléktábla õrzi a híres tanulók,
köztük Mikszáth Kálmán, Izsó Miklós, Pósa La-
jos és Holló Barnabás nevét. A városban szüle-
tett Hatvani István, az „ördöngös professzor”,
Ferenczy István szobrász, Tompa Mihály és Blaha
Lujza. Felkerestük a Tomášik utca 21. szám alatti
kis házat, ahol Petõfi 1845-ben megszállt. Meg-
néztük az 1882-ben alapított Gömör-Kishonti
Múzeumot, amely 1910-ben költözött mai helyé-
re, a régi tüzérlaktanya klasszicista épületébe. A
93 ezer gyûjteményi darabbal rendelkezõ múze-
um honismereti állandó kiállítása geológiai, zoo-
lógiai, régészeti, történeti, néprajzi és képzõmû-
vészeti egységekre tagolódik, így kiváló összké-
pet kaptunk az egykori Gömör-Kishont megye
természeti értékeirõl és társadalmi viszonyairól.
A gazdag történeti könyvgyûjtemény hatvan õs-
nyomtatványt is tartalmaz a XVI. század második
felébõl. A múzeum melletti Tompa Mihály téren
Tompa Mihály és Petõfi Sándor szobrának megko-
szorúzásával zárult rimaszombati látogatásunk.

Utunkat folytatva megismerkedtünk a környék
vulkáni kúpjain feltûnõ várromokhoz fûzõdõ le-
gendákkal. Megálltunk Ajnácskõ romjainál, majd
a XIII. században épült Füleki várnál, amely ar-
ról is nevezetes, hogy 1682-ben itt kiáltották ki-
rállyá Thököly Imrét. Az évszázadok alatt több-
ször feldúlt s 1849-ben a kozákok által szinte porig
égetett Losonc nem kínált építészeti látnivalókat.
Neves szülöttére, Kármán Józsefre, s az itt nyug-
vó Ráday Pálra és Losonczy Annára, Balassi
szerelmére emlékeztünk.

A magyar irodalom szent helyének tekintett
Alsósztregova volt következõ állomásunk. A temp-
lom szomszédságában álló Madách-kastélyt az író
apja építtette a XIX. század elején. Itt született és
élt Madách Imre, e falak között írta az emberiség
nagy kérdéseit, a társadalmi és erkölcsi tökélete-
sedés lehetõségeit vallató halhatatlan mûvét, Az
ember tragédiáját. Síremléke is a kastély parkjá-
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ban áll. A hely szellemétõl áthatva helyeztük el
az egyesület koszorúját a kastély falán lévõ em-
léktáblán.

Mikszáth Kálmán szülõfaluját, a közeli
Szklabonyát Dobos László szavait idézve nevez-
hetnénk akár Mikszáth-falvának is, hiszen az õ
életmûve emelte a világba e tájat, a „jó palócok
és tót atyafiak földjét”. Szülõházát már régen le-
bontották. A felújítás alatt lévõ emlékház falán
tábla tájékoztat: „Itt élte át szülei házában Mik-
száth Kálmán gyermek- és ifjúkorát 1852–1872”.
Rövid várakozás után megérkezett Bõhm And-

rás, az emlékház vezetõje a szomszédos Zsébõl
(Zelovce). Tõle a rendelkezésünkre álló idõhöz
mérten mindent megtudhattunk az író ide kötõdõ
éveirõl és emléke ápolásáról. Megnéztük a szüle-
tésének százötvenedik évfordulójára kibõvített és
felújított kiállítás tablóit, s Gáti Miklós 1997-ben
felavatott Mikszáth-szobrát.

Késõ délután érkeztünk a Garam völgyében
fekvõ Lévára. A rövid autóbuszos városnézést
közös vacsora követte a hajdani Bars megye
megyebáljainak színterén, a patinás Oroszlán szál-
ló nagytermében.

Másnap reggel a Szikince patak mentén sétál-
va ismerkedtünk a város nevezetességével, a
IV. Béla idején épült várral, amit a Lévay-család
kihalása után Csák Máté és Balassa Menyhért is
birtokolt, s Dobó István is volt a kapitánya. Rész-
ben Léván játszódik Jókai Mór Szeretve mind a
vérpadig címû regénye. A városban született
Kittenberger Kálmán, a neves Afrika-kutató és
szakíró, emlékét utcanév õrzi.

Irodalmi-történelmi utazásunk utolsó állomása
a Duna bal partján álló Komárom volt. A gazdag
múltú kikötõváros a magyar nyelvû mûvelõdés
szlovákiai központja. Itt született Jókai Mór és
Lehár Ferenc, itt tanult Selye János, a stresszel-
mélet jeles mûvelõje. A Vág torkolatában épült
várát s az akár kétszázezer katona befogadására
képes híres erõdrendszerét még sohasem tudta
elfoglalni az ellenség. „Nec arte nec marte” –
„sem csellel, sem erõvel” – hirdeti az õrtorony
alatti bástya nõalakja, a „kõszûz”. Városnézõ
sétánk megállói: a Lehár-szobor, a színház, a szép
épületekkel körülvett Klapka-tér a reprezentatív
Városházával, s Klapka György, Komárom hõs
védõje szobrával. Felkerestük Jókai szülõházát,
majd szobrát, a Nádor utcában álló Szt. András
templomot, a barokk stílusú görög-keleti szerb
templomot, s Jókai „aranyemberének” sírját az

egykori szerb temetõben. Érdeklõdéssel szemlél-
tük a közelmúltban felépített, változatos közössé-
gi programokat szolgáló, hangulatos Európa
Udvart, ahol az unió tagállamait egy-egy rájuk
jellemzõ épület képviseli.

A felvidéktõl Kéménden, egy kis Garam-menti
magyar faluban vettünk búcsút. A templomban
rövid tájékoztatást kaptunk a település történeté-
rõl, majd a mûvelõdési házban a Vadrózsa ha-
gyományõrzõ gyermekegyüttes lélekemelõ mûsora
keretében megismerkedtünk a helyi „kurtaszoknyás”
népviselettel, s a lakodalomtól bölcsõig kísérõ nép-
szokásokkal, népdalokkal, gyermekjátékokkal. Ezt
követõen Csuka Mária helytörténeti gyûjteményét
néztük meg, és egy kis tájjellegû borkóstolóval és
házi pogácsával zártuk a négy napot.

Komáromba visszatérve a Mária Valéria híd-
nál elbúcsúztunk útimarsallunktól, s a késõ esti
hazatérésig volt idõnk átgondolni és rendszerezni
a felhalmozódott ismereteket, élményeket.

A jól sikerült szakmai program és irodalmi
kirándulás hasznos és emlékezetes napjaiért illes-
se köszönet a szervezõket, Zselinszky Lászlónét,
Gál Józsefnét, a pénzügyeket intézõ Szilágyi Ju-

liannát, Brogyányi Mihályt, a felvidék mûvelõ-
déstörténetének gazdag tárházában kalauzoló ide-
genvezetõnket és a Grand Tours Utazási Iroda
udvarias és megbízható gépkocsivezetõjét.

Kovács Tiborné

ny. könyvtárigazgató

Andersen pacsirtái
és kis segédei

a gyergyószentmiklósi
gyermekkönyvtárban

„A legcsodálatosabb mese mindig a való-
ságból nõ ki, különben az én szép bodza-
fám se hajtott volna ki a teáskannából.”

(Hans Christian Andersen)

A gyergyószentmiklósi Városi Könyvtár gyer-
mekrészlege a „Pro Libris” Könyvbarátok Egye-
sületével közösen, 2005. március 30-án a világhí-
rû dán meseíró, Hans Christian Andersen szüle-
tésének kétszázéves évfordulója alkalmából
könyvtárhasználati és mûveltségi vetélkedõt hir-
detett meg harmadik és negyedik osztályos tanu-
lók számára.


