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Bibliobusz és mézespálinka

Egyesületi tanulmányi kirándulás
Lendván és Muraszombatban

Menjünk inkább májusban, amikor már minden
szép zöld – ajánlotta Kovács Emil, a Magyar
Könyvtárosok Egyesülete (MKE) Veszprém
Megyei Szervezete elnöke, az egyesület szakmai
útjának, a szlovéniai kirándulásnak az eszmei
kiötlõje.

Bár az idõjárás nagyon fontos
elem, ha kimozdul az ember a
négy fal közül s máshol szeretne
hasznos ismeretekhez jutni, fõleg,
ha könyvtáros, mégsem tudtuk ezt
a tanácsot megfogadni. Március
végén Zirc, április végén Pápa,
május végén Révfülöp volt a to-
vábbképzésünk színhelye, május
közepén pedig szakmai eszmecse-
rét tartottunk a könyvtáros etikai
kódexrõl. Hová fér ide még be egy
határon túli kétnapos út? És ki fog
egyáltalán eljönni? Minden könyv-
tárban sok a munka, hosszú a
nyitva tartás, kevés az ember.
Utolsó próbálkozásunkkor még
egy fél buszt sem tudtunk volna megtölteni! Azért
nem adtuk fel. Februárban szállást kerestünk,
pályázatot írtunk, s programot, idõpontot egyez-
tettünk a lendvai és a muraszombati kollégák-
kal. Április 15-16-ára már csak elolvad a hó! És
jöttek a meglepetések: Te jó ég! Mekkora a leg-
nagyobb busz, hogy ne kelljen senkit itthon hagy-
ni? 58 utassal a fedélzeten, gyönyörû, napsüté-
ses idõben indultunk bevenni Lendva várát, s
megszállni a muraszombati bibliobuszt.

Az elsõ nap Lendván Zsoldos Zsuzsanna, a
könyvtár igazgatónõje és Farkas Brigitta „ma-
gyar szakos” (a magyar könyvellátásért felelõs)
könyvtáros kolléga gyakorlott vendéglátóként
fogadott bennünket. Az utóbbi idõben Magyar-

országon nem csak mi fedeztük fel magunknak
Szlovéniát úti célnak. Ideje is volt, hiszen nem,
hogy a könyvtárat nem ismertük, de a Muravi-
déki magyarok történelmérõl, mai életérõl, kul-
túrájáról sem tudtunk sokat. Szlovéniában, a
magyar határtól hat kilométeres távolságban,
mintegy negyven kilométer hosszan három,
nemzetiségileg vegyes (magyar–szlovén) tele-
pülésen kb. hétezer magyar él. A lendvai
könyvtár hét község területén1 gondoskodik a
könyvtári ellátásról.

A közel 25 ezer fõnyi lakosságot tizenegy
fiókkönyvtár fenntartásával látják el. A könyv-
tárnak 2004-ben közel hatezer tagja volt, doku-
mentumaik száma valamivel több mint százezer,
ebbõl 33 ezer a magyar nyelvû anyag, amely
évente megközelítõleg ezer egységgel bõvül.
Helyismereti részlegükben minden olyan helyi
vonatkozású magyar, szlovén vagy kétnyelvû
dokumentumot gyûjtenek, amely muravidéki
magyar szerzõ tolla alól került ki vagy az ottani
magyarságot illeti. A muravidéki magyarok he-
tilapja, a Népújság, mikrofilmen is megtalálható
náluk, de a cikkek fontosabb adatait rövid anno-
tációval számítógépes adatbázisban is tárolják.
A könyvtár anyaga a Szlovéniában 270 könyvtár
állományát nyilvántartó, COBISS nevezetû in-
tegrált könyvtári számítógépes rendszerrel érhe-
tõ el (http://cobiss1.izum.si/scriptscobiss?id=

1 Szlovéniában a község fogalma egy nagyobb és több
kisebb településbõl formált egységet jelent.
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1236055154431884). A könyv-
tárban kilencen dolgoznak, kö-
zülük heten szakalkalmazottak.
Az intézmény 1976-ban költözött
a gyönyörû egykori villába, ame-
lyet természetesen már rég kinõt-
tek. Különösen megragadtak
mindenkit az olvasóterem és az
igazgatói szoba különleges, szí-
nes üvegablakai.

A vidék irodalmi életét Varga József pro-
fesszor, a Muratáj címû folyóirat fõszerkesztõje
mutatta be a megjelent kiadványokon keresztül.
Göncz László, a magyar kulturális élet fontos
helyszíne, a Bánffy Központ igazgatója azoknak
a magyaroknak a történelmérõl, hányatott életé-
rõl beszélt, akik, bár sohasem költöztek másho-
vá, mégis már az ötödik hazájukban élnek.2

A kellemes, barátságos környezetben elfo-
gyasztott kávé után nézelõdhettünk volna az in-
tézetben található magyar nyelvû könyvesbolt-
ban, vagy elbeszélgethettünk volna a nekünk ma-
gyarul válaszoló, de a barátjával szlovénul be-
szélõ kisfiúval, aki az ingyenesen hozzáférhetõ
interneten böngészett éppen,
ha nem vártak volna már
bennünket fent a Bánffy-
várban, s közben még a
Makovecz Imre által terve-
zett, a belsõ terében egy kis
falusi utcát rejtõ mûvelõdé-
si házat, színházat sem
hagyhattuk ki. A különleges
épület hegyes csúcsaival,
tornyaival, felfordított csó-
nakra emlékeztetõ tetõzeté-
vel a várhegyrõl letekintve

bontakozott igazán ki elõttünk. A várban megis-
merkedhettünk a vidék történelmével, néprajzá-
val, megtekintettük Lendva híres szülöttének,
Zala György szobrászmûvésznek az emlékszo-
báját és a millenniumi emlékmû szobrainak ki-
csinyített másolatait.

Terjedelmes méretû buszunknak komoly tel-
jesítmény volt feljutnia a kanyargós, szûk uta-
kon a Lendva-hegy másik oldalán lévõ Szenthá-
romság kápolnához. Az épület nevezetessége,
hogy itt õrzik a legenda szerint is tragikus sorsú
lendvai várkapitány, Hadik Mihály múmiáját, aki
1603-ban a lendvai vár török ostromakor veszett
oda. (http://bucsujaras.hu/lendva/). Hadikról mint

Balra: a lendvai könyvtár
Fent: a csoport a lendvai várban

Lent: a murszombati könyvtár
információós pultja

2 Jelentés a szlovéniai magyar-
ság helyzetérõl: http://www.
h t m h . h u / j e l e n t e s e k 2 0 0 1 /
szlovenia2001.htm
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személyes jó ismerõsérõl, élve-
zettel és számunkra bájos táj-
szólásban beszélt fiatal kalau-
zunk.

A nap megkoronázása volt
vendéglátóink meglepetés-prog-
ramja – a fehér és vörös lendvai
bor mellé felszolgált fokhagy-
más lángossal – a várra mese-
beli kilátást nyújtó hegyen.

A Lentiben eltöltött éjszaka után Muraszom-
bat felfedezése várt ránk. A 2004 februárjában
átadott muraszombati Területi és Tanulmányi
Könyvtár gyönyörû üvegpalotája volt elsõ úti
célunk. Házigazdánk s a nap programjának fõ-
szervezõje Papp József volt, aki bemutatta a
könyvtár tevékenységét, s beszélt a településeik
bibliobuszos ellátásáról is. A könyvtár a város
és a környezõ tizenegy község központi könyv-
tára, valamint a Muravidék, Prlekija és a
Rábavidék helyismereti könyvtára (http://
sikms.ms.sik.si/INDEXHU.HTML). 1973-ban
jött létre két elõdjének egyesítésével, állománya
mintegy 240 ezer egységet tesz ki. Négy részle-
ge van: a felnõtt-, a gyermek-, a helyismereti,

valamint a mozgókönyvtári
részleg. A szlovén mellett gyûj-
ti a magyar nyelvû szak- és
szépirodalmi könyveket is.
1991 elején a muraszombati
könyvtár is bekapcsolódott az
egységes szlovén számítógépes
adatbázisba.3

Délután a könyvtárbuszt is
megszemlélhettük közelebbrõl.
A speciális kialakítású jármû-
vön az ötezer könyvtári egység
mellett tévékészülék, videó, rá-
dió, CD-lejátszó is az olvasók
rendelkezésére áll. A busz 1995
óta járja a vidéket, tizenegy

Fent: a muraszombati biblio-

buszt Papp József mutatta be

Lent: a révfülöpi könyvtár

bejárata és a könyvtár aján-

déktortája a veszprém megyei

MKE-szervezetnek

3 http://w2ww.cobiss.si/
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község területén, nyolcvannyolc megállóhelyen
várja olvasóit.

A muravidék történetével, néprajzával a gyö-
nyörûen felújított reneszánsz Szapáry-kastélyban
található Muraszombati Területi Múzeum állan-
dó kiállításán ismerkedhettünk meg.

Ebéd után Kapornakon vártak bennünket, ahol
az õrségi táj népmûvészetét bemutató tájházban
nemcsak a szemnek volt sok érdekes látnivaló,
mint például a régi fényképek vagy a pálinkafõ-
zéshez és a borászathoz kapcsolódó tárgyak, de
meg is ízlelhettük a környék borát és mézes
pálinkáját, amelyet helyi vendéglátónk mellett
megyei könyvtárunk igazgatója, Praznovszky

Mihály szolgált fel.
Aztán már egy kicsit elcsigázva értünk

Szalafõre, ahol a finom rétesek és langallók
mentették meg a kirándulókat az éhenhalástól.
A többségnek azért még volt ereje arra is, hogy
az eredeti helyükön megmaradt õsi õrségi lakó-
házakat körbejárja, megcsodálja az ott élt embe-
rek célszerûségre, ugyanakkor harmóniára törek-
võ építkezését, valamikori életét.

Ezúton is köszönjük a lendvai és a muraszom-
bati kollégák segítségét, kalauzolását, szíves
vendéglátását. Jövõ tavasszal várjuk õket Veszp-
rém megyében, s talán éppen áprilisban, mert
már akkor is lehet minden szép zöld.

Pardiné Mórocz Magdolna

az MKE Veszprém Megyei Szervezete titkára

A sárospataki
könyvtárosok dél-szlovákiai

kirándulása

„ Minden dolognak oly sok színe van,
Hogy aki mind azt végigészleli,
Kevesebbet tud, mint elsõ pillanatra,
S határozatra jõni rá nem ér.”

(Madách: Az ember tragédiája)

A sárospataki Zrínyi Ilona Városi Könyvtár ez
évi kirándulási programjában a dél-szlovákiai
tájék felfedezése, az olvasmányainkból ismert
magyar irodalmi és történelmi emlékhelyek fel-
keresése szerepelt. Egynapos túránk realizálásá-
hoz, a helyi idegenvezetõk felkéréséhez Orosz-

lánné Mészáros Ágnes, a balassagyarmati Ma-
dách Imre Városi Könyvtár igazgatója sok segít-
séget, felvilágosítást, útbaigazítást adott.

Kis csoportunk 2005. július 7-én kora reggel
indult útnak a Miskolc-Gyöngyös-Hatvan-Salgó-
tarján útvonalon. A nemrég átadott autópályán
gyorsan haladtunk, és a somoskõújfalui határát-
kelõnél már megcsodálhattuk a titokzatosan szép
vidéket. Messzirõl kéklett a 336 méter magasan
épült Somoskõ vár romja. A XIII. században
épült erõd egyik  kapitánya Losonczy István volt.
A források szerint irodalmunk kiváló költõje,
Balassi Bálint itt találkozott Losonczy Annával és
gyulladt szerelemre a vár úrnõje iránt. A hozzá írt
szerelmes versek a Júlia-ciklus gyöngyszemei.

Úti célunk elsõ állomása Fülek volt. A he-
gyek ölelésében meghúzódó, többségében ma-
gyarlakta kisváros közepén a bazaltkúpra
épített, szabálytalan formájú füleki vár vörös
romja fantasztikus látványt nyújtott. Az erõd
szomszédságában mûködõ Magyar Közösségi
Házban fogadott minket Farkas László igazgató
úr, aki tájékoztatást adott munkájukról, és be-
mutatta az intézményt. A Magyar Ház 1991 óta
az Illyés Közalapítvány és a helyi CSEMADOK
támogatásával mûködik. A helyi magyar civil
szervezetek, közösségek, csoportok egyik legfon-
tosabb találkozóhelye. Az intézmény számos
rendezvény (bál, társas összejövetel, elõadás,
klubfoglallkozás) színhelye. A kétszintes épület
emeletén kényelmes szálláshelyet tudnak bizto-
sítani az ideérkezõknek. Terveik között az épü-
let mögötti részen az udvar, a parkolóhely kiala-
kítása, a játszótér és a kisszínpad megépítése
szerepel. Itt kaptuk a kétnyelvû Füleki Hírlap

néhány számát is. A város önkormányzata gon-
dozásában havonta megjelenõ kiadvány a tele-
püléssel kapcsolatos tervekrõl, fejlesztésekrõl,
eseményekrõl, rendezvényekrõl ad  tájékoztatást.

Ellátogattunk a Városi Könyvtárba is. Az
intézmény a Városi Mûvelõdési Központ
aligazgatási egységeként mûködik, és a megye
fennhatósága alatt áll. A félévszázados jubileu-
mát ünneplõ közkönyvtár belsõ tere esztétikus,
kényelmes olvasótermek várják az érdeklõdõket.
A nyilvántartásba vett dokumentumok száma
csaknem 40 ezer. Ezek magyar és szlovák nyel-
vû könyvek, folyóiratok és van néhány audiovi-
zuális dokumentum is. Az éves beszerzési keret-
összegük kicsi, több magyar nyelvû felnõtt és
ifjúsági könyvre lenne szükségük. Az informati-
kai fejlesztés, az internetelérés régóta megfogal-
mazott olvasói igény, s a könyvtárosok szakmai
munkáját (tájékoztatás, kapcsolattartás stb.) is


