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Alapítványunk semmiképpen nem egyszeri
alkalomnak tekinti ezt az eseményt, már terve-
ink is vannak arra vonatkozóan, hogyan tovább.
Bízunk abban, hogy a kollégák közül a késõbbi-
ekben is majd mind többen ismerik meg az ada-
kozás örömét, mind többen ismerik el munkánk
szükségességét, s nem csak a támogatók nevé-
nek száma nõ majd a tekercseken, hanem ma-
guknak a tekercseknek a száma is gyorsan gya-
rapodik az elkövetkezendõ idõkben!

Vraukóné Lukács Ilona

Az Olvasókörök Szövetsége
vajdasági szakmai
kirándulása

Az Olvasókörök Szövetsége 2008. augusztus 23-
án és 24-én kétnapos vajdasági szakmai kirán-
duláson vett részt. Vendéglátónk, Bencsik Kata-

lin, a zenatagunarasi Mosoly Vers- és Énekmon-
dó Kör elnöke mozgalmas programmal várt ben-
nünket. Augusztus 23-án délelõtt érkeztünk meg
a csaknem százfõs társasággal a hajdújárási Bor-
kastélyba.

A gondosan megmûvelt szõlõtáblák között, a
kastély eklektikus épületében szeretetteljes ven-
déglátásban volt részünk. A meghívók nevében
Szöllõsy Vágó László, a Vajdasági Magyar Mû-
velõdési Szövetség fõtitkára és Hajnal Jenõ, a
Zentai Mûvelõdési Intézet igazgatója köszöntött
bennünket. A jóízû ebéd elfogyasztása, a fûsze-
rekkel ízesített ürmösbor kóstolása után progra-
munk következõ színhelyére, Palicsra utaztunk,
ahol a fürdõváros nevezetességeivel ismerked-
tünk meg. Szõllösy Vágó Lászlótól megtudhat-
tuk, hogy 1462-ben Mátyás király édesanyjának
ajándékozta ezt a területet. A hét kilométer
hosszú állóvíz partján épült kis település neve
ekkor Paly volt. A tó vize és iszapja gyógyító
hatását 1690-ben ismerték fel, és 1828-ban nyil-
vánították gyógyfürdõvé. Palics a fénykorát a
XIX. században élte. Híres, látogatott, kedvelt
gyógyfürdõhelyként egymás után épültek fel a
szálloda- és villasorok. Csáth Géza neves író,
zeneesztéta, orvos szívesen töltötte el szabadsá-
gát Palicson. Sétánk során a természetvédelmi
parkban rácsodálkoztunk Baranyi Károly Meg-
fáradtak címû szobrára, megsimogattuk a két
feketeruhás, idõs hölgy szerencsét hozó kontyát.

A nem mindennapi képzõmûvészeti alkotás több
világkiállításon sikeresen szerepelt. Megszemlél-
tük a tó partján felállított szép emlék-szökõku-
tat, megcsodáltuk a szecessziós Vigadót, amely
két neves pesti építész, Komor Marcell és Jakab
Dezsõ tervezõmunkáját dicséri. Az 1911-ben
elkészült épület alsó szintjén cukrászda, étterem
mûködött. Az emeleti nagytermek bálok, nagy-
szabású rendezvények színhelyei voltak. A te-
raszokat faragott kerítések díszítik. Odébb a
Zenepalota látható, ahol zenészek szórakoztat-
ták az idelátogatókat. Megbámultuk a Lujza-vil-
la eklektikus, a Bagolyvár svájci nyaralókhoz
hasonló épületét. A háztetõt színes Zsolnay-cse-
repek ékesítik. A nyári színpad épülete minden
évben nemzetközi filmfesztiválok színhelye. A
távolban láthattuk a tó bal partján épült nõi öl-
tözõk szecessziós sorát. Palics jelenleg turiszti-
kai nevezetesség, itt van a Vajdaság legnagyobb
állatkertje. A híres tó természetvédelmi terület,
horgászásra, csónakázásra, a szabadidõ eltölté-
sére kiválóan alkalmas.

Ezután a Vajdaság egyik legszebb magyar
városába, Szabadkára utaztunk. Az 1391-es for-
rások szerint a település neve „Zabotka” volt, a
Hunyadi-család birtokához tartozott. A török
uralom megszûnése után Mária Terézia 1743-
ban mezõvárosi rangot adott a településnek,
1779-tõl szabad királyi várossá nyilvánította.

A kiegyezés után a szecessziós Szabadka Ma-
gyarország harmadik legnagyobb városa, máso-
dik leggazdagabb települése lett. „Szabadka szé-
pet álmodott” – írta Kosztolányi a szülõhelyérõl.
Felkerestük a város egyik legszebb részét, az ún.
palotasort. Megcsodáltuk a Reichl Ferenc által
megálmodott különös formájú palotát, a magyar
szecesszió remekmûvét, majd a Lickl-palotát és
a vagyonos földbirtokosok szebbnél szebb háza-
it. Kalauzunktól megtudtuk, hogy a korabeli fel-
mérések szerint Bács-Bodrog vármegye elsõ tíz
leggazdagabb földbirtokosa között a negyedik
helyen a szabadkai Vermes Lajos szerepelt.
Rövid sétát tettünk a korzón. Megnéztük a szé-
pen felújított épületeket, a Continental Bank
bejáratánál a márványból készült székely kaput,
a homlokzat díszei között felfedeztük a takaré-
kosságra utaló méhkast is.

Az elmúlt évben lebontott Népszínházból
csak a korinthoszi oszlopok maradtak meg. Az
1853-ban létesült épületben magyar nyelvû
színtársulat játszott. „A nemzet csalogánya”,
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Blaha Lujza is itt kezdte  színészi pályafutá-
sát. A városközpontban megálltunk a Zsolnay-
kerámiával fedett szép szökõkútnál, megtekin-
tettük az 1797-ben épült, barokk stílusú kato-
likus székesegyházat, amely nagyon hasonló a
kalocsai érsekség bazilikájához. Felkerestük a
hatalmas méretû, szecessziós-neobarokk város-
házát, amelyet két helyi vállalkozó két év alatt
épített fel. Megálmodója a neves pesti építész-
páros. A palicsi vigadó, a marosvásárhelyi Kul-
túrpalota, a szabadkai zsinagóga munkásságuk
pompás bizonyítéka.

A városháza varázslatos épület. A belsõ lép-
csõsort, a termek falait, a mennyezetet színes
Zsolnay-kerámiák díszítik. A földszinti terem-
ben kovácsoltvasból készült iparmûvészeti tár-
gyak láthatók. A tanácsterem a szecesszió reme-
ke. A színes ablakok, a magyar királyok, törté-
nelmi személyiségek szobrai, a Zsolnay-kerámi-
ák ennek bizonyítékai. Ottlétünkkor több fiatal
pár házasságkötésének is tanúi lehettünk. Elláto-
gattunk a volt Úri Kaszinó neobarokk épületé-
hez, amelyet Reichl Ferenc tervei alapján egy év
alatt (1896-ban) építettek fel. Jelenleg a városi
könyvtár mûködési helye.

Az 1890. október 13-án alapított közkönyvtár
szép olvasótermében Hicsik Dóra könyvtáros
fogadott bennünket, aki bemutatta a téka doku-
mentumállományát, különféle szolgáltatásait,
helyi, regionális és nemzetközi rendezvényeit. A
dokumentumállományuk 280 ezer kötet, egyen-
lõ arányban szerzeményezik a magyar és a szerb
irodalmat, az amerikai anyaguk angol nyelvû.
Nagy figyelmet fordítanak a helyi szerzõk mû-
veinek gyûjtésére (Ács Károly költõ, Sava Babic
szerb fordító, Csáth Géza író, Danilo Kiš, a szerb
nyelvû irodalom kiemelkedõ alakja, fordító,
Kosztolányi Dezsõ író, újságíró, Lányi Sarolta
költõ, mûfordító stb.). Különgyûjteményükben
régi és ritka dokumentumok találhatók, a könyv-
nyomtatás legkorábbi termékei, õsnyomtatványok
stb.). A könyvtárhasználók száma és a kölcsön-
zött kötetek forgalma nagy. Rendezvényeik kö-
zött író-olvasó találkozók, koncertek, képzõmû-
vészeti és más jellegû kiállítások, tudományos
konferenciák is szerepelnek. Minden évben meg-
szervezik a Kosztolányi-napokat és a nemzetkö-
zi irodalmi konferenciát. A könyvtár az észak-
bácskai körzet hálózati és módszertani központ-
ja, tíz fiókkönyvtár tartozik hozzájuk. Késõbb
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megnéztük a VII. Interneto Nemzeti Néptánc-
fesztivál színes forgatagát, a kirakodó vásárt, a
szabadtéri fõzõverseny ételeit, majd a szálláshe-
lyünkre utaztunk.

A következõ nap reggelén nagy várakozással
indultunk Bácstopolyára. A szakadó esõ miatt
elõször a város múzeumát kerestük fel, ahol
Bencsik Katalin köszöntött minket, aztán Kocsis

Zsuzsa néprajzkutató ismertette a csaknem húsz-
ezer lakosú Bácstopolya történetét. Megtudtuk,
hogy 1462-ben Mátyás király édesanyjának ado-
mányozta az akkor még Fybaych nevezetû tele-
pülést. 1543-ban már Topolaként említik. A tö-
rök hódoltság megszûnése után, 1750-ben gróf
Grassalkovich Antal földbirtokaként a puszta be-
telepítése kezdõdött meg. 1800-ban királyi ado-
mányként Kray Pál vagyonához tartozott. A te-
lepülés 1806-ban mezõvárosi rangot kapott. A
Kray-családhoz tartozó Ferenc (felesége Geszler
Borbála), Kray Nepomuki János (felesége
Wenckheim Mária) birtokán a mezõgazdaság, a
lótenyésztés, a kézmûipar jelentõsen fejlõdött.
Késõbb az iparosítás (szélmalmok, téglagyár) is
sikeres volt. A források szerint a Kray-család
férfi tagjai különös körülmények között távoz-
tak az élõk sorából. A múzeum épületét 2002-
ben Hartay Péter tervei alapján állították hely-
re, és különbözõ részlegeket alakítottak ki. Az
egyik teremben a város határában  feltárt szar-
mata és avar kori régészeti leletek láthatók. A
másikban a Krivaja-patak növény- és állatvi-
lágát mutatják be. Itt van a Doenacia-tóról ké-
szült dioráma is. A képzõmûvészeti részleg-
ben Csikós Tibor Svédor-
szágban élõ festõmûvész és
Nagyapáthy Kukac Péter
naiv festõ alkotásai láthatók.
Az irodalmi teremben Fehér
Ferenc költõ és más neves
személyek tevékenységét is-
merheti meg a látogató. Az
emlékszoba a Faday János
csodadoktor, járványügyi
szakember és Fernbach Bá-
lint gabonakereskedõ életé-
vel, munkásságával kapcso-
latos relikviákat õrzi. Az
épületben levéltár, könyvtár
mûködik, ahol Hartay Imre
építész értékes könyvei is
fellelhetõk. Kalauzunk mold-

vai népdalok rendkívül szép elõadásával bú-
csúzott tõlünk.

Ezután az ország legnagyobb római katolikus
templomát kerestük fel. Fazekas Ferenc plébá-
nos úr tájékoztatása szerint az elõzõ építmény
alapjaira, vasbeton oszloprendszerrel, neogótikus
stílusban 1904 és 1906 között készült. A három-
hajós Sarlós Boldogasszony templom hetvenkét
méter hosszú, kétezer hívõ befogadására alkal-
mas. A fõoltár képe bibliai jelenetet ábrázol,
Mária látogatását Erzsébetnél. Két éve ünnepel-



  Könyvtári Levelezõ/lap • 2008. november • 41

ték a templom fennállásának centenáriumát. Ide
temették Kray Jánost, Pált és Ferencet. Ezután a
város tájházát kerestük fel. Az 1843-ban épült,
vert falú, nádtetõs lakás a Morvay család tulaj-
dona volt, beosztása az akkori hagyományoknak
felel meg. Az itt elhelyezett tárgyi emlékek a
XIX. századi népélet értékeit, életmódját eleve-
nítik fel. Az épületet 1986-ban mûemlékké nyil-
vánították. Felkerestük a topolyai bognár- és
kovácsmûhelyt is. A XIX. század utolsó negye-
dében épült ház az Egri család ingatlana volt.
Topolyán a XVIII. század végén számos kézmû-
ves tevékenykedett. Céhekbe tömörültek a bog-
nárok, a kovácsok is. Kitûnõ mestermunkájuk,
egy fehér kõrisfából készült fiáker 1925-ben a
szabadkai, majd 1931-ben a belgrádi országos
ipari kiállításon is nagydíjat kapott. A mûhely-
ben a bognár- és a kovácsmesterség eredeti
munkaeszközeit nézhettük meg. A tájház udva-
rán lévõ csûrben fogyasztottuk el a helyi külön-
legességnek számító gulyáslevest.

Útközben megálltunk egy mestersé-
ges tó partján lévõ szélmalomnál. Csak
kívülrõl csodálhattuk meg, nem látogat-
ható, mert külföldi tulajdonban van.
Rövid séta után indultunk Zenta-
gunarasra. A hangulatos, magyarok és
ruszinok lakta kis településen az új
kenyér ünnepét tartották. Egész napos
színes program várta a falu lakosságát
és az odaérkezõket. Sétakocsikáztunk,
megkóstoltuk az Armida Nõszervezet
által készített friss lángost, a fánkot.
Kora délutántól zenés kultúrmûsorral
kedveskedtek mindenkinek. A modern
kis templomban Kara Nándor újmisés
pap kenyérszentelõ szentmisét tartott. A
kora esti órákban a szabadtéri színpa-
don Nemes Erzsébet, az Olvasókörök
Szövetsége elnöke köszöntötte a meg-
jelenteket, és az egyesületben folyó
sokszínû munkáról adott tájékoztatást.
Deák György, az orosházi Cinkusiak
Baráti Kör elnöke a szövetség vándor-
botjának átadását jelentette be. Ezután
a Ruszin-házban az Olvasókörök Szö-
vetsége nemzetközi találkozójának ün-
nepélyes megnyitója következett. Elõ-
ször Kónya Sándor elõadómûvésztõl
hallgattuk meg Bogdán József pap-köl-
tõ megzenésített verseit. Késõbb Ben-

csik Katalin üdvözölte a jelenlévõket, majd Bábi

Attila, Topolya polgármestere nyitotta meg az
összejövetelt. Az író-olvasó találkozón közelebb-
rõl megismerhettük Bogdán József törökbecsei
költõ életét, munkásságát. Megtudhattuk, hogy a
Kosztolányi-hagyaték tulajdonosa. Kézbe vehet-
tük Kosztolányi Dezsõ, a nagy magyar költõ sze-
mélyes tárgyait, a családjával kapcsolatos fény-
képeket, az értékes relikviákat. Ezután Deák
György ünnepélyesen átadta Bencsik Katalinnak,
a zentagunarasi kör elnökének a szövetség sza-
lagokkal ékesített vándorbotját. Ez a kincsünk
egy évig Zentagunarason lesz!

A hangulatos találkozó, a finom vacsora, a
kétnapos program közös énekléssel, búcsúzással
zárult. Másnap reggel élményekben gazdagon
indultunk hazafelé. A kétnapos szakmai kirán-
dulás a határon inneni és túli kapcsolatok erõsí-
tésének, új kötõdések kiépítésének, a hatékony
együttmunkálkodásnak a záloga.

Halász Magdolna


