
Az MKE Borsod Megyei Szervezete 2011
szeptemberében kétnapos szakmai kirándu-
lást szervezett Nyíregyházára és környékére.
A szervezõk oly módon állították össze a
programot, hogy az ne csupán egy városnak
és vidékének a megtekintése legyen, hanem
romantikus irodalmi barangolás is, amelyhez
a nyíregyházi születésû író, Krúdy Gyula
életét és munkásságát hívták segítségül.

Az útiterv kecsegtetõnek bizonyult, mert
egy egész busznyi elszánt könyvtáros eredt
útnak, hogy színesebb képet kapjon Krúdy-
ról és az õ nyírségi világáról. A csapat kala-
uzolására nem kisebb személyiség vállalko-
zott, mint a kitûnõ irodalomtörténész,
Praznovszky Mihály. A tanár úr felkészültsé-
ge és sziporkázó humora már utazásunk ele-
jén jelezte, itt bizony unatkozni nem fogunk.
Jókedvünket csak fokozta, hogy nem sokkal
indulásunk után már elõ is kerültek az úti-
poggyászokból a süteményes dobozkák, me-
lyek kíséretében némi „szívderítõ szilva” is
érkezett. 

Nyíregyházára megérkezve természete-
sen az elsõ utunk a Móricz Zsigmond Me-
gyei és Városi Könyvtárba vezetett. Itt Nagy
László igazgató látott bennünket vendégül,
aki jó házigazda módjára, büszkén mutatta
meg birodalmát szinte a pincétõl a padlásig.
Az intézmény a közelmúltban történt teljes
körû felújításának köszönhetõen mára egy
minden szempontból korszerû épületté vált,
ami nemcsak az azt használó közönségnek,
de az ott dolgozó kollégáknak is kellemes
légkört biztosít. A szakmai „kitérõ” után
vendéglátónk kíséretében a kellemes õszi
napsütésben sétára indultunk a városba, és
sorra felkerestük a Krúdy-emlékhelyeket.
Mielõtt megkoszorúztuk az emléktáblákat,
Praznovszky Mihály színes kis történe-
tekkel, életrajzi adatokkal idézte meg az író
életét.

Ezután a városháza Krúdy-termébe siet-
tünk. Kósa Tímea alpolgármester asszony
köszöntött minket, illetve látott vendégül a
város vezetése nevében. Ezután ismét irodal-
mi idegenvezetõnké volt a fõszerep, aki

újabb Krúdy-történeteket mesélt nekünk.
Megnéztük a városháza épületében található
régi könyvtárszobát, és ellátogattunk a váro-
si temetõbe, ahol Krúdy családjának sírjánál
is elhelyeztük koszorúnkat.

Késõ délután a Sóstói Múzeumfalut jár-
tuk végig, majd vacsorára kiéhezve, a Bara-
bási Kocsmába betérve, kellemes közös ét-
kezéssel, Krúdyra koccintva zártuk az elsõ
napot.

A következõ napunk a 3K-val (Kerengés
Krúdy Körül) folytatódott. Ellátogattunk
Nagykállóba, a Ratkó József Városi Könyv-
tárba, ahol kedves kolléganõnk, Ács Lász-
lóné könyvtárvezetõ fogadott bennünket. Itt
ismét a tanár úr beszélt Krúdy kállói kötõdé-
sérõl, majd regényhõseirõl. Körbenéztünk a
könyvtárban, de tettünk egy rövidke sétát 
a városban is. Beugrottunk a híres nagykállói
„elmegyógyba”, ahogyan a helyiek nevezik,
vagyis a Megyei Elme- és Ideggyógyintézet-
be. Megnéztük a copf stílusban épült fõ-
épületet, amely a XIX. században még a 
megyeházának adott helyet, és amelynek
pincéjében beléphettünk a hajdan volt fogdá-
ba is. 
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Úti beszámoló, avagy pajkos irodalmi túra a Nyírségben

✒✒    Munkácsi Szilvia



Kállóból fel Vajára, a Rákóczi-várba vet-
tük az irányt. Végigbolyongtuk a Vay-kastélyt,
miközben megnéztük korhû, impozáns ki-
állítását is. Aztán a nagyteremben leteleped-
ve, ismét meghallgattuk a tanár úr elõadását
Krúdy és a Rákócziak kapcsolatáról, végül
pedig a csodálatos kastélykertben Rá-
kóczi szobránál is elhelyeztük koszorúnkat.

Tiszabercelen a Bessenyei György-em-
lékháznál is jártunk, ahol Krúdy és Bes-
senyei kapcsolatáról hallhattunk néhány
gondolatot, majd itt is letettük tiszteletünk
koszorúját, és hazafelé vettük az irányt. 

Utunk méltó befejezéseként – hûen Krúdy
gasztronómiához fûzõdõ viszonyához – egy
röpke idõre megálltunk Tarcalon, hogy ál-
dozzunk a kulináris élvezeteknek. A Kovács
pincészet finomabbnál finomabb borai és a
fenséges csülkök elfogyasztása megtette ha-
tását. A testi-lelki kielégülés boldog-réveteg
tudatában elpilledve a társaság már csak a
megérkezésre gondolt, de a tanár úr mikro-
fonba búgó hangja kizökkentett bennünket
ebbõl az állapotból. Jó tanárhoz méltóan, bi-
zony kíváncsi volt arra, mi is ragadhatott
meg alkalmi diákjai fejében a két nap során
Krúdyról. Irodalmi totó kitöltésével bizonyí-
tottuk kitartó figyelmünket, és nyertük el ki-
kérdezõnktõl a méltó jutalmakat, mi mást,
mint Krúdy-könyveket.

Azt hiszem, útitársaim nevében is el-
mondhatom, igazán kellemes emlékekkel
lettünk gazdagabbak. Különösen azért, mert
egy nagyszerû író életén keresztül kaphat-
tunk ízelítõt a Nyírségrõl, annak egyedi és
páratlan hangulatáról. ■
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Nemzeti könyvtári 
együttmûködés

Együttmûködési megállapodást írt alá a
Koszovói Nemzeti és Egyetemi Könyv-
tár és az Országos Széchényi Könyvtár.
December 5-én, hétfõn, öttagú koszovói
küldöttség látogatott az Országos Széché-
nyi Könyvtárba. A Koszovói Nemzeti és
Egyetemi Könyvtár azért vette fel a kap-
csolatot a könyvtárral, mert potenciális
uniós tagjelölt országként olyan európai
uniós nemzeti könyvtár partnerségét ke-
resték, amelynek tapasztalata segítségük-
re lehet a fejlõdésben. 

A Koszovói Köztársaság képviseleté-
ben Shkendije G. Sherifi nagykövet asz-
szony, Delfin Pllana misszióvezetõ, Sali
Bashota, a nemzeti könyvtár fõigazgató-
ja és Durim Hasaj, a követség nemzetkö-
zi titkára látogatott hozzánk. Koszovói
vendégeinket a könyvtár fõigazgatója,
Sajó Andrea, Szemerei Péter megbízott
fõigazgató-helyettes, Elbe István infor-
mációszolgáltatási igazgató és Zimányi
Katalin nemzetközi titkár fogadta. 

A két könyvtár délben együttmûködé-
si megállapodást írt alá, amelynek alap-
ján szakemberek, szakmai tapasztalok,
információk, tudományos eredmények
cseréje jön létre, megindul a két intéz-
mény között a nemzetközi kölcsönzés,
közös kiállítások megrendezése, sõt,
nemzetközi projektekben való együttes
részvétel is lehetõvé válik. 

A dokumentum aláírása után Sali
Bashota elmondta, hogy a magyar–albán
kapcsolatok a történelmi idõkre nyúlnak
vissza, s a megállapodás ennek szellemi
folyatása, amely lehetõvé teszi a hosszú
távú digitalizálási együttmûködést is.

Sajó Andrea válaszában megerõsítet-
te, a könyvtár örömmel tekint a hosszú
távú digitalizálási együttmûködés elé, és
egyben köszönettel elfogadta az albán fél
jövõ évi meghívását Prishtinába. ■


